ł,ódź,
łf~

Cena

42.
ł,ODZI:

Roeznle rb. 6 k, Półrocznie " 3 w RWI\ftalnle" l " 50
Mleslęczn. ~ - • 50
Odllouenle 10 k. m.
Egz. po}edyóezy 3 k.

,rzłlylk, p.ozlewę:

Z
Rocznie

Rok

/911 t.

XI~

Wt. św. Maksymlana B.
Sr Katedry Św. Paw1a.
Czw. św. Piotra Dam.
PI~t. św, MMieia Ap
Sob. św, Zygfryda B W.
NIedz. św. Aleksandra.
Pono św. Leandra B.
Wsehód sl.: godz. 7 m. 08

Zaehód slo: godz 5 m, 21
Dloll. dnia godz. 10 m.
Przybylo dAta IZ, 2 m. 40

I
70,
i i

rb. 7 kop. 40

P6łroclnle • ił •
ZAGRANICĄ:
Miesięcznie.
1 w 10

CENA

III

Kalendau;yk~ tygodniowy:

~renumeraty:

w

21

131
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~i~nn~ ~~lit~clnJ, ~rIRmJs łO~J ato"omiczn~J S~O t~cm~ ilitaracti, iIIu~tr~'NanJ

W Łodz~
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Wtorek, dnia 21 lu1ego 1911 roku.
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ul. I(raGZa .Ni aaJ _ PablaDło.oh •
Zgier.a, _ apl.o. p. Palk..

_ .......

•

Nr. telefonu 593.

~ p.

T.odora .Inlc..

OGŁOSZEN: ~N a d e sl a D ea na l-ej
Bał'e agła.zenie po

stroDicy 60 kop. za wiersz pet ,Zwyczcine ogłoazenia z~ te~tem po 7 kap. Za wiersz nonparelowy lub jego miejsce
2 kop. od wyrazu (dla p~szukuJąC1Ch pracy po 11/, kop.). N&,JmnieJ8ze ogłoszenie 20 kop. Rek l a m y I N e kro logi
po 2() kop. za wiersz petitowy. Za dob,cz8nle prospe.ll:tów 6 rub. od tysll\ca egsemp1arzy. ARTYKUŁY bel OInaezeala llonorarlum Red_kOJa łłWail'
za bezpłatne; rękopisÓw drcbnrch nie zwraca.

liedaktor lub Jego

zastępca przyjmują

interesan10w codziennie, , z
:=::>_
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Teatr
Popularny
A. MIELEWS KI E Go

Jutro o godz

wyjątkiem

ani świątecznyoh, od godziny S -

MARYA STUART"

