ŁOd!,
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Rok XIV.

alendanyk tygodniowy:
POD. ŚW.

CeRI

prennmmły:
W ŁODZI:

Ro"zJlle rb. 15 k. -Pólro"znle • 3 • Kwartalnie. 1 • 50

MIesięczn.

• - • 50

Odnolllellle 10. k. m..
Rp. poJ.drócl, 3 k •

Leona.
Wt. św. Maksymi&DlIo B
Sr Katedry św. Pawb.
Czw ,ś w. Piotra Dam.
Pl~t. św .

Wscl!ód 81.: iloriZ. 7 m. 10 ;
ZMhód st: godz li m. 19 '

Dlull. dnia Ilodz. 10
Przybyło

Z pn..yłk, poozl.w~
RoesDI.
rb. 7 kop. łO
P6łroc&ah •
I • '10
ZAGRANICĄ:

MIesięczole

•

1 •

Macleia Ap

8ob. św. Zygfryda B. W.
NIed,. św. Aleksandra.

10

1\1.

09

dnIa g. 2 m. 36

I
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<:E1U. 06ŁOSZEN:' N a d e st a n e" na l-ej stronicy 60 kol'. za Wiersz pel. 2wyczł'jll1e ogło.zenle za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jagI) miejsce
.';ł. olJło.aenie po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 111, kop.). Najmniejsz/l og~zenle 20 kop. Rek l a m y I N e kro logi
po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dllląc.zeule prospektów 6 rub. od tysll\ca egzemplarzy. ARTYKULY bes oznaczenia honorarium RedakcJa uwał.
za bezptatDe; rękopisów drobnych nJe lXWr&Ca.

ltedaklor lub Jego
k! _

Teatr

zastępca przyjmują

'ny
POl1ulaI

Pierwsze przedsk.wienie jutro we w\orek

interesantow codziennie, z

wyjątliiem

aui

świątecznych,

25 -__

,

!!III

od godziny 3 -

4-6j

po poludniu •.

!' +_

Konstantynow zn;żonych
ska 16.
Krzesła po 25 do 65 kop., loże na cziery osoby po 1.95 kop;, ga.lerya po 15 l 10 kop.

do polowy cen.ach.

Dwa przedstawienia po

•

..

a..

~ ~ Orzeszkowej, .ztUKa " 5 aktach.
" O ~ffj~-y-8 &~ e_o "Od~~~ń::;teWaml

1IJ"

Drugie przedstawienie w piątek: ~:Ia -""
Bilety nI. te dwa przedstawienia od dl"IŚ do nabycia w cukierni W-go M. Ulriehs& ró~ ul. Piotrkowskiej l Zielonej, vis-a.-via DzielD&J.
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\a~żc i inne fakty, świa.dozą(',,8, że w Wiedniu atara.JIl si~ t.&raz na seryo o przypodobanie si-a WIochom.
Walka o nnhversJ~eł wIoski toczyła sł, w
Austryi od la.t sledmin. W roku 1904 tyrolcz)'..
oy zhurzyli ""loski fa.kult.e~ prawny w Insbru(Jku
j doźyli prtyslęg~, te nigdy nie ~cierpią w murach swej stoliOY podobnego skandalu. Od tego
eusu proponowano rozmaite miejscowości na 8i6dz~bf) fakultetu, ol!tateoznie rz~d zaprojektował
Wl~de6 i w tej formie uehwala jak wiemy, prze8z1 przez radę pa!ghn.
Uzeoz oczy wista. te tymi spo'lobaml Austrya
c~elala ubezpleclYó się od skouy Wlooh. Nic zaś
nIe przeszkadza przypu8zczaó,
Qie zrobiono
jot daleko więcej. Może być. je ostatnia mowa
millis'ra. San Giugliano, " której imieniem swego
rtądu uzek się formalnie zamiarów Irredenty
joS\ tylko wyrazem wdzięczności za jakiś układ
1r prze.dmiooie okupacyi wloskiej Tripolisu? .•
NJe latJ'zymuJ'c sit wszakże nad powyższem
przypu~zczenjem j&ko niepewnem, naJeżr tutaj zaZJlMzyO, że pl'awdzlwyJl p r Ob't'f3flm dbaloŚlll o za
pewllieniu !)oiwju . I W~ueh!lml będzie fakt, czy

I
CHiiCHtaCK'I

*9

ZUSTOW3

Teatr POpU ł arny

A. MIELEWSKlEGO

Jlltro o godz.
8.16 wlecz.

~:l:::;~~

(KONSTANTYNOWSKA 16)

E

\

,

.l'. .

A ~st~ya. poll}czJ B1~ II nimi na. uro6zystośoi pięó
dZieSIęCiolecie Królestwa Włoskiego w foku bie .
żącym, czy nie? Decyzya JO do tego musi zapa.ŚÓ
al t>za dlng.o, gdyż roczniea pamJęinej uchwaly IzbJ
urdyl\sk1ej przypada 19 marca, ohociaż rozmaik9
obchody rozłożone zoslaly na całe Jato.
Do łaj oh \fil! jedynie oesulI Wilhelm t Fru-

łli~.~ JÓzef

I

pomi~dzJ w8zystklch dworów euro-

pel8~lCh ~le wypowiedzieli jeszcze

stanowozego
zdn a. NIe ,Jest wy1lłcsone. ae pomimo presyi se
strony Watykanu, .A.nstrya znajdzie się w Rzymie
o~ok.króla ~iktora Emanuela, przy uczczenia
WIelkIej pamll}tki odrod,umia Italii.

---------------------"-----------------~ I
~w~Y~~~ ~y~~n~a Au~yiy~
':Il""eatr ..... Ó
~ ~
I CUli Habsburgów wypiyną do obrony Jej in~ere- i dzają iyvrr lnterii w prasie rosyjskiej i wywo.
sów na Adryatyk. zaś armia llldowa zostanie nriAk. luJ!} pytalll9ł przeciw. komu !J'ł mlanowioie ski..
CegielnIana 63.
626
, ' l
't
f lowano? P- o ari yk 11 l aoh • N IlW. Wr.·, powt.ónoJako o go4l. 8 m. 16 w. po cenaeh niższych od popuI.
szona O połowę obecnego kontyngesu.
,,1I6j prz,jacle. T.dzlo".

Wojenna postawa Austryi.
.Nowa

tykul

Gazeta łl wydrukowała.

D <'l 8tępującej ~eści:

sensacyjny ar··

"Na polu Vrzygotowań do przy8ztej wielk Iej
wojny europejs!ull;, najczynnio)sza jost Austrya.
WkroLce czierI Dreaduough5'1 pod f1an l.Uouar

,

Jednocześnie, zakladl\jąo u siebie prawny fawIoski daje dowód, że si~ Uozy z uozucia! mi południowych sąsiadów i pl'&gnle tyć I nimi
( w przyjaźni i dobrem przymierzu. .Nawzajem i

I kultet

Dych w "NoweJ Gazeeie·, orgia I p.neoiwnego

I obozu

,Utro ROJsU,» lami6Śell cieku, &r~1kul
1'/ W p~dedalu wojny·, "
k~.
I WIelką mocą dIwom na 'fWOn. Uzbrojona. od
stóP. d~ glowy Austrya., zosllljI\Ca w pnymierza
Prz11a.clelskie~ z .WIochaml, może. zdąuiem pnJ~
toczonego dZJenmka,. wojow&Ó 'JIk" z Roa,."
Iaty~ulowanYI

Włochy nie pozostaly uieezuleJDi na okazane w
Wiedniu wzgJęJ y dla ich narodowej kultu!'y. Pólurzędowa .. Tribllua ", nie odznaozająca si~ uprzejmoscią dla Austryi, stwierdza tym razem z nzna
gdy~. ~o mo?arstwo 16dyni~ lagradza jej drog,
uiem zadowolenie opinii pllbllcznej włoskiej. Wspo· na ~ol~vyspIe Bał~ańikllD l oponaje prRołW samina. zarazem, iż 40 deputowanych niemców z par- garmęClU europejskloh prowinoyj TurcJi.
lau,entu aU8,ryaeklego, z wiceprezesom SteinmoDla usprawifłdliwienil. sWJoh
Uwend erem na czele, postanowiło wzią6 udZiał w ob- iH'zJPolllin& niedawne wynurzenia ~PI1I~.
ebcdzie pamił\~kowlm Zjednoczenia wloski8io. S, pllhliols~1 wledeAskieiOt .i.. Eu.~b.. 1M4.lq

*"

:lOEW01 --

t

;: ;

'QfłiAb~Wt,

d_

7ł 1.vtep

. . .wle:ołlli, .wslti, .-rtl,.ki,

kwrego Bli zki WscltQd ju t tlJl'CJiłIll prz~ ~
Opatrznoió wska.wnym ile. ».i6łJ1etw, a iLolllya
jest Ich Ilajwięl{szym w ŚWISC\9 wrogiem. Po·
wtarza wreszcie uwag'Q prezydenta Itrakowskiego
p. Lru" niechętnego prZyjazdowi delegató~ ~o
syjsklch na zeszloroczny obcbót! grunwaldzki, Jft.koby z powodu, że .A.ustrya znajduje się w prze
dedniu wOjny z Rosyą."
Przyznao trzeba, ie jeżeli argllmellty dzian
ni!(s rosyjskiego z p~glądów ogólno polityoznych
sa słabe i niewystarczające, to szczegóty poda.n.
poozątku artykułu o nadzwyczajnych uzbrojeniach Austryi i o zarządzeniach wOjennych na.
pograniczu, mają poważniejsze znaczenie."
St. P.

ki, ~loń.ki) pHul.1_i, l'ł'Il~i,

peckt.

Mt r.
-=:::

.~tPe1t'_, ,IłC'

,,.,la,ki i si..•

klttedrlllo!, kolegiata, parafialnych
238, filialnych 320 i kaplio 99.
Księży hiecldeh 380, zal(onnycb 6.
W roku zeszłym zmarło księży 3
Alumnów w seminaryuIU 64, w L'zym.lco-lc,.,.
tollcldej akademii dnehownej w Petel'sbul'gn 4:,
Zakonuic ftllicyanek w Prza~nyszu Jest 8.
aiÓ3tr miloslordzll przy IłzfliLalub. VI PII.ł.inl.,
Pułtusku, Ostrołęce i Przaanyszu 28
Wiernyoh dyecezya płocl(a lIazy 810,299.
W roku zes.zlym bylo 802,4:24, zatem w r. b.
więooj o '1,875.
WvstawA aft.vst"ozna " SOIUOWCU Doili.
Kościoły:

na

I

'"1

J

J.

:::=5;; ::

:: : •• -- r:

::::-=

sluchezn. Pol1cp (llnje PQ)'iltdk\1 "~W&~tr7;
nkbii...
.
W Dfll'Y'aoilll w uaiwer!lytecie wejścia do audytoryów strzeżone sił przez policJę Usiłowano
do({ooae obstrukcyi chemicznej. PrzYjechał kuraI tor ol(ręgu naukowego.
l
W Odesie 4 stu;lootów uniwersytetu za udział
. w zaburr.el1iach aresztowano. Skaza.ni zostali na.
3 miesiące więzienia.
W Chad\Owie w uniwert!yteci~ i " insiytaci.
~hnoli(icznJm otlo,.w9.i~ si~ wobee Qgrauiczooej
' liczby sluchaczów. W innych zakładach naukowych
.tan jest normalny.
I
Po wyczerpaniu porządku dzienlłego Damy
państwowej na posiedzeniu 2obotniem ogłoszono
wniesioną przez grup~ pracy interpela.cJ~ z powodn okólnika rady ministrów pod da\ł 23 stycznia, lctóry wywołał przerwa.nie zajęć w wielu wyż. szyeh zaktadach naukowych i masowe opuszczanie
tJch zaklad6'1i przez proCesorów.
'
Bn!at podtrzymuje naglośa interpelaCJi i twier! dzi, że okólnik rady ministrów. ZI.lo8zIlcJ ukaz
I Najwyższy z dnia lO/IX 1905 roku, s~anowi nietylko formalne pogwalr.enie prawa, lecz pociągnąl
za sobą ciężkie wydarzenia, podrywając cała istotl2
l szkoly wyższej.
•
Nowickij II wypowiedział się przeciwko nAf glośei. Oskarża. mlodzież O wydarzenia obecne.
Winni są w całości podżegacze, kt~rycb c,~śó 8j~chi na law.!l.c~. po lewicy. .
"
.
;
Lach.DłcloJ, podtrzy~uJłC nagloso, .tw~.rdZl.
te ostatni rozporządzenIa. rządowe obuitaJIl po_
wa!ję szkoly wyższej i stwa.rzaJą atmosferę. w której lu Izie nie mogą spełnić swego obowiązku.
Skoropad:3kij, wYPOWIadając 8i~ przeCIwko
nagłości, przyznaje, że w unlwel'sytecie oddawna
panują gwałty mn ejszości, nie chcąoej się uczyó.
Główną przyczyną anarchii jest u(noś6 w bezkarI.I.Ośc. W obecnej chwili decydnj~cej, gdy n~ stanąl na droJze stalych i okreslonyell zarządzeń,
Dnma powinna wypowiedzieć energiczne pot.ęplenie dla oburzających postępk6w, kt.óre dzieJ/\ .i~
w uni weraytetach.
Gegeczkori, wiiaiłc ruoh stlldeDcki jako wogóle wszelkie przebudzenie się Jlal'roj~ sporecznago, t~ierdz/, że pr~Jczlny ltjgo racluI tkwią
w uIlładzIe socyaluo-polItyczDym naszej rZ8CJzyPfilitogci. Mlodzież studenoka musiala. reagowań na
ostatnie zarządzenia rządowe.
Naglosc Interpelacyi oJrzucono wiE}l(szoseil\
155 przeciwko 95.
'
11