a

4-ej po

południu.
§

~~~~:~:j~~~:~~~!~~~JO~;;J::l~:~~

!.

• • wlali ze studentami, 1 ni. życzę lobie, by myśl..
(KONSTANTYNOWSKA 16),
: n, te rOlmawiam s nimi łylko ja aam-. Na wealunie to wysili profesorowie MoliA, Kimaj.w, Porewskij, który przywiązuje ogromni wagę do wy- : łlebnia, Wwiedienskij i Mikulit\.
darzeń w uniwerS!'?c.ie petersbura~im..
I Tu kuralor Iwrooil się znowu. do ltadent6w;.
Cegielniana &a.
Profesor wyjaSnla,. że zapowl?dzlana. depu·
Zebyśele wiedli ell, ŻO I wami -ot lit
Juiro o godz. 8m. 16 w.
taoya profesorów moskIewskich rue p rslJeohala . rozmówIć nietJlko ja, ale l ~teaoro"ie, 11'61"'"HEODA GABLER".
dla braku zezwolenia ministra..
I'em _u luszJoh proklłOl'ÓW l et roalDÓw~
WJstE}P Wandy SlemoJkowej.
Zdaje alę, że profesor Kotlar.wskłj, kłÓry i I wami.
zresz~ nic nie WYJAwi .., przybJl dla PrzedwstęP'"
Pacem.. Iwracajł~ słt do prot68Oł:Ów, rsekI:
nego prywai.nego porozumienia lię I minisu-em
- Mówcie panowi6.
Wyższe
KaSia.
l
Profeawowił jednak milczeli, Po kura~ . . .
- Z rOlponądienia min,:, ~ .. hB"dl!1 i prz&- ! rzekI:
mysIu wydalollo z politechniki petersburskiej 64 l
Ukasem najwlisiym jesteśoie panowi~ po..
Sobotnie pisma petersburskie " Jlast~PUll\óy , studentów za udlial " zaburl~ni&oh.
Ii wolani, by baczJć na porądek ... po"iłrzonej 80~P:,Ób o~reŚ~~ją stan rzeozy w wyiszJoh zakł"W M o s k " i e.
b~ uoz~lni. Powinniśoie śledlló Ił. pors~dki&m, ~1
to
w osy.
.
'
B1e pobleraó darmo piewtadz1.
W p e , e r s b l. r g u.
Do, h~zby 36 profesorów, któNJ podaH 8~ r
N a korytarzu lapanowala nagle przYgllQb••
W uu\w8t'i1l\eeie .ytuacya się n\' zwienlI•. d() dymlsYl." prz~l,c:ayh się zasloieni profesorOWIe ; jąoa ciSI&..
Korytarz zapelnionl był przez studentów.
Kluczews~IJ i ZIernow I oral prof. FOfSM• .Nutró.j I
P. kuraw I-wrócil Bit \Jwczasem do dyrekW V audytoryum prof. Pokrowskij zwrócil przygnębIony:
., .
1
się do studentów ze slowami:
.•Prof. Blerll8.ckl oswla,dczyl, ie \0, co. alt :
- Gdzie pozostali profesorowie1 Wolalem ich
- Mote to już mOJa ostatnia do was mowa. I dz~ele teraz, to ~ogrom ?nl~ersyte\~,. mosk16w- tu wszystkieh, a oni gd:tsś uciekli. Dlaozego 1lJestem profesorem od r. 1889 i znam studentów sklego. ,Z obeoneJ, syhacYi nle~a wnlo~a.
\ ~iekli?
lepiej niż wy nas, profesorów, w któryoh tylko
. Uniwersytet ~est .otoe:;ony l zapełniony prus .
Dyrekłor usiłował UumaCiyć profesorów, mówaszych wrogów widzicie,
. pohOH· Prof. LeH~h l Czelpanow wygla.szall wy- , wi,o, że są na egzaminach.
- Alei ja ioh wolalem - przerwał dyrekto ..
Nauka powinna być neutralna, po nad par~ : klady pod ochron~ po~cyl) k,óra zaaresz'owala
'fami. A co się dzieJ-e ~razl Naukę uarpi'ł ło : 1SJ 8Lud;tó~. t h dl
t le
b
lOwi kurator-a oni poszli; gdzież profesor Nie'W lewo, io w prawo.
!. lD.S. au ~wym s a prze rwa po- krasu w; był ta przeciet, kiody wolałem W8Zys'.'
Ró~ne bJwaly czasy, ale z nciśnięiemi zę- : llcy...
,.
.
kluh.
bami, naążywazy wszystkie sily, trzeba iść .a.a- !.
- N~ pOSl,ed~eruu Rady profesorowod",...
Dyrektor tłumaczy, że prof. Niakraaow je.t
przód...
' "-no zaW)adOmlenJ~ kuratora okrQgu naukowego na egzaminie. Wśród studentów Zi\czyna się szmer}
Przy ostatnich slowaeb profesorowi trysnęl,. ~ łem,. ie de~ut&C1a radr w Petenburgu przy- Ktoś pro,lOnuje rozejść się, by nie slJizeó obr&ż.1
z oozu łzy i odchodząe, zdążył tylko powiedzieć: , Jęta Dle będZie.
., ..
liwych słów, skierowanych do profesl>rów. Roz- Opamiętll.icie sięl Bądźcie łagodniejsi dla !
R~d~ posta~owila p~OSI<l ml.nls,teryum o po- chodzą się - pozostaje iylko kurator, grono prosiebie i innychl Do widzenial
i zos~wleDle w unnversytecle, ..Men~blDa, Jako u- I fesorów i kilku studentów.
Prof. Miniajew zemdla.ł. Kurator zobaczyl to
Po przemówieniu prof. P. w korytarzu na l slllzon~go ~rofesora i ~wrocIl~ 8l~ do o.be~nych
stąpila eisza, a studenci rozważali półgłosem je- l na ~oll~edzelllu. p!ofesol,ów, ktor~y podalI 8lf~ ~o , popatrzyl i, wyrzeklszy .tylko tyle- ,-wyszedł.
go słowa.
! d,ym~syl, o CO~lll~Ole SWOich podano ProfesoroWI" I Po poll1dniu wywieszono ogłoszenie, że z rozProfesor W. M. Hesaen zwrócił się do stu- el nlo zgodZili Sl~ na. to.
porządzenia, ministra. oś wiaty wszJscy studenci,
dentów z oświadczeniem, że wykład przerwie
W T o m s k 11.
, któryoh nazwiska zostaly iapisane prze~ po1icy~
tylko wobec przemocy, gdyż umiersa .pełnić i
~Dziennik Petersburski- zamieszcza obecnie i Ił wydaleni z instyt.ntu.
swój obowi~zek. Studenci rozeszli się. Wobec bra- ! z Tomska. obszerną korespondencyę z opisem zajść
Aresztowania śród studentów trwają dalej.
ku sluchaczy wykład nie odbył się.
, w tamecznym instytucie technulogicznym.
Po zajściu z kUl'atorem, łegoż dnia wysIano
Dwa razy wydarzył się popłoch. St.luczoDO I
Zajścia ~ wydarzyły się tam po wiecu, na
telegram do posła do Dumy profesora. Niekrabańki z płynami o gryzącym zapachu, jedna z nich lttórym postanowiono strajkować dalej-po strajku sowa.
uniemożliwila prot. Pe~ra.tyckiemu dokończenie .1' poświąteczuym, uchwalonym wobec nieja31lości su.- ,
Wieczorem odbyło się zebranie grona profe.
wykladu.
. nu rzeczy.
sorów. Większość opowiedziała się przeeiw podob.
Prof. Pergament przyslal lii~ z zawladoW kilka chwil po wiecu wszy8tlde wejścia nemu postępow~niu kuratora, postanowiono teł.
mieniem o ehorobie.
! oto13zyla polioya, nazwiska. wszystkich 475 studen- wnieść skargę do ministra. oświaty. Następnie po
- Na wyższyoh kursacb żeńskich odbyło ~ tów, jacy byli w instytucie zapisano, kilku zaś posiedzeniu delegacya profesorów przedstawih.
się 11 wykładów; 3 wykła.dy zerwalI słuchaczki. ' aresztowano.
illto~ny stan rzeozy gubernatorowi, szamoelanowi
- W instytucie elektrotechnicznym formalWieczorem odb]la się narada. profesorów, na. Gondatti.
nego strajku nie ogłoszono, IGCZ studentów ua \ k\órej uchwalono odezwę do studentów; odezwa
W Odeaie.
wykładach bywa malo.