I

17 go b. m. otwarto w SOSOOW01. wJstawę rze..b
i obrazó"w. Bior~ w nieJ udz.iar krakowskie Tow:
"Sztuka , tudzlez warszawskIe Towarzystwo art y
styczne.
,
.
h
Wystawę lIrządzono, na korzyU mleJsoowyc
Część IIru wa.
Towarzystw dobroozynnoscL
S E K C Y1\ P I E R 'W S Z I\.
lonieG strajku aptekarskiege. Ukończyl się
gtnjk pracowników aptekarskich w Zagłębiu Dą·
Dachody zWJ'czajne"
f
! browsldem. PracowDicy przyjęli warunki,
posta
(Ciąg dalszy).
ł wione przez Koło właścicieli aptek Zagłębia Dą·
! browskiego i Częstoohowy.
Oddzitll 1.
t
Dwaj areaztowani pracownicy aptekarscy
Zlnajątków miejsldch i dochodów nlespodziewa- z Sosnowca pozostają.. na.dal z rozp?rzl\dzeuia
g~b(>rnatol'a ploLrkowsklego 1f areSZCIe SOSJlOh . k ' '8' P ocenty od kapitałów.
nyc ,Ja rowOl z r
wlecium.
l) Dochód Z czynszów rb. 251 kop. 82; 2
z dzierżawy 30 straganów z mięsem i pieozywem
na Nowym Rynku rb. 2,384 kop. 50; 3, z e!<sploataCJi łódzkiej rzeźni miejskiej rb. 86,163; 4)
•
z dzierżawy gazowni ló~zl(iei rb. 107,000; 5) z dzierżawy 19 działów ziemI przy ogrodach rb. 179 k.
Z KRAKOWA. Budowany od lat dwóch
80; 6) z .dzierżawy 23 pla~ów rb , 2!012; 7) ~ dziel'- trzeci mOsL na Wiśle pod Kra~owem z ż&lal,& i
żawy dZla2u J.llacu mie;sklego 1233,7.5 są/inI kwabetonu rUDą: wczoraj o godz. 2 w nocy skutkiem
dralowycll przy szosie SrebrzyńskieJ rb. 100; 8) naporu !<ry, ktÓra pod wpływem odwilży gwalz dzierżawy dzialu ziemi prl} ul. Towarowej rb. townel nagle popękała i 8wętrzyla się· Stl'atę
125; z dzierżawy ozęśoi parku .. Żródliska." rb. 700; wywolal.lą tą. katastrofą obl iczają na milion koron.
10) z dzierżawy przez Tow. akc. Karola Scheible ·
- Z powodu zaburzeń strajkowych odbyły
ra gruntu pod budowę kolei żelaznej rb. 79 kop. się w Krakowie w ostatt).irh dniach dwa poje·
63; 11) za prawo ezasowego llożenia przez ~~~ dyukl pomi~dzy studentami uniwersytetu. W ja
samo Towarzystwo 8zyn w poprz6k ul. sw. E t l11~lI duym z nIch jeden z pr7.:eciwoik6w ulp.gl prze" Łodzi rb. 25; 12) za pre.wo przeprowadzom&. OięCIU szablą czaszki tak głęboko, że aż oJsloniprzez Tow. akc. L K. PoznańlIkiego linii ko)ei 1y się opony mózgowe. tita.u rannego studenta.
dojazdowej przez ul. Ogrodo:"ą: Ekateryu bUr~i{.ą jest ciężki.
.
.
i Cmentarną rb. 76; 13) z dZlerzawy placów mleJ- l
- Proknratorya skonflsl(owala zamIeszczoną
skioh pod budow~ czasowych budek dla sprzeda.- w .Naprwdzie" odezwę mlod7.ieży postę .owej
ły wody sodow.j pod 1łHl 242a, 242b, 314 i 315
przeoiwko odpowiedZI ministra oświaty na intel'IALiND1B.7.YK TElllilIOWY.
rb. 785; 14) z dzieriawy budki miejskiej dla. sprze· pela()yę Koła polskiego w spraWie zaburi;eń unidaży wody sodowej Da Nowym Rynku rb. 426;
wersytecki()h.
TMroNA. SLOWIAN'SKlE. D,lś Lullomlla. Ja ..
15) z dzierżawy lokalu na eukiernię I sprzeda.ży
ZE LWOWA. Oskarżonemu o napa.d na t r o Ooosł.wa
TEATR POLSKJ A ZELWEROWTCZA (CegIelulawód gazowyoh i mineralnych w ogrodzie ml~j8kim un iw, r.'ytet med ykowl Sumyko \fi, od bywajt\r,emu
nr· 63). J u t r o "MÓJ pr"JJacle! TatUlo". Pocllltek
przy ul. Mikolajewlkiej rb. 1,196; 16) z dZlerża- obeonie służbę jedlloroozu~ w wojsku, pr..:ewodni· IInIlgoddnllł
8 mlout 15 wieczorem.
wy ł08 żelaznyeh straganów dla targn na S.t&rym ezący wykazuje sprzeczność zeznań jego obecTEATR POPULAH.NY. (KoostantJDow.ka Dr. 16)
Rynku rb. 6,100; 17) za prawo urządzenia l eks- nych z zeznaniami, poczynionemi podczaś śledz
J a t r o .. Harde dIl8ze". Pocz\&ok 8 godllllle 8 mln, l i
ploatacyi ousowego bazaru dla ,spr~edaży artyku- twa. Oskarżon.y odpowiada, że obawiał się wów- wieclIorem.
łów IIpożywczyoh I in~yoh . to'!arow na te!ytoryum
Gzas aresztowania, dalej zaś twierdzi) że polacy
KONCERT D z I. (w sali Vogla, D1!lelnll nr 18)
li 630a pomiędz} uheaml PIOtrkowską I Rzgow- strzelali przez okno do sali, w kkjrej znaj :Iowali koncert orkIestry FilharmoDI1 war8laW8IUej ped drr.
GrzegorzI!l FHelberga.
ską rb. 400; 18) za prawo ~rządzenia, i. eksploa.sią ukraińcy. Prztlwodnicozl}llY iednak wykazuje
$acyl jdek rz~:iniczycb na D1erueliOmos61 pr~w~t- mu piemotllwośó tego. Na pyta.nle obrońcy od.lej 1& 8/186 I 6/185 przy ulj(~1 Aleksand!YlskleJ . pOWIada oskarżony, ie przJPu8zCZa, iz pollcya
,1 Kościelnej rb. 150; 19) za prawo w.ywleszanla : umyslnie wpuśclla dnia l lipca r. z. ukraińców
l rOlklejania aaszów ~ ogłoszeń. w ŁodZI rb. 1.200j do gmaohu nniweriiy~eta, aby d"ó im bolesną oa10) z d:Gierżawy eZl)śoI Rynku Targowego. pod bn- . uozkę.
40wę 8yrku rb 750j 21) procenty od kaPItału je- ,
Dotychczllowe zeznania o8karżonyoh robi'ł ł
(b) Og6'ne zebraa!e 1l8mfeilnikó". odbyło sit
"znego rb. 11,691 kop. 83; 22) procenty od ka- wrażenie wykrętów i obawy ponoszenia .kutk.ów !
pitalu zapasowego rb. 8,131 kop. Uj 23) procen- , gwałtów popełnionych.
- l wczoraj o godZinie 5 po plll/dnin Vf lokalu Zgro, madzenia najstrów rzeźulckil·h. Zagai t je przety od funduszu emerytalnego rb. 317 kop. 55; 24} .
Jl& utworzenie l,apitalu emerytalnego z potrąceń
wodniczl}cy komisyi rzemieślniczej pau Henryk
z pensyi urzędników pochodzenia. rosyjsl{iego, nie
Schlh!ol'. W liczbie 126 obecn:rch bJli i delegahiorącJclt udziału w funduszu emerytalnym rb. 94
ei żydzi pp. All'SZrot i Karo.
W
kop. 11; 25) wzrost terminowych zobowiązań. pla.tDelegat p. Teodor Szy billo, oznajmit, ż. nie
niczych na podstawie wydanych \ytulem awanSll
może zdaó szczególowo sprawy ze zjazdu :li tego
n& rachunek penSJi IłUm z fundnszu obrotowego
W Petersburgu z wewnętrznych pomieszozeń : powod-u, iż brak mn niektórych rezolUOJi.
rb. 1,000; 26) ze sprzedaży starego drzewa i wy- uniwersytetu usunięto posterunki policyjne. Wy· \
Pomiędzy delegatami bylI znaczne różnice
,rą.b lasu rb. 1,628 kop. 66. Razem doehody w l
klady są zrywane. Studenci wygwizdują profeso· zdań w kwestyi zgrom&.d1!eli cechowych, z tych
fidzilJs rb. 238,878 kop. 03.
rów) l\tórzy chcą wykładać. Na korytarzu wylano przyczyn, iż w Cesars~wie posługują się rzemieśl.
plyn, który gryzie w oczy. Rektor, prorektor i nicyi ustawą z roku 1799, a w Królestwie z ro(D. n.)
profesorowie) którzy przybyli na korytarz, aby ku 1816. Przywileje, przysługujące niektórym
Ulpokoić studentów, nie mogli przedostaó się, IkntJednos~kom w cechach rosyjskicIt, wywolały zniekiem jadowito'ci gazów.
chęcenie ogMu rzemieŚlnIków i ci głównie naZ KROLESTW A.
Na łtursach żeńskich ozęśó wykładówodbyll cierali, aby cechy zupelnie Z&mkoąó. Do niGza~
lię wobec niewielkiej liczby słuchaczów, a część
dowolo~y~h należał i delegat lódzki, wystany
DJIOHJ' płooka. Według seryl .bronolo. wykladó,,. zerwana.
z ramienIa • Talmud tory" p. Kil'8zrot, krYL1892 studentów wydalono z uniwersytetn za kując przestarzałośó cechów w Królestwie.
giclnej, dyec&zJa plocka wiedzie początek swych
biskupów od 906 roku, a. obecny biskup tej dye- udział w za.burzeniach, które wynlkly w dniu 13
Zjazd. tehy nie dopuścić do staró narodoeezyi, kI. Antoni Juljan Nowowiejski, Jest 84, b. m.
wośCiowych l religijnyela, wszystkim pozostawil
,a kolei jej pasterzem.
,
W Kijowie wyklady w wyższych zakładach swobodę w]'po wledzenia się.
Dekaaató". jest 12: oieehanolf.ki. lipnowski, ~ Il&lIkowJGh oclblwaJ~ się przy Dieznacznej ~zbiB
lbjwatniejuJw pu.nbem obrad b.J'lo opl.aco-
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mi Łodzi na ra 1911.

I

I

I

1

j

Z dzielnic polskich

Kl1 ONJ KA,

labufzenia Jzkoła[b wyiunb.

ROZWOl - Poniedzia.lek, ••ia 20 Jaiego 1.11 r.
ł
~~-~===="~'~'=
==A=a~_~==~==========~~==============================================~~========================~,.~='
",allie jaknajłepszych warunkó" .koDomieznyoh tykają. osobistycb zarzutów, bardzo rozumnie Uliz Pabianie, Julia.na barona Brunickiego w Po u
macząó, że wielu niemeów, osiadłych tu vr rOi'
horcaoh i t. p.
i umy slowJch dla uczniów.
Na zjeździe załałwiollO wiele żądań, lecz maitych czasach, niekiedy bardzo jut dawno, maPonieważ nakład pisma jest nadet' koszto.... ~

muszą

:.;;.;

"" . .

__

one przej.ó przez instytucye prawodawoze

państwowe.

sialo stać się polakami w drugiem, trzeciem po~
, koleniu, Dzialanie środowiska ni~ wyuaradawia
tylko tych nięmców, którzy mieszkają. pośród swo~
ich ziomków. Wyjątki tylko. mieszkająo wśród
innoplemieńców zachowuj!!: swojl\ narodowoŚć,
Dalej wsptilautorowie wykazują wysoee ten.cleDoy.ine oświetlenie faktów, przotwarzajl\oo ich

wnym,;Ni. 2 (Entymologa polskiego) rozesłanI'
będz'e tylko tym, którzy prenumeratę za l' ląll!')
nadesłalI, lub uo 15 ma.rcil. r. b, na.dcBlą.
(_) O dJPIom tellhnika. Do ministeq n ,J
oświaty wplynęlo kilka podań od wychowańc ó 'ł
polskich z prośbą o dopuszCZl.Lllie ich dl) egz"I :IInu przy szkołach technicznych z językiem wyki
dowym rosy;sl<im dla o{tzylUauia dyplomu teeL '.
kil. Z tego względu ministaryum ośwladczy!o, "
zasadnIcze przepisy o szkola.ch przemyi!towych 11 e
przewidują egzaminów dla el(stemów, wobec cZ(j '
go też na podanie ta.kie minis~el'yum odpowiedil1alo od/llownje.

I

Minister handlu i przemysłu, otwierając zjaZd,
zaznaezyl JI naciskiem, że wiele spodziowa. się od
zjazdu, i te rząd z ,lIIżem zainteresowaniem oesekuje uchwal zjazdu. Więc prezes p, Borodajew·
sld, prosił zebranych, by wzorowali się na Za·
chodzie Europy. gdzie rzemiosła l stan rzemieś!- IeDS jSLo~ny.
Diozy zajm'lją .. życiu narodu omal że pierwsze
Nie bezzasadnie teł autorowie powyższej odmiejsce. tebJ dojść do tego należy poloiy8 na- . prawy upatraj, .. złośliwych l<orespondencyaeh
cisk silny na k8ltalcenie młodego pokolenia, a dążność do podziału protestantów na obywateli
więe na azkol, i nauk, fachową·
pierwszego rzędu-niemców, i obywateli drugiego
Zjazd doszedl do przekonania, te bel termi- rzędu-polaków.
uarorów niema I1emiosl, akoly zaś są tylko UltUPrzeciwko wyst~pieniu tllk powatneum, Het·,
I
h
P racowDł'k W' "anztaCIe
' wl- łzowemu, podpisanemu
't
( - , ) Bilet v ulO'owe,
Kancelarya. general·gupe~melllem I'C u.
nazwiskami autorów, re" I'l
,
b
6
i
b
t
'k'
I
'
'[
'ki
bernatora
rozesłała okólnik do gubernatorów Królllen
J n e 1'0 o nI lem, a e rzem18S Dl em. dakcya petersbnrskiego dziennika nie mogla zna,
'[ ó w, wozna
.
M a]ąc
zdoJRyCh ele ladni!;
II k ut ecmi e leźć żadnego za.rzutu. WiAc tyIlm na za.kończenia lestwa. Polski,ego i do oberpolicmajstra wał Sbaw,
,
..
'
" Bkiego wyjaśniający że na. zasadr.ie art. 181 ust.
l
rywa Izowao z zagr..D1c~
'podsuwa z tęsl{not"- ozyteinikom
swoim vr Króle.
'
k
.
t
..
120
'1:
J
W Ce sart.wle zam Dlę o przeszło
zgro- stwie myśl dalszej polemiki, ale już zastrzega. się, paszportowe,)' ulgowa bJlety terminowe na prawo
madzeń eechowych, pozostało ich przy życiu za· żeby polemika la bIla rówc.ieź poważna i opie- odbycia pielgrzymki do Jerozolimy moga byó wy~edwi~ 28, ~Iatego żądanie!D zjazdll było, abr ' rala się na dowodach niezbityeh.
dawane t ylico o3{)bom wyznań chrzeŚcia-ńskieh. ZJ~
JaknaJprędżeJ łe zgromadz~Dla. ceobow,e ot,:"orzyo:
Samo to zastrzłŻenie przt'.k:onywa, jak nale. dów ulga ta nie dotyczy.
Co do odpoczynku 1 Ihnętowallla Dledzl~lt 1:y sądzió o dotychczasowym korespondencie pod.
(-) Reforma wojskowośoi. Mi nister wofny
zapadła uehwała. by praca kwala w tygodnlll
8zczuwaczu.
zlożył Dumie plUisiwuwej-jak donosz/} dziauoiki
6 dni.
petersburskie - projekt prawodawczy zreformoReterat komiuinliY l6dzkloh, łaIących się na
(a) Icu .trajtu prł08\Yni~6 ... I,td:arsklo~. wa.nia slntby wojskowej.
pozbawienie zarobllów skutkiem przywileju stra- W ~b,le.gl, sobotę na zapo~ledzlan6 zebra.ole
W myśl tego projektu licsba ulgowych 10źy ogniowej miejskiej, doznał na. zjeździe życzli- wlasclclell a~te~ 1 pracowUl!,Ó\Y' apt?karsklch stałaby znacznie zmniejszona, a wziąó trlebl\ pod
wago przyjęcia.
Vi cel n rozwazem& sprawy zatargu wymklego na.
uwagę, że obtlouie synów jedynaków przy ojcu
Delega~ p. Antoni Laskowsld, zaznaczył, że tle ekono~ l ~znem. przybyly dalegacye z obu zdolnym do pracy uwalnianych jest GO roku oli
rzemieślnicy li: Ceaarstwa zachowali lię bardzo \ stron PO~~&?lOny6h..
wojska okol o 100,000. PrOjekt obniża ulgi dla
życzliwie względem kolegów z Królestwa, dopo, i , WlaSClClele a~tek odczyteli opraeo~ane przez kategoryi pierwszej bardZiej uii po dwa.kroó, &
wagając vr wielu ciężkich chwilach do rozstrzyg~ JUch nowe warunkI pr3.ey oraz regulamlO, do'y- kategorJa trzecia zostalaby zniesiona zupelnie,
nięcia kwestyi. Rzemieślnik z Cesarstwa pr~J- ; c~ącJ ~ewnętrznego porzą~I\':1 w a.ptekac~, nad- prz)'te!lJ ograniczone zostalyby ulgi i odroczenia.
był na zjazd przygotowanJ postępowo.
mleDla~ąc" że od postllllowlema 8'Weg~ me mogił ze wz~lęJu Jla wykształcenie, stan i rodzaj praCo da tell II zjazd, dZiś trudno orzee, lecz POCIJUlÓ zadny~h U8tępst~. DelegaCI pracownl- oJ. Dla. posiadaJąoyoh wykształcenie średnie i
naleźy si~ spodziewaó poprawy bytu i podniesie- ! ków ap.tekarlkich. .~znaJąc, że z,adJ~towane ha wyźgze zam Ierzono wprowadzić Jlorm~ irzyletnią
ni. rzemiosł może nie w tych rozmiarach w ja· I warunkI pracy Sił U1zsze od ObOWląZUJ!ł:CeJ uwo- służby WOjskowej I tem. by zdawać moin.a bylo
egzaminy na stopnie oficerskie zapasu dla skrókich pragnał zjazd, " każdym razie Ipra";y rze- I wy I roku 1905, nie przyjęli ich.
wielnicze posuną się naprzód..
I
Wobec tego nie moglo przyjjjć da porozumie> cenia slużby do lat 2.. Zuperuie uwolninieni być
P. Kirszrot zabral głos w śprawie osobistej, nis.
mają od wojska duohował i psalmIści oraz arLjdowodząc, że to, co mówlI na zjeździe, jest jego
KomiSJa pracowników aptekarskich, posta- lici i uezenl, przygowwujący się do profesury.
przekonan;em osobistem, i że on jest przeciwni- l Bowiła przy liczniejszym udziale towarzyllZów
Wazyscy nauelyoiela szkól wyższych, śrekiem zgromadzeń cechowych i dZli zdania swego : pracy rozważyć szczególo\fo każdy pBnkt wa,- dni ch i niższych brani byó maj~ do wojska na
uie zm enia.
! rnnków zadyktowanych· przez właścicieli aptek i
rok l słuźby eaynnej oraz na lat 11 w zap&lłie.
P. Karo objaśn.ił, że on szedł ręka w r~kę \ poczynić odpowiednie uwagi.
Pozatem _ jak podaje "Nowoje Wremia'c
pl"gUl6 uregulowam·,. I,
Przygotowany
referat delegaoi praco"ników zamIerzono
•
, J.'
b ~ \'-6 drugle]
,. k a. tegoryl,.
Z deleaat"ml'
1:>"." Lodzl', gdvi
J"
J
J
znJ(~:)CI oc o.n.. w
! aptekarskich przodstawią na ogólnem zebraniu przedłuźai ł e termin ilu:tbJ wojsko'if6j dla ltatestosunków nemieś\niezyoll.
Po zala\wien\ll apraw zjazdu, przystąpiono
właścioielami aptek, k~rt odbędzie ~ w nadgoryi I do lat dwu.
do omówienia spra.wy orga.nizacJi relursy rzs- , chodząey czwartek.
Możliwa .trata oficerów w razie 'fojny,o.blimieślniezej w Łodzi i w}boru kandydatów do. \
(a) Otwarcie iahllatorJllm. WC1;oraj w polu- czana w wysokości óO proc" wynieś6 może okoprzyizlego zarządu.
, • , \ dnie, w obecności licznie zgromadzonego oia.ł& lo 26,000 ludzi. Zapelni& ~ Juki możu.a b~dzie
,~ysłueb,aw8~Y U8t~,,:y, ~elul"8J ,rzemle~ln~: l lekarakiego. grona. 'echników i przedstawicieli ewentualnie Junkrami z młodszego kursu, kadeczeJ I odpowl~dDlCh wYJasU1en" zebranI uzual1, l i , prasy odbyła się uroezystoś6 otwaroia wziewalni tami z klasy VII oraz ocho'nikami, ogółem ludzi
I (inbalaŁoryum), świeżo ulożonej przez spólktl
15,000; pozostalych 10,000 zaczerpnąóby można
resursa Jest nlezbę,dną ~ ŁodZI.
Wybrali I posr6d tueble 28 kandydató... do kapitalistów, a oddanej pod kierownietwo na- w razie potrzeby I pośród tyoh, którzy oU'Z)'zarządn co wraz założyoielami prnd8~awia lic~bę
n.go lekarza d-ra Juliusza Grabowskiego.
mali odroCZ6nio dla ukońozenia nauk.
33. Z pośród tyoh kandydatów, w irodę na ogól- j
(
• 11
~. .
( ) mi h
. d j
d d • k'lt
Dem zebraniu członków resursy rzemieŚlniczej bę.. l
x) PellsJł .~uoll.łne . ~ui dragi mle~ląo
a • G ura, nawIe za ąca nas o
nI l CU,
dzie wybranych 12 łZłonków .zarządu, 3 zastęp- u~11w~, a nauczJc~ol~wle tutejszych azkól mlej- poczyniła szkody w okolicy. W las&cł1 zgierskioh
caw i 4 do komisyi rewizyjnej, Zebranie odbęsl{)c~ "Jesz~ZI' pensyl .Dle o,n;y~8U. ~ru,dno prze~- i lagiewnickich leiy móstwo śWieżo odt:unanych
ozie eię w lokalu zgro-madzł!li& majetr6w rzeźnie- sta.WIC lłob!e pol?zenle . kllk,udzl6S i ę?IU leh r~d,zll~ konarów, W niektórych miejscowościach, burza.
k h .Mil a 46 O odi. 61 do 8 wieczorem.
~ porze ZImOWe). POnJllwaz .star~Dla nauczyeleh
uszkodżila. daehy na domostwach.
Je Na :;mcza;ow:go sk~rbnlka wybrano p. Jó~ z~d.nego SI(~t~{U .dotychczas nl~ O!ilągnę~y, a sokół.
(-) Ag&. Pod taką nazw~ demonstrowano
( PiestrzQńskiego. Zapisy Da ezłonków reslU'- nlk1 zabranIaJą. IW zwraea,ć ~lę bezposred,n1o do wczora.j nowy wynalazek windy schodowej, któr'ij,
ze a
.. J,
.
.'
wladz gubernialnych, przeto zony nauczycH~11 ma.L
do
h b
lIy rze~leSIDlCZe) prz,YJmlł)'l p,p. Wad,,:! ~dam- )'lI. si A w tym tygodniu udad osobiście z prośbjL mOZDa zaSWSOW8.o
wszystkic
ez wyjątku
czewskI, ogrodnIk mIeJskI, Ignacy Skupmskl (Za~
~
~
.,
k'
"I'
schodów, posiadającyoh poręcze. Nowy ten wynawadzl{a 4), Adolf Krawioki (PlOtrkowska 36), j do gubernatora o UsuDlęcle ta l~go anormalnego laz,ek. znakomicie ulatwiający polączenie nawet
:Ił najwyż8zemi piętrami może byó zast 'sowany
Maryan Bawarski (Zawadzka 2), PiolI' Borkow. atanu ,ue?,)'. lrwaJ~ees:o od dluz8zego ,cza.su.
CIerpi n~ tem I d,Zla.twa Izkolna,. g~yż 8zko: W' każdym domu, przy niewielkim nakJadzI6 pleski (Nawrot 39), Stanisław Kuaitowicz (Zgier,;ka
24), Józef Piestrzyński (Widzewska 127), Józef ' 11 Sil pozbaWIone nalezJtego ogrzewama I obsZagl. nl~ż.nym, kłłniecZDJ jest tylko prąd elektryczny.
Szeześniak (Piotrkowska 103), Stanislaw Kwiat~ !
(-) Z pras,.. Jesteśmy prltszeni o ZAznacZ&Winda la składa się z poręczy do oparcia.
kowski (Rzgowslca 32) i fabryka Johna. Ernest : nie, żę tygodnik • Rolnic"ro, Hodowla i Pl.'zemyal i kla(lki na której najeży sta.uąc, Po naeiśn l eniu
GIUkierman (Zielona 32), Henryk ~chiis1er (KoD.- wiejski" przeszedł aa "lasnośó p E. SzyUera, guzika znajdujiłcego 8i~ na. porę czy 8chot1ów, je·
Itantjnowska 78), Józef Goszczyńaki (Nawrot 80) . redaktora i wydawcy .Dobrej gospodyni-o
chie się w gór~.
Michal Kapuściński (Balu ty i Piotrkowska )ł 9), ł
Przy niezmienioDym tytule program pisma I
(-) Zabójstwo to.hankl. W porowie styIZJ60r Kiedrowski (W,dzew) i Koźmiński Fran- i ułegI pewnej zmianie, gdyż .Rolnictwo· pod no- czni .. r. z StanJs ia,wa. Jacłluiakowa zamieszkała
ciszelc (Karolaw), O god1.inie 11 posiedzenie zam· wą redakcyą staje ,,;~ o r ~ '1;)'11, QP"'~yil,Jnie po"Łodzi} otrzyma.la z pUl;/,ty anonim, f którym
knięto. Wezorajilze zebranjij i zalntel'eBowauie
ŚWH~6ouym
gospodarstwu matoinW6nL&fZOwUIlJu autor ty l uluJąc Jacumakową nmarul!:~ mlęd,y lUsię rzemieślników można nazwao pomyslnJm fai wszelkim sprawom zwtlłzkow}m z tym nowym newi P l iiał:
kLem: aby tylko nie byl 'o ogień słomiany.
kierunkiem gospodarezy:m, ,~więc melJOfacyoDł
.Pani niegdyś byla. maLką, za zdradę córki
(_) Prleciwko POdllGluwaClowL PIsaliśmy rolnym, mechall:łce r~I~lczeJ I l p.
.'
I' pani nią już nIe jest; jeżeli raz jeszcze życzy soRedakcya. I AdmllllsLracya zostala. przeU19slG- blO pan'l zobaczve J':t '0 prO "'A sl.ukao· J'eJ w za
'
H r 1,1' •
o artykułach VI peters bun k lm ft e O uZle" wy- na na uliCA Nowy Swiat 34, Warunki prenuweJ
't>'
:i""
mierzonJch przeCiwko pastorom w KrólestWIe Poltv '
",
I
gajntku ,.Gra.biua", - tam ją {'ani zobaczy w po'
•.
ó
ra·J 111e ZIlU6U1one.
bil'Z'u drogl'" •
' .po l
skiem 11 za.rJiucaj ącye h lm
onlzaey~ llIeme w
.
~tlljs;Jch.
.
.(a) Int0l:D0lo,g polski. ,W polowie przyszl6g0 II
Jachuiakow& wiedząc 1 ze c6rka jej Antonina
Ol,}ecnie t.nej I tych pastorów: supenuten- mieslI\ea okaze Się KIl 2·gl czasopisma: Eutomo- Goszczyńska w ostatuicn czasacu miala nieporodent generalny Juliusz Bnrs~e oral radcy konsy- log polski, na l(tóry, prócz znanych nam JUŻ ~U . zumlenie z kocha.nkiem, znanym pod fJseudoni.
storza: R Gundlach i E. HoUz nadesłali tejże złożyły się prace: JulIana Isaaka I ZawlerCła, mem " Wł;~ d ek", na gruucie za..:drości ze lltrou,
pe~abllrweJ , ...1.001. repU~ę. w kwuj, nie dQD·ra R. Lgudtiagu z KIJowa. .1) ra W. Elclllera ~io l)S~tnlC&O j ie $U1l ołnecxwaI uflo1j.\Ó GuL'
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8zczyńsl\1! , fJowzięla podejrzeDie, że autorem ano-