l ta wpłynęła uspokaja.j~co, nazajutrz jednak przy~
- W żeńskim instytucie lekarskim zajęcia J bIl do instytutu kurator okrtjgu naukowego r. st.
Rad a profesoró w uniwersytetu, wysZuchawnie odbyly się dla brah slućbaezek.
1 Lawrontiew i zażądat od studentów, którzy ohb·
szy stująco Wysokomi!ościwych slów NaJjaśuiej
- W innych wyższych uczelniach wykłady dziU po korytarzu lub ohodzili grupami, by opn- szego Pana. wyrzeczonych do profesoró\v podczlI.i!
przrlęc a. Najwyższego w d. 3 stycznia, postanoocłbywaly sit BormaInie.
ścili ins~ywt i nli ~ne.$;(.kad".ul k."l~gow, zd~JI\- Do Palersbllrga priIJechal proL Koil.a- OJ..m e"uminJ.
'
'
Wi1a "prosI o miniska ośwlaLl l) llo1en1e u siÓ-p
8 m. 15 w.
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-.Na zwolaue onegdai w pierwszym terminie
ogólne zebranie roczne Towarzystwa Krzewienill
oświaty, przybyło do lokalu stl)warz ~ nenia pracowników handlowych (Długa 45) 130 członków.
O godz inie pól do 5 zebranie zagaił prezes instytucyi dr M. Kaufman, propo.nujlloc wybór przewodnirzącego. Powołano d·ra·Seweryna Sterlin
g, który zaprosił na. a s e ~ oró\V d-ra Handelsmana i adwokata przysięgłego T. Kam 1 eńskiego, a
na trz:ymaiąaego pióro p. Pog\l rzelskiego.
Z odczytanpgo przez d-l'a H. Trenknera sprawozdania z działalności 4. wypożyczalni ksilj;źek
okaznje się, że wszystkie posiadają 8649 dziel
wartości ol{Qło 7 tysięcy rubli. Zgłoszeń po ksiąiki w roku sprawozdawczym było: młodzieży do
lat 14 - 14,714, dorosłych 25 ,643, czyli razem
40,357. (W roku 1909 było 40,600, w roku 1908
- 45,000).
Dochody z 6-kopiejkowych opłat od czy telników .tanowily rb. 1043 kop. 39. Wydatki wynosUy rb. 2909 kop. 51.
Zaprojektowano założenie piątej wypożyczal~
Dl, lf okolicy W6lezańskiej I ZIelonej.
Odczytane sprawozdanie sekcyi Uniwersytetu PO\fSzechnego za rok 1910 prze1. p. Wy~zna•
ckiego wykazalo. że urządzano wyłącznie odczy.
ty przystępne dla jaknoJszerszyeh mas zarówno
ZA względu na trt'ść jako też ceną biletów
wejścia, gdyż z doświadc~eDia lat ubieglych przekonano się, że takie jedynie odczyty ŚCiągają lieznych i niema.} etałych słnchaczy, a więc n9jlepiej odpowiadaJą sadanlll sekCJi, która zawsze
ma na celu nieś6 Ilkr~ ohiaty dla tych warstw
społeczDych, dla których nauka oficyalna jest za
kosztowDa j wogóle niedostępua.
Przeciętna liczba słuchaczów na od6zycle wynosila 119. Na odczytach bywali przeważnie robotnicJ, z wyjątkIem odczyt6w ściśl" literackich
na które pnychodtllo teź sporo osób :r; inteIigencyl, zwlaszcza uczelllc l na.uczycieU i wog6le
witjkszośt młodzieży ieńskiej.
Odczyty odbywaJy się w niedzielę

o godzinie 4 po południu przeważnie w lokalu wlasuym
przy nlicy Zawadzkiej JI& 17. Og6lElm urząd~ono
w roku sprawozdawczym 38 odczyt6w, mianowicle 21 przyrodniczych i 17 z historyi i literatn·
ryj na odczytach bylo 4529 słuchaczów; minimum
stano"ilo 33, mal.imum 636 slucUaczów.
Sprawozdanie lekcyi żargonowej tłnmaczył
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oWi tak zwani npaźdr.ier:Ulkowcy(t
plació i na.leżeli do Towarz:rstwa. Zatej sekcyi było przedstawici sprawozdanie w ję- : rząd sl}.dzi, że przez podniesienie składki dla
zyku polskim, zebranie uchwaliło dać na to ter- czlonków sym'iatyków minimum do 50 kop. kwarmin tygodniowy.
tajnie zabezpieczy si~ byt Towarzystwa i uehroW tem miejscu prezes p. M KauCmau za- ni od napływu niepożądaClego elementu.
znaczył, że od pewnego czasu sekcya żargono Wit
Po uru~jej dyskusyi, przeplatanej burzliwemi
zajęła stanowisko wrogie względem zarząd n To·
zajśoiami, zebrani większością grosów uchwalili
warzystwa. Datuie się to od cbwili. kiedy sc- z:llienić punkt 6 § S-go ustawy w tym,duchu, aby
hra zaządała, aby dwaj przedstawiciele jej we- c1,tonkowie syOlI)atycy. ortaca.jący od 50 kop.
szli do zarządu.
" kładki kwartaluej, mieli prawo do ulgowego koNajbardziej wojowniczą byla sekeya żargo- rzystania z wypożyczalni, odczytów i innycll urzą nowa, gdy przedstawicielom jej odmaWlono poJ
(heń Towarzystlva.
pisn na depeszy jaką zamierzali wyslaó z okazy l
Następnie uchwalono uzupełnienie § l1-go
'i'5-letniego iubileuszu pisarza żydowskiego A~ra- nstawy w ten sposób, że zarząd. Towarzystwa ma
mowicza. Zarząd uchwalil, że sekcya nie jest il rawo wykreślaó osoby, które szkodzą illstytllupoważniona do wysyłania takiej depeszy. Wocyi w jakikolwiek sposób, lub wykraczają przegÓle podczas swej diialalności sekcya żargono . ciw mora.lności i honorowi. Wreszcie zgodzono
wa nie uważała. za stosowne podporząrlkowywa6 się na dodanie artyktlłu treści następującej: w rasię pod obowiązujące przepisy i zasady i starała
zie zamknięcia Towarzystwa krzewienia. oświaty
się ignorować zarząd Towarzystwa..
osbtrJie zebranie ogóltle przeznacza jego majątek
Dr. Kaufman nadmienir, że do prezydyum na cele pod wzglęJem treści i kierunku najbarzłożono wniosek zarządu , w sprawie sekcyi żar·
dziej zbliżone do celólv Towarzystwa..
gonowej. który przedstawiony będzie ogólnemu
Dok. nast.
zebraniu.
~
,
Inżyni~r Kloeman zapoznał zeb!"anyeh ze
: sprawoz~alllem hsowem z~ rok 1910, która wy··
kazała, ze dochody stanowlly rb. 9193 kop. 26.
I
Wydatki stanow Iły rb. 62488~. .
;
W kasach Towarzystwa znajdUje SIę r. 374 k.
Część dru ;a.
! 16, w ba~kD handlowym warszawsk. rb. 3007 k.
. 71: b~Cył do zwrotu rb. 437 k. 50.
.
..
S E K C Y 1\ P I E R W S Z 1\.
.
Członk6w Towarzystwo ma 600, mianOWICIe
Dochody z_Jezajn."
czynnych 70 resztę syympatyl<ów.
:
Budżet na rok 1911 prZlf!,Juje w dochodach
l rb. 4800, a w wyda~kaeh rb. 7.500 czyli niedo(Dokończenie).
i boru rb. 270~...
..
,
Oddzial II.
Po przyjęcIu I .zatwlerdze.nlU sp~awozdan dr; skutllwano nad prOjektem zmIany ruektórych arDochody od właścicieli nieruchomości.
l tykutów UIIt~WJ:
.•.
27) Terminowa rata pożyczki z sum miej1
Znaleźh .Slę 0~strukcronI9C!, .którzr cbcąc
. wywolać zamleszallle, domllgalI Sl~ ponownego I skich na wydatki budowy gmachu gimnazyum żeń
skiego w Łodzi rb. 7,250; 28) dodatkowy na rzecz
glosowania wówcz~s. nawet, gdy dany wniosek miasta 25,% dochód od podatku od nieruch omy ch
prez~yum ~~s~ał JUZ pr~eglosowany, Ullmacząc,
i majątków w Łodzi rb. 241,437 kop. 35; 29) po~e. wlęk8z~sc członk~w ole zrozumiała dobrze tredatek szacunko wy od nieruchomości w Łodzi rb.
SCI PQsta wlonego '9D.lOSka
385,562 kop. 92. Razem dochody w II oddziale
W prOjekcie poczynienia zmian w ustawie 634,250 kop. 27.
za.rzą.d przedewszystklem uznał za. konieczne, aby
poduieśc sktadkl od czlonków sympatyków, opla.Oddzial III.
cającycll 0 (1 E)() k. rocznie.
WychodzIlon z tej
Dochody od przemysłowców.
racyi, że zwykle w październiku zauważy6 si~
daje naplyw ruchomego elementu, rekrutującego
30) Kanon od haudlujących i przemyslowców
się z członków sekCJi żargonowej jedynie po to,
rb. 19,248 kop. 35; 31) dochód od ładunków przyaby wpłaci wszy 15 kop. z góry za 3 miesiące mieć wożonych koleją fabryczno IÓdzkl\ rb. 121,050 k.
prawo glosu na. zebraniu ogólnem w styczniu, pro · 57; 32) dochód od ladunk6w przywożonych przez
Towarzystwo alce. 1. K. Poznańsldego przez kolej
wadzić agitacyę i wyw ierac preSJę; gdy rola ich
polski

członek p. Lichteuteilł.

Pouieważ

obowiązkiem

l sit

skończy,

l przestają

!

Budżet ma Łodzi

I

na fi 1911.

,

' WltL~lt~~ MI~~Tl

(Mieszkańoy Żebrowa).

wa potem klótnia, aż wreszcie drzwi .i~ do sie- ł
ni uchylily, I nich wypadła mloda, może piętna- I
'J'oletnia dziewczyna., a za wyb i egająoą dal się I'
słyszeó glos oohrypły i gruby jakIejś .tareJ kobiety:
- Precz mi z domu.•. WOD, kiedy nie chcesz
slucba6 matki.
Okryta lekką chustką. racz.j przypomina.ją'j
C\ szmatę, wybiegła na uUet) z rozpalonemi po
liczkami dziewczyna i stlln~ła pod oknami nizkiej ehalupki, zwróciwszy się twarzą do ulicy.
Z oczu plyllęly jej łzy, usta jakby konwulsyjnie

mieó konkurentów; choćby i nie wyszła za żadnego, to lepiej, niż samej.
Lepiej samej-lkają.c, odpowiedzia.ła Ew·
b.-Ja go nie chcę.
- Któż to taki?
Kto? Ten stary kulawy Balcerzak, koniokrad 1 kulas przebrzydly.
- Bogacz - Siepnął Zygmunt - Jego sza·
cnją na kilkanaście tylięcy rubliM' Karyera dla
ciebie.
l ty mi to mówisz, Zygmusiu - jęknęta
z bólem dziewczyna - ty, cośmy się od mlodości w piasku bawili, razem kamieniami do \Tron
, rzucali, węgiel z ulicy zbierali, kiedy lado'iVlle
\ szly do fabryk wozy! To źle, że tak radzisz.
bardzo źle - szepnęla dziewczyna.
i
- .Moja drogJ, dziś La świecie na to nia pa.trz=b czy on kradnie. czy zarabia. U nas w mie •
ście ten chwat, który ma pieniądze. Ma on i
. przyjaci6ł i szaeunek. ... a. goly dyabla wart, choói by byLnajuczciwszym.
l
- Tak, to ~u, w tern piekle..• a. tam, na tam·
tym świ.cie?
- Niellla tam żadnego świa.ta! - zawolał
porywczo Zygmunt - a choćby ~yr, to i tam
trzeba 80bitJ umleć radzić. Jak człek gapa, to
ł wszędzie mu źle_
J\Iusimy się tak urządzić, żeby
mleć pieniążki. To mówiąc, brzęknął w kieszeni silnie monetą. - No, ale gdzie ty będziesz
nocowała Ew ko?
- PozoiJtaję tu na ulicy do jutra, a ju~ro pójdę
staraó się o slużbę bodaj u żydów._. byle matce
zejśc z OCtU. Już i tak zgodziłam się do jednych
palJstwa za niańkę. DObrze mi było ta.m, ale
matka odebrala. qmie, bo ,en stary kuternoga
ciągle poi matkę, bieaiady wJ'pr&wia i chce, {L0I
I jaknajryohlej było weseleł

I

•• _W""
I.
Od cserwonego kościoła. ku p6lnocy ci\gnęło si~ wielkie przedmieśllie Polaty. Ulice g!óIVniejsze miaro już sabrakowane, ale setki malyeh,
po więl\szej Hęści drewnianych domków mieściły lię okolo ulic błotnych, Włzkich z cucbnąeemi,
jak w calem mieście. rynsztokami.
Przy jednej I takich uliczek stal& niewielka
drewniana. ohałupa o kilku izbach nizkic.h z malemi okienkami. W Jedn.ej z izb dziś było gw&r110 i walloło.
Przez niedomknięte oldenice biło
. Ba ulicę światło, i dolatywała muzyka.. Graf tam
jaldś mlody chlopak na harmonii poll{ę .Ęopy. chadlo·. Hula.no zawzięcie. Od czasu do czasu
dawały lIię alyszet gll1sz~ee nawet krzykliwą harmonlę. welole wykrzyknIki, lub przyśpiewki bisliadników_
Na dworze padał jesienny deszcz i dął silny
zimnr wiatr..• na ulioach panowal spokój, bo i
wskutek deszozu i dla bezpieczeństwa nikt nie
wychodzil. Zdala tylko dobiegało wrzaskliwe
ujadanie psa, a z przecinaJ, eej ulicy widaó było
male, ledwie migocące świa.tło naftowej latarni.
Tam daleko na akręcie ukazały się trzy, jakby cienie, sylw.tki, które 11& rogu rozbiegly się
v różne strony. Jedna z takich pólmglistychpoetaci .zybko za.cz~la si., zbllża.ó w stronę oŚwle.
Uonij chal1lpki.
WIwaty i okrzJki napól, a może i zupelaie ~iJanJc.h blesia.dników slawaly lię coraz gloloiajszAmi - wkrótce WRzeZ~'lł ilip hm Wr'7.lł -
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drgały...

w tej chwili ów cień daleki począł się zbli·
\ iac w tę stronę coraz szyb,zym krokiem. Sy1.
l wetka jego cora.z bardziej się zarysowywała . Byl
! to człOWiek o żywych rucbach, wysoki i gibki.
Doslyszaws.,;y muzykę, przystan~t raptem, jakby
si~ wahal... ale po krótkim namyśle, obejrzawszy
. si~ za siebie z piwną ostrożnością, aby spraw·
' dzić, cZJ go nie icigają-ruszyl dalej.
Kiedy zrównal sit} z niewielką chałupką, spoI strzegl dopiero przy tul ou l!! do ściany Jakąś poI stae.
Drgnąl, ale przyjrzawszy si~ uważniej i
rozróżniwszy w mroku szaty niewieście, postanowił iić dalej. Kiedy się z nią zrównal, wydobył
ukrytego w rękawie papierosa, wlożyl do ust,
wciągnął silnie dym i rozżarzył tlejący SH} tytuń, aby pl'zy t.em slabem świetle przyjrzeć się
twarzy... Lekki blask odbił się na niej. Niezna. .
jomy spoirzał w oczy i sa.wolal dOilyÓ radośnie:
- Ewka!
- Ty, Zygmuś?...
- Ja.. .. A co ty tu rohisz?
- Matka mnie wypędZiła z izby.
- Na taki deszcz i za co?
I
- Za. coP bo mi stręczą koukurenta.