olrliow& OORO~ta. onz kilkanaśele ceeb41J

fZ'-

wnika tIyr. Joteyki, .PQwlt&lli.· - ipeAra, "T"
pieii ladoW'. szwedzl~ • W góraeh ll RobotJ okolo przebudoyy jedYA'CO w Zgi~- 1il1l1,Ha I u4 rrerraca • Piolok, CUad" II-Brarzu koścIola l<atolickiegO, dzi~ld usdnym stal'a- lila. Z .. pólllludolhlisLÓ" pali kier_nklem p. Teo1ljom probolzez& ks. Stefaaskitr" posul1i~to zoa- lora GlH'ItJa ot.grał bardzo u4dni. kUKa ulwoczuie naprzód. Przed nastaniem zimy założono r6w.
fundamenty pod wieżę I kaplicę oraz zgromadzoPo wyczerpaniu programu artrstycznego rOIno spory zapas materyałów budowlanych, co ula- poczęła się zabawa taneclna, k~óra ochoczo przetwi wcześne rozpoczęcie dolnych robót z nuta- ciąguęla się do północJ.
niem wiosny.
(x) Podwieczorek wokalno - dramat.- bneczDy
(a} Powódź W Zgienu Z powodu na~łego drukarzy łódzkich. odbędzie się w niedzielę, dllla
tajania śniegu I ulewnego deszczu, jaki lal bez 26 _go b. UL W Domu ludowym (alica Przejazd
przerwy w ciągu doby ubieglej, Bzura wystapila ]i 34).
z brzegów i zalda nlzej polotoną dzielnicę ZgieProgram obt'jmuJe: śpiewy chóralne, przedstarza,
wienIe amator~kle (-uczestuicy będ. mogli wJWzdłuż oba kaoałów, któremi rzeka prze
rokowaó: farsa to, c"y dramat), mOllologi, dekla.
plywa przez środek mia.sta, w cia,gn kilku go
macye .• pocztę francuską" i-na odpoczynek taR'
dZln, kilkadz leSd\t posesJi stało pod wodą, Na 00. .Poczta francuska-wydawać będzie palliom
ulicy Dlugiej, głównej arteryi komunikacyjnej, premia za najwitikł'Zll iloś" depesz, wyuaDJch przez
mosty oparty się sile wody jedynie dzi~ki wie- jej pośrednictwo.
rzcbnim belkóm ochronnym. Przy ulicy tej wod",
Początek zabawy o godz. pól do 4 po poluzalała posesye ~ 7, 8, 9 i znaczną przestrzeń dniu.
ulicy
Batet na miejscu.
Na ulicy 8trykowskiej domy Borsta i Rajta
W humorystycznie zredagowanym i radnie od
zdawaly się pływać po pOWierzchni jeziora. To bitym programie znajdo/emy taką uwagę: .StosoW'.
samo bSlo w domu mieszka.lnym przy fabryce nie do czasów demokratycznych stroJe uroczyste
Kleczewsl iego. W samej zaś fabryce, pod któf/ł nie obowiązujl\i punl,LuaJnośÓ przybycia obowi,zznajdują się kana.ły, woda wdarla s'C; do oddziała
kowa".
(x) Napad.. Wczoraj wieczorem w trą.mwaiu maszyny i zalała go na pół łokcia. wysoko. Woł
..
p
Górnego Rynku Jechal J'akis
.
d
(hl % to I praco"llitó" koleI 14brlclBod "'lfl.iącym w S'l'on
'"
da. dosięa:ala
pozioma pornię zy go- lód I i :e.
j POl'-l wleczor
.
k'l muzycznI! nrzą dzau~ 1J k02 5naj\vrższego
ł d
pasażer, k 'órY ""'szczRl klótnię z inn,Jm i uderzył
•
ł"
-:
J
dZIDami
a.
po
po
n
nin,
poozem
ZACzęła opa
l
Ikó
kl"
ł ki' .
go w \warz nieslusznie. Jeden z Jadących tym
6
e praeo\fn
w o el .abrJcz8o- l OU.Z
eJ CIesz,
samym tramwajem, Wilhelm Tice, zwr6clł uwagę, da.
się powodzeniem i zaioterruowaniem pollród ro:te postępowanie takie jest niegod1l6 Wtedy. ów
dzln kolejarzów.
pasażer niespokojny wydobyl nóź l zada! SIlne
S Z T {l K 1\.
Cbór kola pod batu~ swego dyrek'ora pana
pchnięcie w szyję.
Szezepań'łkiego wykonal Ullełnie dobrze .GÓrr
(x) Teatr polski 1. Zehrerow!clI (ul. Cegi.ł- Norweskie", "Wróżbę znachora" i .,Sen". Paa
Dzialo się to pomIędzy godziną 10 8. U-tą
czorem w najruchllwszem miejscu, bo pomiędzy niana Nt 63;. Z kanoelal'yi teatru komunikują Szczepański, solo na fleC ie iJrzy akompaniam61lul. ZleloDą i Adrzeja, ua ulioy PiotrkolVsloej. Dam:
oia fortepianu wykonal ,F aatuie" - Dl:lmslgma~
Ranionego opatrzy lo w euklekierni M. Ulrichsa
Gośoinne występy znakomitego gościa Iwow~ Da, za eo był nagrodzony drugo ale m lkoącemi
Pogotowie i odwlozlo do domu.
.kiego, Wandy Slemasz!cowej, rozentuzyazmowaly oklaskarni.
Splewy solowe i deklamacya llzupelnily proNapastmk zbiegI pomImo pościgu i dużego wprost naszą publiezl\ośó, to 't't teatr stale jllst
ruchu na ulICY
zapełniany do oliltatlliego miejsca
Siema'Jzkowa gram.
ukaże się w bieżA"Z I'ym tygodll n: w środA,
22 b, m. ,
Od,~(Jrano
komedYJkAy - "
Clo·ka
D".. wJda
~a) Potajemna sprzedaż .ód.d. Władze po '
Y
. '"
.
Ueyjne pOde~&8 reWI/!1 w plwlaralaea prlJ ul. Nawrot W cHeddzie GabJf'r,. " czwartek w ib.enowsklej nin". Wykonawcom nie szelęd.aono braw, gdyż
nr. 92 I ake. 'row. AOB~adta, PUf ul. Wysokie} nr 13, .Norze", w piątek - "sltuce Kisielelfskiego sumiennie "1"iąnll się s zadaoła.
,nalazły te zarządzI\J4 c y WladJalaw Bl1Iuczyk I WA
_W sieci- (cenI zniżone). Pupy t na bitety ol- l'
Okola godzioy 8 rozl'oczęCO tańce j balfio"rZ}nleĆ Marek:, tuymaH po'a emullł we flaszkach spl- brzymi.
DO się do raua, leoz na przeszkodzie .taoęła
Tytus rozcleilczoo!
wodą. i wIIporz"rtzono
eehl epnedaży
na klellszkl.
_ We wtorek, po cenach 1liiszych od po
praca. WiAc
Splrjtu8
skontl8kowano
protokul,
w celu
" około PÓłllO"y
upor.zAt.o
" opu~zczać
duel:\I~nlęcla winnych 40 odpowledzlaloości.
pularnych • MÓl przY1 a ciel Tadlio", wyboroa ko- loka.l.
(a) K •• dzieże. Z mleni.anla a'róża domu, pny medya R rvoire'a i B~rnard&, z dyr. Zelwtlrowi- I
(b) labawl odle",alU" W sobo~ę Da Księul. Wldzew81ueJ nr. 115, A.oduela G~idzlka. skrahlono
czem w 'ytnloweJ rob.
I żym Młylll8 w lokalu przy restauracyi A. Brannt
z zamilętego kufra 100 rb got.bwi~ l ubrania Zlodllajo.
- l Wdl 8obotQ,
zaba\va taneczna, ufZl\dzona dla czlollWalen~go JngleUę, z,mleultal.go prlf ul. Wtcllo4alel
l d (.26 bk..w.) O godz, pól do 4: odbyła SiA
" ' 1
Dr 61, policy. ar.astowala.
po. po 't a m ~ ~Iezy;, u azą Się w nowej obu· ków .,owarzJszellla odlewnllfów I ieh rodzin.
- W fabryce O~tona Henera. przJ ul. Wtdl6wsklej dZle. "Sluby pa.nl~~skI6 Fredry! wieczorem o g.
Na zabaw~ przyl>yło około 300 osób. BaDl' 22ł: 8peloloDo kradzlei: kwarÓ" W'ełnlanych Iła Inae4
8 mln. 15 "Nora po raz drugI.
wiono się ochoczo do rana,
n.. lomę· SprawcQ kradzl.iJ, 8lanl.1awa Formallika,
W Dledzielę, o godz. 3 po pol" po ce
ar88,~owano.
L. G h
(T
60)
I.'
nach popularnych "Mój przYlaclel Tadzio".
(a) tabaw, y 'glenu W 8obot~ ubiegłą
- W fabryce
ro manII.
argowlI
wyarf·o
sali Tow. spiewaczego .Lutn,I/,," odbyl Si, bal
kradzież towarów. Zlodllejh, Sh.nlslawa Sooenberga I
(x) Teatr popularoy 1 l!ele\Y.klflgo (Konstau-raut ohóru kośt:ielnego rniej~cowej paralu katoKonsl.alltego Krzywdę. IIresztowaOo.
tyuowska ~ 16). Z kancela.rJI teatru komunikuj~ liekiei. Na program balII zloiy/y SiA popisy oh6ru
(a) Podrzuooae aiemo ., pIci męskie i znllnam:
't
rulono WCloral pod pubo.m II 110mu przy 8Iosla PaJutro daną będlie po ZIliionych cenach zna- mlelilzanego i jedlloaktówka p. to .F.rblarze.blan!cltlel nr. 62. Włada. pol1cYlol odtslalJ dZiecko do i komita sztuka w 5 akta('h z powieści E. Orze.zCb6r mIody, bo niedawno zalO~ODy. pierwJBag18tra~u.
k owel.
. Har d e d OSZ!!,
" k t óra zdobyl
'
l
IIJm
występem dowiódl, że kierownik ie~
otowio
ratunkowe
w
cl,gu
ubleglych
a
sobie
wstęp·
o
aswoim
.:JL. K
. kl'
a
d'
'I .
) Po
41fÓ~~ dni :amię")' hUleml W~Jwano du nllstępuJ'lcych Dym bOlom ogromny sukces artystyczuy i kasowJ g, P D o;,
OpCIOS
pr Cll16 na nim USI nlo.
wJpadków.
I w tym .awoie; jest więc nadz ieja, że i wtorkoAmatorowie, k~órzy odegrali .Farbiatlów· rów·
- Ogóloemu o8łablenlu uległo lleiĆ osób, , któ. we przedstawienie w]'Pelm salę cio o t t '
nież wywl~zali Się I zadan & dobrze.
l'Jjth jedol\ odwieziono do szplWa Pozoailsidch, jado" do
miejsca
s a ulego
Za bawa przy zapełnionej 111.11 przeciągnęła si~
IIIpltala Aleksan4ra, Jedo" do mieszkaola. dwie las ode- 1
•
(
do rana.
alano do PUJLulkU noclegowego lIa nUcę Cmeotarną·
"
- W"scodę po raz oz wart y tragedya "Ma~ l
_ Wczorajszy podwieczorek Tow. śpiewaozeQ.S~~t.
,
_
*
j
W clwartek na doch6d "Gniazda" opieki nad go .Lutn' a, . wypadł pod kdlym wzgl.ędeUl do(a) %e %gieru. O roeh.u wlipóldzielczym i k~~. ; dziećmi Da Balutach dana będzie sztuka Z,pol- Ikonale. BaWIono Się l.Iehoczo aj do śWlta.
wralnym który pomimo WIelu przesnóli rozwIJa sklej w 5-111 aktach, Kdka Karyatyda", po ceaię w c~aulh ostatnich wzglę~llie. pomyslnie, nach zniżooych do polowy cen zwyczajnyoh.
Z WARSZAWY.
świadczy fakt, Iż ." Zgierzu, mlescie hoU\cem tyiW przygotowaniu obraz dramatyczny w 5
ko okolo 26 ty•. mieszkueów, prosperuJi obecnie Wincentego Rapackiego p. t "OJsIeCZ Wiednia"
ł4 stowarzyszeń cbrzeicijl.ń.sld~h, m,jan.owicie; Tow.
z Bole.lawakim w roll JaDa Sobielkiego.
• RłWiz ya senatorska.
ZAB
wzajemnego kredytu, I ohruJscljaDskie Tow. ~• Warsz. Słowo· pOlOiejcilo rozlt/tz N>tiwyz
żJczkowo-oszczędnościowe, bkież To~. marJaWI8AWY.
BZy ,,'sprawie powier"enia s8uatorowi N~ldhard
kie, trzy kllsJ pogrzebowe, Tow. Ip~zywoze "Zgo(h) F••yiHloret uClnlowsti szkoly ~klalO- towi reWlzyi budolfy mostów oraz operacyl bu.
da- posiadające wlaane nlel'ucho~oSe1. prze I !l ta- waj męskiej p. Radwańskll'go, odbył II~ w nie. dowlanyeh w instytUcJach ceniraIDych rząduwych
"iająco wa.rtośó kilkudziesięolU trsl.~o,. .rubll; Tow.
dzielę, o godz, 4 po pohdniu, w lokalu Stawa- miejsklcb ziemskich i publiczoych, o ile bę , lą d;\'piewaoze: polskie-.LatUla,· lJosladaJące wlasny rzyszeni& handlowców, przy ul. S,lacerowej }Ut 21. 11e, że opera~yll te były poll}czone z wykrocze
elom I niemieckie takIeż Tow. p. n. • Konl{ordya,"
Program ar,y.tyczuy wypełuily produkcye :.tiami przeciw prawu.
To w', muzyczne .Harmonia,· Tow. gimnastyczne, uczniów \ej popularnej w mi.ście naszem uczelnI.
W sprawie rewizyi budowy mostów, wzno
Tow. cyklistów, 'l'ow. nie.ienia pomocy b l ed~y~, Orkiestra, zlożon, z bllzko 30 uczestnikow skła
8zonych prtez Tow. akcYlne cl{ , Rodzld i Sp",
Przytulek dla starcÓW i kalek, Ochrona dla dZieCI, dająca lIę z ins'rumentów rinlęCyoh i dętych: w do- kom sya reWlzyjua senatora Neidhardta podzIeli.
Tow. op ieki nad dZ\ecmi, Tow. zapomóg. LIla uc~ą· bryLD zespole i posloszn~ paleozce swego klero- la sil} na trzy gru y, które jadn Jcześuie dZlalafy
eyeh Się w zgierskiej szkole handl~weJ, oddz~ał wnika, dyrektora Tow Szopenowskiego Tadeusza w Pdersbllrgu, Warszawie, Kijowio, MoJl.llItl,
Tow. opieki IzkolneJ, Tow. strzeleckl,e, maryawiC- Joteykl, odegrała fantazYę w układzie tegoz p. t. Wilnie i Grodnie.
kle Tow. IpOi.ywcze. Stvwarzyszeule zawodowe .Echa operowe. - UczniOWie: Lityński, Woźniak
W celu dokonania rewizyi u'worzQno trą
tkaczów zarobkowyeh i oddzlal Tow. robotników I Galleki bardzo udatnie deklamowali. Chór szkol
oddzialy: petersburski (Peter.;burg, Wilno, Grol robotnic.
ny czSer,oglosowy również starannie i z wykończe
duo) wal's~awskł (War:lzawa i Modlin) i k ijowski
OvróCl tego uajduje ~ w Zgiel'zll atrai ÓND oGiplewal .Haslo mlo<li!e źl-- liIwe&,o kiero- lKiJów). Cz~nnościłlmi pięrwazeao odd,iaLu kIerolIimu Je,t właśni. "Wladek IC i te eÓI'~a j.j ZOo
stał a zabita.
Jachnialwwa list ten. wręezyła komi 'arzowi
policyi. Niezwlocznie udano się na miejloe wskazane w liscjfl i znalezIOno w zagajniku zwlold
kobiety, przysypane śniegiem.
OglęJziny sądowo-lekarskie wykryły, że denatka ~ostala zarznięta.
SLwierdzvno, że pseudonim "Władek" nosi
Wladyslaw Kotwiński , pozosLający w stosunkach
miłosnych z Goszczyńską·
Pociągnięty do odpowiedzialności Kotwiński
przyzna! się, ~e za~znąl Goszczyńską ,nie rozo.:rślnIe, lecz pragnąl Ją t Y1110 na8traszyc za to, ze
go zdradziła. z innymi męzczyznami; w tym cel~
sprowadzil ją do gaju, kazat jej się położyć I
powiedzial żartem, że ją zarznie; gdy zaś Go ·
szczyńska zaczęła się bronić en.e~gi~znie, K. r~z~
dramlOny dobyl noża z l(ieszem l poderznął Jej
gardlo.
Sąd okręgowy akazal Kotwińskiego na 20
lat robót ciężkich.
Izba sądowa wyrok powyższy zatwierdzila.
(x) "RoWl dZiennik-. Wczoraj UtUlzal 8ię
pltll'wszy Na nowego pisma polskiego; nosi ono
tytol ~Nowy dziennik lódzl\i~.