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kaliską rb. 1,044; 33) dochód z piwiarni rb. 2,664~' eie tej kwestyi do pana gubernatora piotrko"..
D z i ś "Harde duze". Początek o /.?odzinle S min Iii
34) wynagrodzenie od skarbu wzamian utraconych siciego.
l wieCIorem. J u t r o wMr.rYIl StUI\l'~" Sehillsfl\. PocząteK
przez kasę miejską 50% dochodu od patentów rb. l
Na skutek tej prośby p. gubernator zapytał . o godz. 8 mln. 15 wieczorem.
53,814 kop. 10. Razem dochody w HI odziale i
magistratu lódzkiego o
w
kwesty i
rb. 197,821 kop. 0 2 . .
I
. i otrzymał wyjaśnienie, że panu Zandbergowi nie l
Prosimy o pilne przeczytanie artykułu

się

opinię

~ej

Oddziol IV.

przysluguje prawo reldamacJi, ponieważ nie n·

Podatki uboczne.
36) Od protestu weksli i sporządzania róż •
nego rodzaju aktów rb. 30,343 kop. 03j 36) do,
chód od .marek l papieru stemplowego w sprawach c~w.llnJ~h rb. 3~,924 kop. 6.3; 31) ze spnedaży kSlązek I blanlnetów dla bIura adresowego
w Łodzi rb. 10,720j 38) dochód od sztuk irzody
chlewnej, za badanie mikroskopowe w rzeźni miejsldej (na wzmocnienIe personelu weterynaryjnego)
rb. 9,750 kop. 35; 39) dochód na utworzenie funduszu ubezpieczeniowego na zapłacenie wynagrodzenia za zniszczone sztuk trzody chlewnej w ueźni miejskiej z powodu różnych chorób rb. 3,886
kop. 95; 40) dochód od właścicieli rowerQw i automobilów w Łodzi rb. 1,530; 41) dochód od wlaścicieli psów rb. 1,497; 42) od eksploatacyi tramwajów elektrycznych miejskich rb. 46,120 k. 54;
43) od eksploatacyi stacyi centralnej elektrycznej w Łodzi rb. 21,622. Razem dochody w IV oddziale rb. 161,394 kop. 50.

reklamował w ciągu 2 tygodni, a terminłen był

I

l

l w dzisiejszym

l

"Rozwoju" p. l
dotyCZllcym płacenia składki szkolnej. . . . .

. ogloszon! ,w. g~zetach miejscowych_
. .
WYJasmeDle to uznał p. guberndor sa DBi sluszne, motywując, li magis~rat lódzki Dle oparł
.4.
~ si~ na odpowiedniem prawie, o którem powinio
1"1.
1\,
; wiedzleó referen' komiavi 8 kol • l . k' j
_
,~ z , n.eJ Jl. em1ec 18_
l
Wskutek tej Dleswladomosol wydal on ca(a). % Towarzystwa nPrlJ.lłośó". W nIed'zieIy szereg rozporządzeń Dielegalnych, kióre Ja- l~. dDl~ 19 lutego o godz. G·ej pp. odbylo 8i~
I ci~zyły nad mieszkańcami miasta. Łodal.
Zebl'a~lle T-wa abstynent6w .PrzyszloSó" pod przeTe nielegalne rozporządzenia, kióre zostały wodnlotwem pre~esa Lud wika Domagały.
I w da
. . . ,
..
Uchwalono ... drugim tygodnia postu zorgani: ~ u.e prz~z rete~enta I1IemIeckleJ komI8Y18iko~. z~wa6 pogadanki . treści przeciwalkoholowej na
ł ne], Dle maJąoego sadnego iytulu do wydawania ~lutaoh 1 na prledmieściach ŁodlL Zar"d ma
i ani praw czasowych, ani oyrkularily, ani. posia- Il~ poJtaraó o lokale na łen cel.
I nowień - ulegają zupelnej kasacie.
Postanowiono 'Wypożyezyó przelro~a do po!
P guberna.tor bowiem wyjaśniłgadanek I WarsBwskiegu 'f wa krajoznawozego.
I
• •
"
- ,
Na og6lne ł\danie członków będzie urządzona
l
1) z~ magIstrat. Dle ma pr~wa narzueao ta- w nadchodąą l80boię we własnym lokalu laba.
i dnemu mIeszka~eowl narodowo8ci;
wa dla ~slonków I ioh ~odzill. urozmaioona pro2) te ~ermln 2 tygodniowy, ogloszony ... ga_ dukeJ&Oll lU"q-sąameuu, k~8 WJkonaj, amaOddzinl V.
utaoh Die jest oparty Da ładnych zasadaoh pra- *'>r~. h I
Ouchody rezerwowe.
wnych i dla tego nie może być &lai tlwzgl~dn1o. na1eż~llwa..lOlloo,.L~~eb1 L_'ftIl!~~ ałonkoi'Wie T -w~
.
.
.
-t l
~
_zp -.we, •.0 m QłałWł '
44) Na pokrYCIe wydatków naJmn lohlu dla i D'1, am o erowaDY,
wacbetnłł rOI1')'wkt.
sędziego pokoju powiatu łódzkiego rb. 137 k. 45; :
Opierając się na tych zasa~ach uwolnił pa.
Nauka 1płeW'll chóralnego odby.... .tę w Iro45) na ~okrycie ~yd~tków najmu lokalu dla zja- gubernator p. Zandberga. od płacenia składki 11& dy i loboty ... lokalu własnTUl od 8 do 10 wiezdu sędZIÓW pokOJU l na. komorne dla prezesa i szkol y elementarne niemieokie
CZÓl pod dlrekon kapelmistrz& p. Czubika.
zjazdu sędziów pokoju rb. 159 kop. 13; 46) do - l
D l'
b
. ' . ,. .
<a> Z To
"'-aj
.
..
datkowe komorne dla. sędziego pokoju powiatu \
fU raJąo to ardzo wazne "'YJasmenle p. gu.
W. Al olDa"tngo. W ~:uedzlelę,
lódzkiego rb. 11 kop. 20; 47) wpływ na utrzy- I bernatora, zaznaozamy. że wszyscy, kt6rzy są PO-\ :~la l!b l~te~ r. bo 1f sali S&Owar;zyss60la ~eehnimanie. dwóch weterynarzy w rzeź~i miejskiej rb. : CiągDi~Ci. nieprawnie przez niemiecką komisyę wa~';,la. °kr~o:::~:!!: z~br::i:lo:kOW To. 2,400, 48) wpIyw na wynagrodzeDle osób za kon- r sżkolna. l przez referenta tejże l{omisyi wpisani na I prelas p Józef A.dama ·
,g i
po pol
trolę eksploatacyi centralnej stacyi eleUrycznej ! .
•. .
...
l
'•
"161, o w eraląo zebranie,
rb. 4,000. Razem dochody w V oddziale rb. 6701 I 1Ist.~ ~Ie~lecką, opH~raJąo SH~ na powyższem I wspommał o "1'161. jaq ponio~l. DaQ~ "ogóle,
kop_ 78.
I
lWYJaśmemu p. gubernatora plotrkowskłegc mogą : a kraJoznaw8&wo waosegóJnośOl prl81 smieró .. p_
. zaiądac aby ich natycbmiastowo z listy tej wy_ I W~clawa Nałkowskiego znakomitego geografa pol·
.
'"
j Sklt'go (zma.rł dnia 29 nl~znia r. bo)., poozem na
k śl
Oddziol VI.
rke łono .' .prk~e~lesll0?? .na hstQ składek na rzecz , wezwanie preztsa .esOSOAO pami~ó iłDa.rłego pI'sea
, SI o y mleJs lej po s..,eJ.
powlt.ani8 • miejK
Dochody drobne i przypadkow~
I:
.Nastł}pnłe ubrał gIGI p. Mantn Heyman 49) Kary za przekroczenia przepisów leśnych
arehltekl 21 Kalisza., aby opowiedzieć lioznie serb. 28 kop. 80; 50) na pokryoie wydatku związa· II
Ś
branym słuchaczom, jak 'wor];yly ai~ i rozwijAnego ze zburzeniem budynków na zasadzie wyro•
p.
ly
etyle w aroh\\ek"rze. Prelegent na. początku
ków sf\:dowych rb. 300; 51) procenty od przeohoÓ
IŁŁ.
zaznaczyl, ii Istot, stylu staDowi nIe ornamen~
wywanych w oddziale Banku. pań8\Wa na wkla·
lecz jago 'reśó, Il&st~pnl. na licllJToh bardzo la:
dach bezterminowych sum kasy miejlkiej rb. 465
dnreh i dokłAdnych w szczeg61aoh w;oraeh. rzukop. 99; 62) wpIywy przypadkowe rb. 5,42ł kop.
Donoszą. nam, ze dnia 20 lutego zmarł o goeanyoh na. ekran. obja~nil, jak stopniowo wy twa .
99; 53) za przejŚCie pra.w wlasności od jednego
1
po
pol.
Józef
MontwiU,
posel
m.
Wilna,
! naly sil} Jedne I drugIch dyle architektoniczne
I
dzinie
dzierżawcy gruntu czynszowego miejskiego do dru I poclJnaj,a od i.k pierwowzoru si y/u doryckiego'
giego dzierżawcy rb. 29 kop. 37. Razem docllody I ezlonek Kola polskiego z Litwy i Białorusi.
l
. Nieb~szczy~ nale.b l do. naJczJnni~jszł'ch lu- I stylu ś~.I"J'ń greokich. Rzymlalli~ zdobywoy
w VI oddzilWl rb. 6,249 kop. 02.
dZl na LitWie, lDtereaowal filę wszystkleml spra- przerobIli atyl ten Aa romAński- Dalt~pnie uczewami apolecznemi, byl też delegatem I Litwy aa i st.nioy wojen knyłow1oh I&pOi1~11li łuk: ostry ze
Oddziol VII.
zjazd Neoslawi8tów ~ Pradz~.
.
I aCylu w.obodaiego-maurytańsklego i tak powstał
54) Od wykupu elynsZll rb. 150 kop. 24.
.
Od pan tygodnl Montwl~l nledomagal I dla
gotyck.!, kłórJ lię aajwięee,l rOlpowszeohni!
• Og6łem tedy przewidziane .... budżecie m. Ło- . tego rozeszła sit} pogłoska, ze ustąpU ze swego na zachodZIe u narodów rasy anglo saskiej. PrzejdZl na rok 1911 dochody stanowu} rb. 1,245,450 I s~anowi~ks. posla. w Petersburgu. Dopiero w ostat- . icie ze stylu romańskiElgo do gotyku jest widok.op. 86.
I Dlch dnlach sprostowano tę wersYę·
czne na strukturze kościola. Notre Dame de Paris
~rojek~ teg? .budżetu przedstawiony zostal do I.
Zlożon~ ch?robą leczył się w Wilnie. Zgonu
W XI i XII powstały bgdowle świeckie w sty:
zatwlerdzeJlla mlDIsteryum spraw wewnętrznych. l Jego ]ednakze Dle przewidywano. Chol'oba miala ' lu romańskim przez naśladownictwo światyń' jako
norma~ny pr~ebie~ i d~piero w ostatniej chwili ! wzór służy bra.~a florya~ska )ak. r~wni~ż barbala)
nastąpiły powlklama..
l kon w KrakOWie. W temze mleSCIe Jako najwspaI • Kraj nUJ lł' unarlllll u-aci bardzo poźytecz I' .D~al~,y 1 ~ nas. WSÓt' ~ot'yku może posłużyć gmach
n, Jedno8t~~
.
b~bhote.itl JagIellońskIe). W dalszym rozwoju styzasadnicze rozporządzenie w kwestyl
Spok~J mu wieczny_
~o~ pow9~al.ReDai9S&ne.· (styl odrod6enia), przejNabożeństwo żało b ne za spokÓj dnszy ś. p. ! SCle. do mego z gotyku jest Widoczne w zewnętrznej
składki szkolnej.
Józefa. MontwiUa odprawione będzie tutaj przy strul<turze ratusza poznańskiego. Z poprzedniego
zwłokach w czwartek. Pogrzeb posła wileńskiestylu powstał pretensyonalny .. Barocco"-styl Lu·
DODOSZl). nam z Piotrkowa o zasadnicz~m l go naznaczono na sobotę na wsi, dokąd będl} I dWI~a. XIV: a. z tego ostatniego styl Lu'lwika XV,
rozporządzeniu. wydanom przez pana gubernatora ! przewiezione zwłoki z Wilna.
I czylI .rocallle- (robota. z muszli i kalllyMw tak
'W kwestyi al{ładek szkolny~h w Łodzi.
Cale miasto serdecznie i głęboko poruszone I zw. st>:l rokokowy). Potem. nastąpila popra.wa
.
' .
j$t zgonem swego posla. W pogrzebie wezmą ! amaku l zwrot do renesansu I wogóle klasycyzmu,
Rzecz lU} tak .p~edst.aWla. .. Na. hstę pła- udział delogacye wszystkich iQsty~ucyj wileńskicb ; a WIęC utworzy~ się styl LudWika XVI, Który
cących na szkoly nIemIeckIe wel~gDlęty został I oraz obudwu KM polskich. Dumy i Rady pań. l przetrwal do konca 18 wieku, do czasów Napop_ 11'ranciszek Zandbe~ na $ej zasadzie, że nosi stwa., przybywające z Petersb?r~a, w których ~eona, za któr?go powstal styl .Empire," usiluniemieckie nazwisko. Niemieoka komiSJa szkolna imieniu poslowie będą przemawlah nad grobem. Jący odtwarz&C sztukę starozytną, grec ko · rzymnaznaczzla mu składkę w sumie 130 rubli i upoCz~śó majątku swego ś. p. Józef MontwiU ską·
. .
. .
..
.,
zapisal na rzecz instytucyj spoleoznych.
Za ladn.y I Jasno wYPOWIedZiany oJ czyt slumlD ala Sl~ o należnoso za rok 1910. P. Zandehacze podZl~kow&li panu Heymanowi fi\ęsistym
berg zaoponowal i zaznaczyl, że na szkoły nie..
KALENDARZY' TKRMINOWY.
oklaslriem,
IMIONA SŁOWIANSKLK D z i Ś Ooosbwa. J n..
Nas t ępnie po malej przerwie, sekr'etarz [l . Lemieckie płaoić nie będzie. Wtedy komisya szko.
lna niemiecka wystąpiła z sekwestrem.
tr o Wróclslawa."
.
narto wlc z od czytał ~roto !{Uł poprzedni ego zebra·
Tl<1A.TR POLSKI A.,.ZELWEEtOWrCZ.A, (Ceg lelnla- nia z duta 18 g l' Udl.lla 1'. Z'I be~ dyskas yi p rzYJ~.
d
.
P. Zandberg prosIl p. prezy enta O zwolnIe- D& nr, 63). D z 18 .Moj przyjaCIel TadzIo ·. Początek ty następnlO p. Jasiński wypowiedz al
. k
Die SO od płacenia na szkoly niemieckie i prze-la godzinie 8 mla. 15 WleCZOr 81ll J ukt r o . • Hpedda Gkab- dd Warszawy na wystaWA zdobnict~a l~~~lweee:n.~
."
....
, l e r " lbaena. Występ Wandy Sleme.az oweJ .
ocząte O J . .
b"'J
pisanIe na listę 8zkól mleJsklch, a kIedy prosba godz. 8 mln. 1ó wleezorem.
.uli. 4 I li marca..
.
ta nie odniosla skutku, uda l si~ o rozstfZ"1gni~
TEATR POPUL.A.H.NY. (Kons~lltltynowaka nr. 16)
Pau Ignacy Blr8zel zach~~l do lUl,[lisywa.aia
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nil Helę przodpbcicieH organu 'r \H ty~odQib U b. m, o g. 8 ." dla ptdt.\iilll czynno:!ei po- 4Q, gdzl. tIł i.ści si~ Illkierala Rob.r~~ Jllllara,
.:l:,emill," kt6ry, przy źł'Qdl~nfej tr.ś,j i ładll~J między ezłonkami.
w domku par~erowy:tl.
l.ewnęlrzn rj szacifd, moina otrzymaó ZLł posrQ(a) 4-ty rewir polłatko ,. Inspektor swieto ,
Po weJlciu dll wn~trza oukierni pollcya zllatbi ctwf'rn Oddziału (Kongtat'ltynowaka 5) za rb.4 utworZOliera czwarteKO rewiru l)odatkowegQ zwr6, lub. kilkanaście osów, zajmujących się hazardokop .• 0 f(Q7.nie (rb. 1 kop. 16 kwartaln;e)
cil się do Urz~ IlLl StarszJch Z3romadzenia Kup
wą grą W karty, w tak zwaną siódemkę.
Karty
p, Bngieński prosił olasIrRwe skladnll.ie do
ców m. Łodzi i do Łódzkiego Komitetu gieldo - i pieniądza skonfiskowano, a graczy, którzy, jak
muzeUIll, jako darowiznę, lub do depozytu, przed- wego w sprawie dokonania wyboru z ramienia się okazało przepędzalt noce na grze w karty,