mi~śllłiezyck.

sho$ł,·

I
!,

I

I

I
l

l

-

-

..

Jłłl

ROZWOJ. -

Poniedziałek,

daia 20
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1911 r.
':::: za

wal sen,tor 'Neullihardt, warszawski~go - podp"okurator Żyżyn i kij~llnkiGgo - p-eJprokuratnf
llry"i,wicz
Kom sJa warszawska .kłada !lię z 11 uczeIt:aików sądowych i 2 kauQebryjnycb. PocząWJ~y
od wczoraj, l( omisya zajęła si*: przQglądanlem i
opracowywalliem rnateryalów.
Wielu firmom 7wróoono iuż ksIęgi, korespondenCJę i dokulllen~y, zabrane podczas rewizli
przed kilku dniami.

•

ków. VI eolu polączenia Kauauy ze Stanami ZjeKo~and, 19 lutego. lP.) Wczoraj o godz. 12
IJloGzonemi.
w nocy dal się uczuó silny łoskot podziemny,
- Teloi&ram koblowy donosi, t~ na Haiti woj- który wpTlLwil w ruch wahfldlowy lampy wl ·
ne. domowa wre z calem okl"llcień!twem, Sądy do- szące.
raźue i terror p!lJlują w calęj grozie. Masowe
Taszkent, 19 lutego, (P.) O godz. 11 min,
aresztowanIa i dalsze wykonywania wJrolÓTf smier- 20 w nocy wydarzyło się trzę,ien i e ziem I IV od.
ci oczeldwane są w najbliższym "zasie.
l loglości 600 kilomtltrówi [( lerunele połudn i owowschodni.
Paryi, 19 lutego. (P.) Wed fug wiadomości
"Matina" z Konstantynopola, rokowania co do
pożyczki tureckiej prowadzo :le są za zgoufl: rządu
francuskie~o . Budowa kolei będzie oddana pn:e
1 mysIo wi fra.ucuskiemu.
P.tellbug 19 lutego (P.) Skonfiskowano nr. J
RZJm, 19 lutego (Wl) Mla<tec.zl(o ForIi
34 gazely ~Riecz·.
(Forli - w staroi.ytllości "Forum LivII" - pro
Petersburg 19 lutego (P.) Mlnisteryum han / wincyi Emilia, WIochy środkowe), nawiedl:one
Orkan straszny szala! w śr"dkowej Euro·
pie. W Wiedniu pozrywał wiele szyldów i uszko - dlu i przemy stu wniosło do rady ministrów pro- 'zostato dość silnem trzęsIeniem z,emi. WIele
jekt zniesienia w ustawie o karach, wymierza- ! domów u,zkodzonycb.
dził znaczną ilość dachó", zrzucając na zjemię
nych przez sędziów pokoj1l, artykuln, przewiduBerlin, 19 lutego (Wt) Z posiadlości nie·
daebówh W Berlinie orkan wystąpił jeszeze gwal
jąeego
karę
do
mies\ą.ca
aresztu'
za
samowolne
mie.tkiej
Kamerllnu w Afryce Zachodniej donotowniej. Zrywal dachówki, szyldy, kaleczył ludzi.
Powywracal VI Tirgarteuie wiele drzew. ~ Nauen porzucenie pracy przed ujJlywam terminu najl!lu szą telegraficznie: w miejicowości Blea, będąoej
(Brunszwile) runęła nawet wieia ratuszowa 40 me- lub bez uprzedzenia pracobiorcy na dwa \yg Jdnie siedliskiem władzy pewnego okręgu kameruńnaprzód w razie, jeżeli ~armin najmu jest nitlo
sld ego, sekretar~ Kern er w przystępie obtędu,
trów w110ka,
zast.rzelił naczelnika Okl'ęgU Bierna(~kiego i se- W kolaeh polityków niemieckich w Ber- kreslony.
Petersburg 19 luteg.o (P.) Rada ministrów I kretarza GDless'a. Następuie, strzeltw8zy do 2
linie panuje przekonanie, że energIczna nota rzą
du fosyjski"go do Cbin, nie wywoła jednak ża zaaprobowala do wnieslAnia do Dumy państwo, , sekretarzy nazwiskiem Nagel i SChnaebele, lekko
dnych powikłań. Rząd pekiński. jak sądzą, będzie wej proiekt ministol'yum marynarki o wyasygno. ioh raniąc, morderca os\atnim wystnalem sam
waniu 129,250,004 rubli na budow~ okrę~ów li ! się na mitljsco życia pozbawil. Sprawca mIal la.t
się liczył ze stosunkiem si! zbrojnych i dlatego
zapewue okaże skłonność tlo u8tę~ .stw, Wprawdzie njowych: "Sewl.stopolQ, .Petropawlosk", .Gan~ \ 26 i od półtora roku dopiero urzędował w Ka·
gut" i .Poltawa". Budowa ma być wykonana w meronie.
eblń~ki minister wojnJ pracuje bardzo usiluie nad
okresie cza~u od r. 1911 do 1915.
Hamburg, 19 lu'ego (Wl.) Na calem morzu
rforganizacyą armii. ale mimo przeprowadzony"h
Pekin 10 lutego tP.) Poseł rOsyjsld z9.~ądal , PólnocIlem sroży się silna burza. Statki nie wyjuż rE'form Chiny nie moglJby eh} porwać do walki z Rosn. Sąljzą też, te rząd rosyiski moze wła· od wladz chińsloch zastosowania, lite/nie z wla- pływaj!} na mor:~a; te, które wyptynęly, powrad.zami rosy)skleml, śt'odków przeciw pżnmie w kra- cajl\ do portów.
śnie dlatego obecnie podniósł swe żądania, ponie '
ju
udamuraldm. Zarzą Izono n1\stępują.08 środki:
Marsylia, 19 lutego (Wr.) Kuryer, który
wat zdaje sobie sprawę, że po zupełnej reorganizar.yi Chin wystąpienie podobne byloby niemo- za.loŻen18 staCji obserwacyjnych po stronie grap przybył do Marsylii donosi O kilku wypadkaeh
nICy chińskiej, śroliki sanitarne względem ol{r~- diumy w Annll.mie francuskim.
iJIW8.
Ih:ym, 20 lutego (P.) Odczuwano cbwianie
- Sejm pru~ki odrzucił wniolek 8OC. dem. tów Da Amurze, Usuri, Sungari, oględzlDy sani'arne
w
portach
ehińsldoh
w~zJ'stkich
jadących
się
gruntll
w Wenecyi, Florenoyi, Sienni_, SpeJii
o zniesienie poliCJI tajnej.
"Temps· przypominając, że zwykle u- do Wlady wosŁokn morze'D robotulków ohlńsl\.ieh. Rawennie i Rimini.
POldowi. państw innych otrzyrllali od swych
Berlin, 20 lut.ego (P.) Bank oesarstwa obułstr,pstwem każdego zbliżenia Slf~ Rosyi do Nieml60,
rządów
polecenie,
aby
p.oparll
żądania
fOSyjS
Ido.
iył
procenty
przy dJskoncie do 4 proe., Id po-jest czynna polItyka Rosyi w Azyi, radzi nal"gaó,
. aby Chiny wypelnialy swe zobowiązania trakta- Nota doręczona zostala 16 b. m. przez posla ro- tyclek do 5 proG•
8Jjskiego kanclerzowi Nainpowi.
łowej nie należy wszakże zapominać, te '''yelę
Jokohama 19 lutego (P.) Przedstawich'lowi
Z ostatniej oh wili •
• twa W' Azyi zawslie bardzo drogo kosztowały
Berlin, 20 lotego. (Wl.) Wczoraj wygłosił oprzymierze francusko-rosyjskie .• Jouroal dei De- JapońskIemu w Pel<inie nakazano działać wspól·
bata- i .Sieele,· uznA/ile dOllioslośó in~eresów na- nie Ił: poslem rosyjskim " celo pr~yspieszenia zarodowych, bronionych przez Rosyę, zwracają uwa- stosowania irodków przociw dżum:e na granicy stawio.Dl profesor Bernar~ wykład ~ obeenem ugrllrOilyjsko cllińskie;.
powanlll BU"oDDlet\f VI NIemczech I braku orga.n!gę na to, że traktaty z J lll'ooią i Anglią i nieChatbin
19
lutego
(P.)
Na
naradzie
w
sprancyi
u lib8J'a1iatów. W roku wykładu wyglosił
dawna umowa poczd»mska wytwarzaj~ bardzo powie zapobierzenia zawleczeniu do Rosyi dżumy tezę, że wlaiciwie sztuk\ jeat nie uprawid polimyślne warunki dla urzeczywistnienia żądań Ro~
przez przoBylki pooztowe, ucu wdono: ws%ystkie $} ki, a mimo kł od gry w a.ó· w politye.e domjnuj,~
Sfi.
_ Z powodu n1\im~tnm ro!yjlklego, zwró- pr1.6sylkl, adresowane poza linię kolei wschodnio l
conf'go do Chin, mniema .DailJ Newe,· że w ra- elliń3kiej, winny ulegać dezynfekcyi zewnętrznej, ro ę; najlepszym prsykladem s~ polacy, którzJ
zie wl{rogzenla wojsk rosyjsk.ieh w grauice chiń- przesylki Zal tranzytowe, które dezynfekuwane I potrlóby stali się w 'Im kierunku wynalazcaskie, lud chiński rozpocząłby prawdopodohnie byly JUż w miejscu wysyłki oraz cala kortlspon- mi. Polskie swiązki kredytowe stanowił ruszt6akrYl) odporn" od zrzucenia obecnie panuil\cej denoJa dezynfekcyi niepodlegajll' Odzie~, różne wanie obecnego poli\yclDtłgo znaczenia polaków,
w Chinach dynastyi. eoby w 8wych skutkach wy- galgany, obnwle chiń8kie i włosy nie bęgą przyj · a mimo to nie uprawiajlł polityki. bo nie mogll.
wołao moglo wojnę dorno\'I}. ćo znów w następmowane do przesylania; banknoty dezynfekowa.
d, t
h an dl il ne bA":!.
nOWI'ell'ZaJD gorącam, walula zas' br'7.A- gdyż natychmiaa' wkroczylaby prokuratoryllo.
stwie poclągnąc
mo ż e zb'lUrOW! b0 ......
0
"U"l t'
z ROSJą.
l eząca formaliną. l{arbolem i S~)lSytu3elD.
KOultant;YDopol, 20 lutego. (Wl.) W wil.je_ Wa'łzygtońskie sfery rządowe uważają krok I
KUllc18!.ltsJ lU lutegu ,P.) Z rozporsąd~e- eie mOD&styroiklm silne \rzęsienie ziemi wzburzyło
Rosyi la zblt gwałtowny. O ileby pr7.yszlo rze- ' nia generał-gubernat.ora m~kdeńskiego przerwa- wczoraj okolu 300 domów i minaretów.
ezyw!l5cte do wojny to obecnie ChlnJ miałyby no wszelką komuLllkaeję mluta ze 8\acyaml ro- :
Parli 20 l tego. (Wf) D'"
T
•
sYJakł i Japońską. Wejscie rosyanocn i japoń - I
' . o
.
•
zlsle~9zy. emps
" dżumie IInakomit;go sprzymierzeńca.
_ W 8obot~ znaleziono w Rzymie zamordo I czy kum pozwalane je3t z imiennemi kar~kaUli kGn
z powolin ~ltlm~tom Rosyj k~nstatoJe, :te zatarg
groll powazoeml nastl}pBtwaml, zwła~zoza po omowanJch dwóch stróżów w jednym J tutejszych sulaLów.
'Większych banliów. Byli oni skręjJowaDi I zakoe- !
Pehrbnrg, 19 lutego. (Wf) Żona skazanego wie rosyjsko · niemieckiej .., Poczdamie, która., poblowani. Kasa bankowa została doszczętnie okra- O'Brien de ,La-sy 'IV piątek rauo znlknęla \I do · mimo oficyalnych zapowiadań, dotychczas nie zodziona. Na ~Iad sprawców rabunku i morderstwa. mu. Posznklw~nla spelzly na lllczem. Wypadko- stała ogloszona. Gaz('ta pisze, te jeśli Rosya podO'Jcbczas Dle natrafiono.
.
j wo sp~tkano Ją w sobotę; prawdopodoblllfl b1'ł- Blucha "swoich szatańskich d adc' \v t
' dl
_ TryetJtu donoszą: Do oporu IHeruego. urzę- , kala 81~ po wyspach. Zdradza pomieszanIe 2m!
. ..,
or . o.' ~ n~e ugo
dników poeztowy('h, telograflcznyc,h i kolejowych słów.
rozcz:lIu]e SIę, Jak podczas wOjny ]apol1sklej.
przyłączyli się dzisiaj urz~dniey sądowi, CO wzmaPetersburg, 19 lutego. (Wl.) Otwarto uroLondyn, 20 JuL6go. (Wt) Prasa tutejsza ślega jeszcze bardzie:i ZF,stói w intpresach.
czyście wszecbl'o,jyjską izbę iluportQWI}, zaloloną
dzi z wielkiem zainteresowaniem konflikt rosyj. - W sobotę w Hamburgu wybuchł olbrzymi z zapoczątl,owania ozłonka Rady p8ń~l\Va Deni- sko· chiński. .Morning Post" obwiuia Nlemoy i
pO'lar w portowych sldadach bawełny. Straty Się
sowa, lf celu poparcIa rozwoJu wywozu produk- A t
.
d' R
gają miliona marek. Trzech strażaków puy
tów rOSYJskich, jak również opracowania iWit\.
us r~ę, ze wpę ~aJą 08~ę w now~ a~allturę na
Bzeniu ognia. odniosło CiężkIe rany.
zanych z wywozem zagadnień.
DalekIm .Wschodzle, aby Jlł uczyDlc Dleszkodll Wił
. - KomiSJa kangresu " WaszYIl:g~on.ie .odrzubym, 19 lute?o. {P) K.rólowa wdowa ,Mal- dla planow' ~iemlecko austryackich na. Balkanach
ella wnIosek posła Benertta o przedslęwz1ęcle kro
gorzata wydała obiad na czesć króla serbskiego. i w Azyl MD1ejszei.
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jest tylko w6wczas skończoną, gdy twarz i ręce mają
Przy myciu myd'łem Ray'a, wysoka zawartość świeżego
piękny, delikatny wygląd. To też każda z pięknych
białka i żółtka działa na skórę tak, jak gdyby myto skórę
z Pań winna codziennie używać do mycia tylko mydło
świeżem jajkiem. I na to nadzwyczajne działanie mydła
Ray'a, przygotowane opatentowanym sposobem z jaj
Ray'a należy zwrócić szczególną uwagę. Cena za kawałek
kurzych. Że zawartość substancyj jaj wywiera dobro50 k. Do nabycia wszędzie. Prawdziwe tylko w różowem
c:n.rnnlv wplyw na skórę, stwierdzily już dawno liczne doświadczenia.
opakowaniu z firmą jener. depozytaryusza, Gust. Roseułhala,
ia.........m........a.......am~.............c8.,"'WMwwr=nnrrnr$WPpN*MMH4
PMMP'$'
, . . . . . . .~. .BB. .BU~. .~~~~~~~