miotów maj~cJch wartość dla. krajoznawstwa nR- jednej i drugiej instytucyi po 2 ch czlon)~6\V przeprowa!lzono do cyrkulu, ażeby spisać prośo
szego.
i 2-ch zastępców do skIadu urzędu do podziału
kul i pociągnięto do odpowiedzialności.
Otrzymano lf ostatnim czasie w darzo od p. podatku repartycyjnego od przedsiębiorstw prze(x) Ruch ohorYGll. W szpitalu miejskim dla
Źytnicl,iego mapy dawne Salin Wielicklch, p. Rad- mysIowych.
chorób zakaźnych i gorączkowych ruch chorych
wański przyobie~ał dożyć do de l\ o~ytu sporą koUrząd 4-go rewirt. podatkowego sl,ladać się
za czas od 13 do 20 lutego r. b. przedstawia 8i,
lekcyę skamieniałości rozmaitych, za co tym pa~
będzie wogóle z 6·ciu członków I 6-ciu zastęp I ja\{ następuje:
nom zarząd składa pod.ziękowanie na tern miej8cu. ców.
W dniu 13 b. m. było chorych na ospę 5,
Następnie p. iniy ni er Franciszek Hirszberg
Granice 4 go rewiru podatkowego obejmują: w 'ygodniu sprawozdawczym przybyl l, wypisał
wniósl, aby zarząd przalal fundusz, przeznaczony północna strony miasta - Cegielniana (numery się 1, zmarl l, pozostało na kuracyi w dniu 20
na nagrody na ogłosllone IV roku zeszfym konkursy parzyste, od granic powiatu łódzkiego do prze- b. m. 4; - na szkarlatynę było chorych 1; na
(a które nie doszły do sJ{utkn), na wydawnictwo cięcia z Piotrkowską); wschodnia - ulica Piotr- różę przybyl 1. wypisal się 1. Ogółem w tygo·
.. Geografii Ś, p. Waclawa Nałkowskiego, przy- kowska, Nowomiejska. i Zgiersl{a; południowa i za- dniu sprawozda wczym bylo ehorych J2, przybyIo
czem projel(todawc& ze swej strony na cel po- chodnia - granic& z powiatem łódzkim.
5, wypisało si~ 5, zmarł l, pozostaje na kura·
wyższy przezna.cza. rb. 25; rzecz tę przekazano
Olobiste. Sekretarz gubernialny, Sergiusz I cJi 11.
zarzadowi.
i Iwanow,
mianowany zostal potOocnik:em inspek- II
(p) Pogotowie ratuDkow. W cł~gll dnia wczo·P. Kędzierski zaprojt'l,towal utworzenie sek- ! tora podatkowego 3 go rewiru m, Łodzi.
rajszego pomiędzy innemi wzywano do Da8tępuil\cJch
.
cyl stll.~ystyc1nej, p. Adamowicz prosil go aby
E zaminy. Egza.miny na stopień nauczy- wypadków.
6
- Ogólnemu osłabieniu uległy cztery osoby, z któpOlviatowego i 8zkól początkorzecz tę ują.l w kOll!letne formy i przedstawił, eieli: domowego,
ryf'b jednl\ odwieziono do 8zplt!\11l Poznańskich, iedn~ do
zarządowI Da. najbliżs om po~iec!zenin.
wJch bt;dą odbywały się w komisyi egzaminaey)- Przytułku
polozn\czego na ul. DzIelną, Jedn" do miesz(a) Ze stowauySlenia praoowDii6w handlowo- neJ przy wardzawsldm okręgu naukowym od dnIa kania, ledną za$ odesliIno do Przy'olku noclegowego Da
ulicę Cmentarnl\.
prlEmysłowyoh. Wczoraj, o godzinie pól do 9 23 b. m. do dnia 17 ma.rca r. b,
odbylu się pod przewodnictwem prezesa p. W.
.
P'
h
Bartelmusa posiedzenie zllrzlI:du. na którem
(-) Zatrzymanie p OC1lUjU, OCl!}g, przyc o*
d " d
t
dzący
z
Łodzi
do
Warszawy.
w
d.
19 b. m. o go(a)
Pomiar
grunt6w.
W roku bież. geometrzy
.
postanawiono podczas postu urzą ZIO W& relU y dzin e 9 m. 10 wieez. opóźnił si" wczoraj o 1 go'%
przJslf~gli przy piotrkowskiej komi:łyi wlościań,
dla członków i ich rodzin, z udzialE'm miejsco'
h w lolea l n przy dzinęO/Jo'z'nl"y
20 minut.SI'" również wszystkie ,ooei!lgi, przy- sklej dokonają pomiaru gruutÓ\f włościańskich,
wych sił , wo k a l no mnzy lta Iuje,
,
I,
P
t
J
k·'
N
120·
m
'
o
s
aw~
. . ..... l' Sosnowca,
..
IV następujących miejscowosclaeh
u ICy 10 r (Ows lej
r.
l o aWlan
pr ... chodzn, ~e z 'GI·aUI·
'między
l ' inemi
k
,
·
'<V.
VJ
porzą dk u dnla
ze b
raUla
rocznego o"aólnego ,
O"Óz'lll'enl'o
pUCI·ągU
lo'd"ITI'SgO wy-olał wy- I,pow. odz lego: Guzowitl, La.giell'nikaoh-Ma.ryeh,
.. PIYówv Biskupiej
Woli, Karolewie.
.
, Babicach, ZdziechoC
którego termia wyznaczono na 11 go matca padek .. drodze. MI'ano .... lcie,,~ w pobliżu
b
"
...
J
J
WIe, Kazimierzu, DZlerząznia, Stromianacb., lOSr. .
wypadł z wagonu żołulerz, jadący z Łodzi z od ' nach, Dąbrówce Malicach, Malanowie, Sarn6wkn,
(h) Ze 3bwarzY8lenia majstrów prz~dtaIni- dZl'alo em wO ,ska,
pod dowództwem oficera. Po zau
K'
ł F
. I
.
Ol' .
S
'
'
w s Ibotę, o godz, 9 ,ej ważenl.u
i
ocmac l,
rauClsz {OWl8,
eSUlCJ,
arnowle,
nych gub, piotrkows k iej
ni8~zczęśhwego ,wypadku po~iąg ,zatrzy- Aniolowie, Hucie, Jedliczach, Jedliozach B., Uatrow loil,alu przy ul. Mikohjewskiej Ni! 91, odlrylo mano, l żołnlerze ud~ll SU} na P05zu~lwaula.
. niu, Autoniewie vel Okrlłgliku Górnym, Okrągli.
się ogólne zebranie organizatorów Stowar.ljuenia
Zwlokl nIeszczęsI! ":ego, zmlll~dzone kolam~, ! ku Dolnym, Karolewie, Nakielniey, Sokotowie.
majstrów przędzalniczych gub. piotrkowskiej, br- znal~ZIOD? w odlegloscl '~zech WIOrst Posznkl- Rąbloku, Leonowie. Krzywcu, Konstantynówku,
lych czlonków Stow. majstrów samoprząśnil.ów- wama z&Jęly przeszło godzlnt czasu i byłl pU1- IDobrzanie Et'wonice Charbice Górne Konstall(selfaktor. majstrów).
,
czyną opoźnienia.
!,ynOWie Poducho II'ny'm i w GÓrkach.N~wych.
Za.gaił je prezes p, Teofil Klein, który w krotG"
W
.
d
ól d
kich stowach zaznaczyI, iż 1 wiolo przyczyn, oka,(IJ) rOlny POI&~,
,czoraJ o ~o z. p ,o
(a) O lokal na oc:hronk,. W sobotę ubiegI,
na uI,lcę "n. GUita wo wa GeVerOWit
og/ądaTll gmach {lokla:tala się potrzeha zmienienia ustawy Slowarzy,'Z - 8·eJ wez.'\
N li r,:.o,
~3 liLra,z ogn.lo,wą d,o poz,aru
t
J
nla majstrów samoprzr~śuik6w, na. Stowanysz6nie Milsza 1", oJ , gdtle oglen szel l.! Się w plWlllcy , sztorny w Łagiewnikach celem, wynąjmll IV nim
majstrów przędza.lniczych gub, piotrkowskIej.
pod. składem a~te~zn!m, ob}ąt lda~k~ ,scho~o\vą I lokalu na. pOlUie~zczenie ochronki dla dZieci.. Czy
Na przewodniczącogo wybrano p. Jana Tuchol- z jH\\'IIICy do SIl'U1, ,zam,yl\a}ąc przelscle IDlesz- \ wynajem loka.lu na. cel powyższy dojdzie do ~kutsldogo, !,tóry na asesorów zaprosi! p. p. Kn,ila k~n~?IIl" z 'parteru l pięter. . Gruzę wzmagat~ ku, niewiadomo jeszcze; jakkolwiek bowiem miejWIPSC IZ pl',"nice są przepel~loue ma~~ryalil.ml SCO\'OŚÓ, wylioko poŁożona i przylegająca. do roSchwartza i Jana Rymkowskiego, a na trzymają