POIliedzialek, dal.. tO htteco 11U

JlOZWOJ. -

o

LIpsk, 20 lutegs. (Wt.) Termin procesu Kwilackiego, naznaczony na 23 lutego przed najwJż
Izym !!lądem, odroezollo na. ezas nieograniczony
g POWOdłł caol'oby Dbroaer Kwileckiego.
ś.
Bronisława

t
z

f.

F I ARY.
Na

Koohanówą·

EUbiela Alojza Pladek Z ~OIDU [OBIel,

1 D. I H. 'l', "Illlejee 10żJ lio teatrll polskiego
3 rll. 60 kip.

Przezywszy lat 66. EkBportl.lCl'a zwlok nast".
pl dola 21 b. m. o godzinie 6 1/, do kościola 'w.
Stanllslawa KosLkl a dnia nst~pnego o godz. 9-ej
rano PO nabożeństwIe żalobnem na stary Cmentarz katolicki. Na 8mutny ten obrzęd zapras~aj ..
~l'ewnl'cb, pryiaclól I zna o:Jlycn w&mutku pogr,,zenl córki, ahłolowie i wnuki.
608

Dla najbiedniejszych.

p.

Helena Thomas 85 kop.

Dąbrowskich

Piestrzyńska,

s. t P.

opatrzona H. Sakramentami, zmarta dnia
Hl-go b. m., przeżywszy la.t 55.
WYPlowadzenie zwlok na8t~pi w środ~,
dnia 22 b. m., o godzinie 2-ej po poludulD.
z Rudy Pabianicldej na omentarz Stary ka ·
tolicki w Łodzi.
Na smutny ten obrząd zapl'asza krewnych i znajomych
Stroskany MĄŻ.

......................

Ludwik Chojnacki
Po krótkIch lecz c!ężklch cierpieuiach zmarł 11. 19
lutego r b. przeiyw:;ly lał 76Wyprowadzenie zwlok nutąpi dnia 21-go lutego
o god%inle ! ej popolildn iu z Rudy Pabianickiej na
cmentars katolieki w Pabla nieach, e cZ&m zawiadamiamy krewnych, przyjaclól I Injomyeh

l reparuje solidnie fabrykr. kotlów. Ko- l
pleezny, Suw&l.ka 24..
3037d l
Kolłn~ czy~cl
-

i

łitroakana

516

zasn~la

Po cllugleh clerplenlaeh
w Bogu dn'::l
Dl. obJwatelka m. Ładll ś. p.

18 b.

Rodzin • .

Piotrkowska .M 19.2 (da.wniej

20()

]f!

LECZNICA ZĘBOW
M' Riesnik-Epstein.

Plombowanie l wyjmowa.nie zębów baz bił.u.
Speeyalne labopałoP)fum zębów sztuc~
nych i złotych koron.
ReparaCje i przeróbki sztuczno zę b ów D~pO(llekanill.
Geny bardzo prl.fst~pne. .
2599

'.t p.

FRY.........,E YK LANG. . . .
Przemyałowieo

i Obywatol miast_ Kcnstantynowa,

opatrzony śś. Sakramentami, po długieh cierpieniach zaJ~ w Bogu. dnia 18 go Lutego 1911 roka, prz&'~yw~y lat 71.
Pogrążeni w głębokim smutku żona, ~ór~d, sy~, zięciowie, wnuczki, bracia, siostry i 8zwaąrowie~ zapraszają. krewnych .. kolegów
l ~8jomJcb na nabożeństwo ża/ohne, odbJo SJl~. m~J~e w parafialnym kościele ,w K lJnstan'.ynowI8. dnIa 21-go b. m. o godzInie 11-ej
rano, oraz Da WJprowadzenie zwłok w łJmśo dmu l I tegoż kościoła o godz. 3-eJ po POłudnIU na cmentarz mlt'jscowy katolicki.
Osobne zaproszenia rozsyła.ne nie bQdą.
o
paniDO Wladuwosc I
peanuy ,,1ll.l!flUa br llu' •
ao sprztld!\nla
ZGórkI
aglnl\l paszport "ydanJ z
Dulica
AnDY 17
IS 127ł-3-1
ty kolonialno winnę]. Łaskaw.
na 31
1235-3-2
po ....
ApoloII K
.. ,
olne lokai. do wyna l ęcla ul.
oferty I?r~szę skllldać w Admln.
POkÓj nm e bl owanY' d o
.
ogłoszen-!. DPiotrkowska 209. 1268-3-1 .RozW'o}u pod la. W.1181p
I
eia Or la 'la m. 31 1264-2 1
kSl"zeclka
p0t.rZtlbn y Inkaliant. Clo magazyuu
Ilia piekarska \10 aprzelt!\ula
cyinA, wydana przez
OKóJ
do
zaraz
z
0A• A•A•A• z 6-clo klaaowem FUl.
B-ci Bergier ulica Dzielna II
139 lUlU'a
Lodzl, aa
Heleuy Neu
P80bnem
59
BprZęllaUla

roboa

PObiUkUJę

Zle10~

pllVll\flJl1\

Łódlklego

w1n.Ję~

wluaJęcia
wej Ściem. Główna
pi~tro R\ltkows'.ta
603

Wólezańska

wykBltałcenlem, francD.sklm, niemieckim, mD.zyk~: pOZJ1ILnlILnkQ
(przybył_ z zagranicy) z angiel-

1262-3-1
awIarnia I obladalul, dwoma III-ele
bilardami, ładnie urz~dlona,
Sklep spożY"czo dystryb.J.eYJn V
otflllbnl\ na\lczyclellta (poż,
ale zaraz. Ul. Bednarska >i 8.
zarar; do sprzedania. Wiadomość
dane domo"e świadeetwo) laskim. muzyk~ poleca blnro Lu- w magazynie obuwia pana Jastr.
(DąbrÓwka).
1252-1 -':/
raz.
SOłnowa ;) szkola. 1227 32
dwlDsklej, Piotrkoweka 92.
Dzielna 2.
1214-32 ,
Skl8 P zaprowadlonJ I błeliiną.
1191-I-ł
otrzebne zdoln6 panny i ucze
fartuchami I blu,lcaml. jest do
asJerka potrzebna do 1apteki •
nico do szycia. Zgierska .M 23,
Naoczyclelkl, cu- !
sprzedania I powoda wyJ"zdu
Id Kuperklewleza!aI. Zgierska ,
m.
S.
1223-32
•
•
I
'dzoziemkl, na stale ! li 5ł.
Dowiedzieć !l1~ moina, Konstan1258-1
1 na godziny. Wycho"awczynie, '
, potrzebna 1I1ożąoa do wssJsttynOlfska 53.
122ł-3-2
bony, gospodynie, kasy erki I po· .
klep:o. Wiadomość w adminiSklep
spożJwczy
dyaLrybllcnoJ
wflżoeml
referenc1aml poleca .
straCJI .Rozwoju"
1220-6-'2
nraz do sprzedaola I powodu
biuro Rościszewskiej, PrzeJazd 14: •.
okOl
um.eblowany
do
wynajęcia
zmiany Intere.u Radogo8zel ul
1171-3.-8
dla kobleLy nraz, lob od pierw· I Stefana 18.
1207-3-3
I A r Meble: krldeu, 12
llOgo Plotrkowaka lai Dl. 10.
S
klep
fletnlclJ
do
sprudanla
" • "krlesel, ńól, ezafy ,
124-8-2'..2
l ealem urz~dzeulem I powo
do ubrania, o\omanł. 2 trema, l
otrzebna dlle"czJBkA 8,ara~a,
dll Interesów. olodllloWA >i 29
blelijnlarkę, 16ika I materacami, I
lubi\ea dzleel, do słnżby Wla]200-3--3
toalej;kę. szatki nocne, biurko I
domośCł w Adm. ,,ROZW01U".
koJontalno-dJstrybucYlDY
I~ uże i mniejsze, garnitur aalono·
1221-6-2 Sklep
do spuedan1& Benedykta 6~
'TY, ugar stojąey, zegar marm.I.a1llDO a.w., plęli:lII, ell:az1)ule
1269 -8-1
10WJ, wiele łalillyołl AgIU i obra tanio Bprzi!ldam. I..alęgarniA S (Jep do sprzedaDla Kolulalaozl)w .leJnych riż.tio pewla,
Erdmana,
Plotrkow:ika
167
,ramolon, st.oUk do kart, slupId,
dys~cybucJjnJ NowoZażewsk~
1157-3ep3
1I&rt\wD.nlk. lampy, ekran, różne I
]i 11
127l-3-1
lac do IIprzeJania, pryy ulicJ
drobiazgi sprzedam za bezcen.
szulUl.m nl\uczyclela kt.óry móg!Miedzianej
.Ni
7,
obok
.1tokiclń
Nl\wrot 44 m a.
1206-10-lł
by dawać godzinowe lekcye
ski eJ, niedaleko przyll~anku tramUrz~llnH" obezuany gruo~ l'
fIochonIememu
k~óry ukończyl JUŻ
waJowego. HvpoLeka uregulowaI
"t.ownle I "Blelkleml Clfn·
nstytut Warazawskl. WladomOBC
na,
wiadomoŚĆ
Srednła
20
m
14.
nośeiami biurowem! I pro"adze· ,
Monopol Konstalltynowsica 1i 65
1228-2-2
niem książek buchalteryjnJch, - ~
1267-3 - 1
( pOSZUkU l ę JakiejkolWI ek pracy;
obejmie jakiekolwiek zajęeie, la .
8,odont.
Illliwer8yLeLIl
P\liill\lItUpracowA!:em cztery lata w amalem wynagrodzeniem, mając .
je lekcyl. OleNJ pod .A. B "
genturze welny; znam J ęzyk rowolny czas, jul od go dl In a po
11!l8--3-1
SYJski, polski i nl~wlecki slab o
poludnln. Laskawe ofert.y
w Ad- !
M
OZoICli trzatwy, przYJactel
Łaskawe oferty dla .Praeowlłe
mlnjs~raeyi .l!ozwoju pod llt.er.
kOili, pokzebny . Benedykta
go" w .RoJlwoju".
1240-1 I
B. Z W.
6243d ,
1266-1
ouzeune uczeuolce do pu,co - l .M 88.
Z powol1U zmiany 1n~eresll I
08Zukul Q POI!.O ,D bez me bli, od .
wars~8. tk.Owa1:;JI.l z urlą:lZ8:lleOl
do pracowni 8uldell. GlólYl1A 18
• do sprzedalJla IAru plwlarpierwszego kwle~nla. - Ofer~J ! mlllulcaula ~2
zaraz do Iprzedaola Wlada
1<:'/6-2-1
ala. Dowiedzleo się moina, Wlmość: Baluty, Iłl. Lagewnlcka
\
clIlwska Uli W plwnJm barze Ił pod "Pokój" w "RoZWOjU".
otrzeba
y czeladllll!: rJ .J.Iac~l\I
12 ~ 9-3-3
XI 26.
12;:4 - 3-2
'p. Rode.
lU6-3-~
do lakładu rJlD.llfsldega .A..
O~ZUkUJę rallera na bawelnlalle
Zagubion. dolllumont:r.
S"idersklego
Piotrkowska
li 152
llent. obeznany I budowlawl
P ~owary. Ludwiki lLuh:J) 42.
12·lt-2-t
potuebuy, .8enedykta 10 m.
Frllonel~Zeg K.ról zagubił pau
1215-3-2
18a
]~B9-2-2
port, "ydloJ I gm. Zaj~czków ,
otrzebni zdol111 culaulllcy 8Lo
1238-3-2
lancy MlltoUj8Wska Ii 99 pow. Opoczyósld.
Mamkę miod_ zl1row, t.ylko
potrzebne praao"acJkL CegielI
eo przyb,t_ ze 'ni, połeca
Dlaoa )fi 29.
1216-3-3
1260-3-1 Łakowlllk JOle! Igllblt paslport
.vydal1Y I gm1llf Zadzim pow ·
kantor służby Dzielna 3 1275-2'1
prahua 00 sprzedania zaraz
OLrzeblla mtol1ua 110 QUKtora
SieradzkI
1265 - 3-1
umiejąclI CtylllĆ i pi8ać z do ..
o IpuellanlA oUcyna I1rewwadobrze prosperująca w dobrym
na: 2 pokoje I Jmehnla, li L
punkcie, z powodu ehorej łony lirem i świadectwami. Piolrkowska
MIZW1Cl>1 ~'ellk". zagub L paszli 111 II gIli plęt.ro 1267 -3-1
"Jlokolcl. Wladom08c: Dzielna ulica Sl'l whnska Jo& 15 1190
port \li' ydauJ I gminy ł'laskl,
gnb warszaWSkiej.
1190-~-3
ar. 2... w 'lusMol.
1244,-2-2
pUJlm ę wlI~(Hnl.itl& na mI8U/[IotrzebJlI robOLniK mydlaCl l
chłopcy do 17 lat SIlni BenaObr J sklep Koionloluy do bprlllole, kt.óre Jest zda'ne na mapoJak. l!ucbla ~ublla pUlport
dania, ul. Żelazo&, pnI 110- glel Wladomo'Ć: Jw.IUJ~a or.,22, tonu 2a ~&llW (!lodwóru)
wydany z magistraLa mlaat.
Ił. ~o~ ar. ~
1:l!o-a·2 8Q~rJ.I1A.
W7-2-1
127~-1
)fjelwieia . .M.IDlId· l~-a-l
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Imię

II.
~abauer.

łegHJmama~18trat

12~3--3--2

pasilpor\ na Imię ar·
uarda S1pringel Iyo KrlIUa·
na. "ydany I magistratu m Lo·
dll.
1209-3-3
ag \ n~t ]i 10tH
dorożkarski,
wydany I kancelarJI poliemajstra m ŁOliEl
1222--3 -3
aglnę!a ltar\a od paSlporLIl
",gana I fa br. Zacllerta Da
imię Andriej ForJslak.
1270-1
aglllęb hrLa od pasz"or\1l
wydana I labryki Pawla De.3armoota lIa lmJ9 AAtonlcgo Urbailezft.
1259-1
zaginął

Z

Z
Z

6U)TOWN~ mieszkania
!).olu l'Okojach, z 1»szelkiemi
wygodami, ogrzewaniem central..
nem, do wynai.cia od dnia
1 lipca t. r.: ~Zy ulicy Kamien..
nej ł-li 11.
czeg6ły II właści..
ciel a domu na parterze. 4640<3001
O

KILKA 110RGOW

urodzajnej ziemi w pobliżu
Łodzi wezmę w dzierżaw~.
Oferty pod lit. .R. W.- w
eksped. nin. pisma. 452003001

UWAGA!

Przybyłem na kilka da! ~e '1f'Ie-

trallsport.em, pięknych sa10nowJeb piesków różnej rasy
Piotrkowska 13S. .trói wskaż d,

żym

4RJi-3-1

P

A

1~ł1-S-2

&"1.YII, ,, 9)

zag i nęła

ł-I

Wychow.wczynl~

A

/(ID.

Dl

Uczeń

st lrszy

który pragnie na\lczyć al~ drukarstwa, potrzebny Jest do gauty "Nowego DzIennika Ł6dzkt.go"
ZglodlĆ się do admłnlsLracJI ga·
zet y "Lodzer Tagebl&4'~ 05rodo·
WIl

.li 3

504

Ogier

.....
cOI

~

pełuej krWI .. uglslllklei 6 ... etuKÓ" pokrywa klacz., Konstanty.AOIł8&a Iii
Wac.li.allałr.l O.&»o w
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:.igli~~ S~s!l~we!.~ 145. Piotrka ska napl·z8ciw ulicy Ewangelie· iaj 145.

Łodzi, u L. SPIESS i ~N.

1000

P.z'D~~!~O~l:e:oY~~~~~.-=

Wielki• •portow. p ..zed."wiania
I lId.lalem ealei VIPI I nowJch delllotnłów

prerw_y dłbll' .lIkomlłyeh frllw.j~eTe.Ia ladlł TRIO RILLTARDO.
- - I?,~lut.ZD&Dyeb napowl"t!,znyoh gIJllD"'y~6w Trio BOJ~ES:
27 dzien IDlędzynar. szamplOnatn '-alk. francuskiej
&organizowanego przes p~ofe~ora atletyki II: A.. W. ~OZAKOWA.
100 rall:1 Dagrodyl ZajIllUJ~

"rJn I'08YJlkO-81waJcarskal

DUBOW 1 SZW ARZ
Cz.rn.· •••k. - • • I\ko - Warszawa, K •• olI Węgry-N_
ler-SlWecya. Jen •• n - DaDia I aanihl, ..A.blsJllla.
Szezegóły w &ft8lach I programach.
Po~tek przeciltawlenla punk\orJole o !Jodz. 8'1, wltClo
761
A~ONS. J,tro ,,1~lIrle pnedlltawleale.

Na 2073.

Ob.le.zez.ni.1i

DYREKCYA
Tal&u,lt,~ Irai~QWlEQ
w za8~osowaniu

ml&t, Law

się do § 22 Ustawy, podaje do pow8zeebnf\j wiadomośoi, iż zażl}dane zostaly pożyczki na nie
ruchomośei:
. pod ~ 288 I.m. pr.y ulicy Szlwlnej, przez Icb i
Mindlę OIa/żonków Bilander i La ię Zyalę Weinman,
odnowioDa z knDWer:i11ł rb. 11,000 i dod.lkOW& z przeszacowa-

nia rb. 7,000:
i} pod li 1434 przy ulicy Widzewskiej, przez Gedalę
KUTtza. odnowlOua z konwers n rb. 17,000 i odnowione bez
konwersy! rb. 14.000;
3) lJod H 271 cp przy ulicy Cl'gielnianej, przez Towatllst.wO Akcyjne Zaldadow Bawelntanych Karola Sehelblera,
pierwot.na rb. 50,000.

Wszelkie zarzu\y plzeciwko udzieleniu zatądanyoh potyczek st.owarzyszeni zechCl\ przedstawić Dyrekcyi lf' prz(;1·
ciągu dni 14 od daty wldrukowa.nia. D.in.iejezego obwissz-

O[ólni~ znana l~cznica ChD. ó~ z~~~

dni" 18 lutp.ro 1911 r.

Dr• Leyberg

Olloro.,IUra", W'8ullClzne,
tral .'.mOG pleloW',

b. dlugo)etnł,lekarzkllnlk wJedenSaleh ordy n ulłl ,alrospeeyal.ebor6b
WI.lr)'OZlI)'oll, p'alewycb IIUr.yP

I

dem.

I

Cod"leDlłle od 9-1 l od 6-8J /,.
Nłedatlll I św ięta tylko pr.ed obla·

l

Kr6tk. I.

1489r

I

Dr St LEWKo\!ncz

I

Cboroby u.zu, no..
gardła.

I

- -_ _ _ _~~~~_ _~~

Speoy_Uała

oho.61t .ł••

.ó., .Il.rayob

I prys!

a... s.

J

.ad.

Ł U C Z Y Ck l

p"'?:U~:':,~·I••,:::-~~; p"
Dr. LI PRYBULSKI

CHOROBY SKORNE WŁOSOW, WE .
NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE ł NIE
1I0CE PŁCIOWE.
Ul P łudnio •• MI I
PnJJ.~, ,ou. 8-1 r. I . " ,~,,~
l\-C p. ODI.

1łtO-T-

I Dr.

ul.

I

Ark.

BolAIIDIr~

aa...ot

III 38

8',

2,854,329 39

~

IlftD·TEftEftBIUIOil
16«-r

Dr. feliks Skoslewlcz

Stan bierny:

Prsy;mujl od ~-10'/. ruo l od
"' - 8 po pol. Paola od ł. - 6.
Waledllele l i"lę~ ot , 10-1

607-d

Dr. F. LA GE
oho...b, ••• n._rzn.

elloka nr. &
puyjwuJe od god li - 5 po p I.,
ZA WV'31klpm nlf'd . 1e1.
42~m

obrotowy 10$ wnioski 1095
członków z odpowiedzialnością na

Rb. 3,157,000 •
zapasowy

Wkłady członków

i osób obcych
•
Fundusz pracujących w Towarzystwie •
Weksle redyskontowane w Bauku Państwa i instytucyach prywatnych •
Korespondenci
Procenty przypadające do wypłaty od
wkładów

Niepodniesiona dywidenda
Podatek państwowy •
Sumy przechodnie •
Procenty przypadające na rok
Zysk za rok 1910.
•

Choroby ikórne i wC.IleryC2.U
AIIdrz_j. 13.

ul. E __ an

Kapitał

Kapitał

rw.... , .....

Chrelly ..

róg WldJ"'8~llj. Przyjmuje codlleDnlt od
do 10 raDO I od
ł do '1. po pol. . W nl141 ł 'wJęła
Id 9 IJ cle 11 ej wpoi. AKUSZ& ·
RTA I CHOR. WJ!WliĘTRZNE CHOROBY KOBlECB, SK.OlLNB
i WENERYOZNE (o koblełl dllKI)
181 ~T
Ul• • • cbod .... Ali 48.
PmJJIIl. 04 .. U-l I od 6ł-"

~---=-~~~~!!!!!!!I!!!!!!!~~~715
Rachunki bieżące w bankach
lOJ wniosek czł. w Centralnym Banku
T. W. Kr. w Petersburgu •
500 Papiery pu bliczne
9,318 36
Skup weksli opatrzonych najmnjej dwoma podpisami.
• 2,516,423 71
Pożyczki na zastaw papierów publicznych
14,382 12
Monety zagraniczne i kupony
1,044 31
Korespondenci
173,135 44
Organizacya i urządzenie •
7,243 03
994 97
Wydatki %Wrotne
•
•

AbllalUI: FABIAI
D.. GUSTAWa

Da l stycznia 1911 r.

61,070 23
70,216 62

Konstantynow8ka 11.

S'lłh.... ,

.k. . . ., • •n .... .
es. Da twarzy) I .oae.,oz- obo ..olt, d ••1 .oozo.yo.... '
przyjm., od 8-1 raOił l od f>--8 w• .
PrzY1mUJe od 10-11 I od 5-7i
a,oll (.yphm.)
dam od ~ W llł,ckIell l i
w nlfltlzleJe od 10-11 U4~ I
SZ ITItI.D dla
-wle\a tylko do 1 1'1110.
T~-r I
D... Broniaław
8&EDNIA .Ił S.
Dr.
Leciem, llektryO%DO~, ....tllll I kosm'tycIU.
PU1jmQII Id 8 do ,-ej ,. ,ol.
Andrzeja Nr (;
SM
I od ł do 9 wl~l .
ł6Słr
prlyjmuj, couJlonl, do ą. 10-.1
rano I od ł - 7 po poładAla.
.... Ralo.aka oM • (log Górnego .Rrnkll).
2211r

PIOTRKOWSKA Nr. 35.

(ple~j

Towar~~twa Wzaj~mneyu Kred]tu UM~ic~ Kll~CÓW i Pmm)słowG~w (Piotriow~ia lD
Kasa

Dr. S. KANTOR

sp.cyaliat. ohcI"6b .k6. ·
ltJ'ch. .to.6., wen.ryoll
_
11i.
lult d ..6g _oeulolllyob
~
LeezeDle Illll:UJC'Ul0Śol\ I 111&- Gablnol &eoLeeuowslIl I swlatlolecznlelY, 1l.6Ik. 4 tel. II 41.
sałem WibraoyJnym.
Przyjmuję od 8-2 I od 6-9 w
Z..blllaia 33 lobok Lo.bar. akc.)
')J, ",ń osobna poecekRlnla . • 25l

r. ROSENBLATT i ~~~~::le°:l6';!~~ae;;ll~~ Dr. L KLACZKIN

o"ot •• <1

.•

I

' " pIom by pOI'CBIanOW8, p ł Iimuy
~ ~
~ t
I f"
..)pecyalnose,
Zel
8, z (ha
karony z10te mosty (
b
b
d . b· ')
sztuczne
zą y oz po 19 lanta
'
·
Reperacye i przeróbki sztucznych zA" bów A PDCZEK
~~·U
.
•
•
Gabinet prywatny leKarza u-ty H. Prus8 znajduje się przy lecznicy.
--UwagaH Ceny bardzo nizkie! Uwagall

{'

Bilans
Stan czynny:

42r

lekarza d-ty Ha Pruss.
l zenie, plfJmbowanie i wyjq ie zębów bez bólu.
lpuualne la~DratOryUm te[~niune do wprawiania sztucznych zębó~~

::

cleDia.
LcSdź,

"

poaw6ru .~8iOWlr WJoi~

następny

315,700
6,827
1,097,264
3,033

88
17
98

887,536 62
410,592 46
5,260
2,731
2,436
76,933
17,858
28,153

65
93
75
56
15
24

2,854,329 39

Dr. Fr. łukas;ew CI

Staro.Za.ze._k.. Nil 38,
róg Sosnowej .
Ch oroby żołłldka i kia1rek,
._.n,trzae I dziecinne.
Puy'molG do g. 11 rano I od
ił 81 00 6-e l po pol.
2209r

ur. Jan Gada ski
Aku.z.r,.,
oh.roby ohiru.g. i koltieo.
nrzn mllje do 10 r. ł -6 po pol.
U •• C .... i.lni .. o. sa fil . 4. 2~71

o.

tó ..

Ell~Bnia Kerer -Gerszuni
CHOROBY IlOB.ECE.
PiotrJtowska 121. PUYJmo je ed
3-6 po pol. W ol,dlllll I
~odJ Ił clo 12 raDo.
"lar.

•

JtozWoJ. -

I

PODił4I

* !W! ,

śmietankowe
i

płerw1SOH4Idn.

mleczarni krajowych

Wilczyce, Opatów, Lubraniec,
3 razy w tygodniu $wiete, jak równie!

znane ze swej dobroci
SYBERYJSKIE - poleca

_ASł.O

Dom Handlowy "BRACIA KIESZKOWSCyH

6ł6-1

Ul. Piotrkowska Ni SUS.

.KA.M_ERER
Spacerowa .M 9,
Łódź,
sprsedai Da Króleetwol

Wyłączna

Maszyn do tartaków i obróbki drzewa
fabr~ki

plerwszorz.

E. ltie.sling i S-ka w Lipsku.

Oprócz tego:

Maszyn de stilsugania fapnial"ó.
(Schalrnaschinen), Hydraulicznych PPi2IS i t. d.
2707

5

%t

s

Rej.

Lekarz WeterVDarvl
M. GROTOWSKI

\ Piotrkowska Na '89, m.

ł

egzystuj'łCY 10 lat w najlepsZJffi puukcie miasta, z wJro~ i
telar. 8iB.
bion~ lepszą klijentelą. Może byG prowadzony i przez osoby i Porady II zakresu leozn/cLIVI, ho·
uieCaebowe. Łaskawe oferty proszę złoiJÓ Vi adminisLracJi I dowll. prz)' kupnie koni Bi63 3

na WJ~rleuaŻJ Poselonow~ j

"Rozwoju" pod "T. RIO.

-u-

418-3-3

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

i

TOWARZYSTWO

I

ZUP

dawniej 16.-

Palta angielskie
teraz 9.50
Palta na jedwabiu dawnie~e3;~-; 14.50
czarne
dawniej 6.50 3 90
Spódnl·czkl· sukienne
teraz.
Bluzki jedwabne dawniele~~ 4.90
Matinki
dawnieie::2
1.60
Bluzki sukienne dawnie~e;~-; 3.25

uzyctu IImervk!lTisk iA l m'\śel
"CORRICIDE DE
KEENE" W cenld 60 kop. Zwra..

prr.6<'lskom

I

bufetowa

------------------------z w y c za j n e

e

,

ca Się pleulą l ze, gdyby wygoienle
nie na8t~plło Zr,dać we wszy8tkIch aptekach, skladach apteczDych I perfumaryach. Reprezen ,
",cya na całĄ RoaJę: H Neumana,
Łódź, Plołrkow.ka HI 89, Teleto.
)6 16-20.
1/i4-10-6

Potrzebna zdo:na

Ulico EWl\NGELICKl\ 11/13.
•

WYLECZENlEI

I po

Prz~my~ł~\Vcó\V Łó~tic~

Piotrkowska 100.

EŁNE

ODClęKI wyleczy zupelule każdy

WZAJEMNEGO KREDYTU

Scbmechla i Rosnera
Łódź,

I

ap e

do reltalaraOfI.

Ul muga Nt 6.

484, 3 '!

n \ Ołg

g

·

odbc;dzie siC; dni o ~..go morctl r. b., w piątek, ~
oszenle~
o
godzinie
6 ... ej wiee:zorem w seili. Towarzystwo. w 11m pulka 8trzelcó~ 1est do
Szlafroki damskie dawnieie;~ 3.25
•
'
Iprze4l1llla a WOZO_ d
śplewnczego (L' . zer
e lS'l: nergeaar.gve- przewożenia ciężarów. Adres. Ulo
hdzwyczaj taniol
rein), przy alicy }łiołrkowskiej .Ni 243. KODstaot1 oowska}6 62. 486· 6'2
Porztldek dzicnny:
POWIDŁA ŚLIWKOWE
Kołnierze skuks. dawnielea:~-; 25.·
k
do sprzedania, na beczki I na
dawniej 55.- 39 _
1) Sprfiwoz dfinte zo. ro 1910:
I pady z dosta1l711 po a rb. 40 kop.
Futra
teraz
•
n) Roport Komisyi Rewizyjnej,
I za pad; pOJedrcz~ fanty po 10
b) Zwolnienie Zo.rząda od odpowiedziQlności kop., Przejaz 41, a ~l:!~~
C) Podzin.ł' czystcgo zyska;
~~ ~~~~~~nie badżeta nil 1911 rok;
o) dwóch czł'onków Rody,
c~ "onko do Zorzl'lda,
Kerntopf!l, UŻYW:&lly, do sprzedab) l·"'dn"'go
p U li L I C Z II A
'- , - . u
.
..,
lilia.
Wladom05C: mlędsy 12-3,
c) trzech rewizorów,
KOD8~antynow8ka 6, li p1ttro.
Tow" "Wiedza", Rozwadowska H2 15
d) trzech ko.ndydo.tów no. rewizorów;
i
713-1-&
: etw-rłłI Jeat w dnie pow••• dnie od godz. 8-8 wiecz.,
A\ O
" . .
't h k
t'
I W .Iedalel. I 'wl,ta od l-S po poło Książki w~pożycza
...,
mOWlcme rozmeu yc wcs Yl·
e'"I e
l a., b •••••ława z_ opł.tą I kop. miesi"cznie. Ksi"gon
b
b
.
d
"lo
d
k
tk
I
k
11ż e y ze rnmc
OSL-tO o s a a, aproszo .totars ie, tA.pic ...........'-. ""r"-'
.bi Ó r Iicz~.
63 7-jo-5
-r _ ..~
3 000 tom6w.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - si\ jaknajusilniej wszystkich pp. cz,ł'onków daj~ najtaniej. Zyczącym na raty,
Ż
o lQSko.wc punkłuaJne przybycie.
i l'Ukolajewska XI 23, ~~~

I
I

Fortepian

TANIA BIBLIOTEK
'OS

'OS

u

. . . ..IU ..

a ne d

t
K
-~-~~_____
ZA_R_ZĄ_D,_ : 50 rb. nagrodyl
GabIDe osme yezoy
Wełnianych
Z"M." """"" '"on".'
a

Fabryka Wyrobów

~che .

przy PERFUMERYI M. JANI CKI EJ,.

;
! ~~~~'J:::t,.u~·~·ln'i~t~:

O,.)

ul. Konstantyno.ska NI 10 (róg Zne:hodniej), sprzedaje po cenach fabrycznych: KOŁDRY wełniane, SZALE, ~ p~~~.~.~~~;;;;;;;
PLEDY (Kołdry dla dorosłych i dzieci), SUKNA na kostyu. B61 głow~ i Migre~'
prowlldzony jest pod kierunkiem uzdolnionej kG- my damskie i CHUSTKI - w wielkim wyborze i w różnych r • lLa~ychmla.t IlBOWII
amet,r:zki, uczenicy d...ro. Znmenhofa, specynI... cenach. '
Sprzedaż detaliczna po cenach fabrycznych.
Migreno Nervosin
ność: masaż

two.rzy, usuwanie zmnrszczek, wQ'"
'· b t . h
..
grÓw, bro do.wc k, czerwono Ś e: nosa 1 z y me: w"o..
sów no. two.rzy, piel<;gnownnie rąk "mo.nie:nre",
" • Ż a Z g"owy
..
' siwych
nsuwo.nie ,aple
l• ~lnrb
OWo.nle
wl'OSÓW.
ł8~-3·2

5KLAD FABRYCZNY
~~o

Wo' l czan'ska
I

19 •

Żąda.ćwaptlsltl. aptecz.tylko

6d

-=--:--~-------~~----~--~
OblaaJ blli1\ v ~IHI l :tlltUW pu
elle" p J 01 .l d\ C Itll(q ' J'2 t )'U
30 kop. w domu prywatnym.
niem eck allo OfertJ'" "H.o~
PlcłrkowsJu.)i 116 m. 6. 4101'1
ZW()jll~ pJd .EskA.".
1251
l

,------~--~~~~~~~~~~~--------------------

ReGalów oQl)l)wiediialD1 St. l.lłpińaki.

eJ,,!...

Bezwaronko1l7O pe1l7ny l nie-.
8zkodJIlI1y roślinny środek.

W u,oczD.i ..Rozwoju", Przeja&d Na 8.,

2.

orygInain. proszków po 10 k.
Pudelko 1.20 k. Glówn kI&!
Tow
l\kc L S·
ISY I

. . .'

_.

pless

yn.
46liO-lU

Wld.awc& II. Czai •••au.