cego pióro p. AntonIego WolOlewicza.
' wybuchowe~I1l l laja chlVI~a m)l~ nas.tąplO ek~plo: zltlglych lasów, nadaje się" zupełności do zaroPo przeczvtaniu nowej ustawy, zebrani bez zya, Drugi oddzlal strazy ognIowe] ochotniczej i żeula ochruoki to jednak dom wiele pozostawia
J
w,szelką. ostr,ożnośo
dJslm,yi zatwierdzili
il!: i postanOWili, że wszys~y był zm.uszony, zach.owac
b
l
k l prz! I do życzenia. '
członkowie, którzy należeli do b, Stowarzyszenia gai!~elllU o~n~a, aze y . nIe wywo ~c . e sp oZyl,
Obecnie w gmachu tym, stauowiącym wlas!1oić
majstrów samoprząśnikow, bez utraty praw, nale- a jedn.oczesnle uspokajał mleszk,Il.lICO\V, kt,órz~ gm ny, lDleśd śię szkol a, urząd gminny oraz kilill do nowe~o Stowllfzyszenia z wyjątkiem tych w pan,lCznym p.rzestrachu chcieli, wydkal(l\~a~ knnaście m irs!.kań prywatnych .
• ~onkówt kt6rzy do 1 stycznia 1911 r. zalegli oknami. WNreszbl',le 1/>0 kl!kudndas~ul mlnut~cłl IOyglen
(a) Powrót do kraju
Genoral gubernator
opanował. , ad leg y tez O ZI& y stt'az}:
~
warszawdld zezwolll zesłańcowi Ma.clejowi C,eprzez 6 miesięcy.
Sprawozdanie kasowe wykazalo, źe dnia 1.~o chotulcz~ l mieJ skI. ~ypadek wcz~raJ!!zy WI- ślakOWI mleszkaocowi Bab!C powiatu lódzkiell'o
stycznia 1911 r., maj~tck b, Stowarzyszenia maJ- I nlen byo przestrogą, az&by z plWOlC sklai~6w na pow'rót do krl!.ju.'
o ,
~
r-: '9 b
aptecznycn materyaly wybuehOll'ę były usumęte I
, ,
• ,
•
strów samoprzą.śników wynosI1 w gotówne ;)6 r, i przechowywane g(lzieli lia uboczll.
(a) Rabunkl j kradlleze. W czasie od 14 do
2 kop., w ruchomościach 552 r?, 09 kop. i na·
do 28 sty'z la r b
ob Able
b
't l
leźnośc z oddziału w TvmluzoWle' ił rb. 25 kop.
(a) Kara adm nistracyjna. Gubernator pi,oir, . ' C IJ' • ,w
~.., gu ... plO. r,(l)w •
. kowsld skazał wSI'Ólwlaścicida domu przy ulicy sklej dokonano 5 rabu~kow l 25 k,t ~dzlezy. z
OgÓl~~b;~~~4p;~~n~:śI~' ten majątek na rachunek Kal iskiej, NU~l\'na Zanera na 3 mIesiące aresztu czego plzypada na Łodź: 2 rabuukl l 21 kraStowarzysz.nia majstrów przędzalniczych gubernii policyjnego ~a niezawiadomienie pollcyi, że w domu dZieży.
piotrkowskiej.
tym mieszkają bandyCI: Placek, Świą.tek i Szpa~
Budżet na rok 1911 w sumie 1077 rb. wpIy- ł kiewlCZ.
SZTUKI\.
Wf i 1017 rb. wydatki zlltwierdwno,' upoważnia- ,
(a) Ze szpItala Pouańskich. Jak wyI(azuje
]łc zarzlld w razie potrzeby do ZWiększenia wy- I s!'rawozdanie ral.lllunhowe szpitala imIenia Poznań.
(x) Teatr poIaki A. Zelwefowicl& (ul. CegieIdatków o 10 proe.
! skich, zakJadowl temu należy się za leczenie cho- niana NI 63). Z kancelaryi teatru !romunili:ujl\
Uchwa.lono, by larząd w ~:a.zie śmierci kt6 - ! rych żydów w rolm 1910 od gmlOy żydowskiej, nam:
rego z członków Stowarzyszenia wydatkowal ~~ jeszcze rubli 10,262, Oprócz 11,000 rubli, wypIa- W czwartek Wanda Sieruiszkowa ukaże
I'nrkrologi 12 rb.~ po 6 rb. w gazetach jlo!skieJ l conych szpitalowi, jako suma wyznaczona. w bo- się pubhczuości lÓdzkiej, jako Ibsenowska Nora;
Jliemieci<iej.
dżeCie.
li sztu0e pod takimże tytulem, której próba.mi kie(a) Spra"l em·gracyjae. Łódzki oddzial To- ruje oS'ObisOl8 dyr. Zel werowiez.
, Z,a .nieetyczne pOltępowlI.nie postanowiono wy'kresllo jednego członka.
, .
,
warzystwa emlgracJjnego otrzymał lwpię memoObok znakomitego gościa biorą udział panie:
D~ zarzl\du ,!,ybrano p. P: ~oJclecha. Klc~a- ryaIu Centralnego Towarzystwa. W Pe~erśbnrgu ,Podgórska, Broniczowa, Strycbarska i pp. Boń.
,new sk,Jego , B~OD.ISlaw .. B~ldn!ka'r TeofIla. lUeln~, w sprawie uregulowania emigracyi żyduwskiej,
cza, Jaracz i Zelwerllwicz, oraz trójka dzieci.
J~na 'Iucho~lnego, FrlLnol8zka h~knlal~a, JÓzef.t złożonego posłom Durny pll.ńStwOW6J NIselo\viczo- W środę, 22 dana będzie po raz drugi IbS)edIaDowskl?~O" Bole31awB Kllpulclńslnogo, Sta· wi i Frledmano\vi, w którym zawarto ządanie, aby seaowska .Hedua\ która na pierwszem widowinisława Zlehnsklego ~ Edward~ Kn~pego, Kon- emigranci z Rusyi mieli prawo powrotu.
sku zapełniła po brzegi wiJowni~ teatru najwy~
.tantego Kleina i StaUlsla.W'a Lesnlewlcza,.
"
Wed!ug dotycho~aiowegu prawa, emigrantom twornlejszl} publicznościl!.
Na za.8tępcÓW wybr~no, p, p. Jan" Grodzkie, z Rosyl wyd:mane były .świadectwa przesiedleń_ W najblIższej przyszłości z udziałem Wan.
go~ Antomego Szerszenia. l Wiktora K. \VlUkow · oze" bez Pl'a wa pow rot u, ponieważ na emigranta dy Siemaszkowej ukażą aię • Rosmersholm", • Urzę.klego.
.,
..,
.,
patrzono dawniej jak ua jednostkę szkodliWI}, Ta- dowa żona- i .Madame sans gene".
Do komlsyI rewlzYJueJ p,p. Władysława Mil · kie świadectwa wydawane byly za 2 rb
'
.
czarka Emila Schwart.za i Jana. Hajnego.
i
.
(x) Teatr popllarnl A, .1ele"lkle~o (KonstauN~ zaslę~ów wybrano pp Władysława. pio· l
~a) Wytricie szu.erlll, Idąc ~a ~tr~ymanemi tynowska ~ 16). Z kancelaryl teatru komunikuj\
kowskiego, Ignacego Rybickl i Karola,Rei,nLza..
potajemUle . wS,kazllwkllml w~adze ,pollC.YJne udały naw:
.,
.
I>ie.rW8Ie Moruie zarądu odb~dzle 81~ dnia il~ wezor&J~6J 11001 Da uhc~ liikoll.jewak, .Nr.
- !nil daat ~e Z.Ilak.omłta Sl$Uka .. 5
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alitaoh z powi~ści ElizJ Or2:eszkowej "Harde du- mną przyszłością posiada Warszawa. KoukUl'SY l
Kondlntynopoll 21 lutego. (P.) Przesile n:
~ze· po zniżonych do potowy cenach, tylko ten raz I tego rodzaju powiuny być urządzane cZp'sto, aby i ministeryalne trwa w dalszym ciągu , Izba odrzuJedyny.
i śmy mogli mieć swo ich śpie waków i nie uciekać ! dła wniesiony przez senat uo konstutucyi arty·
- W środę, tragedya 1<'1', Schillora w 5 ak· l się do zagranicznych.
1 kul, nadaj ący mu prawo roz patrywan ia projektów,
(ach «Marya Stuarb.
Sędziami turnieju byli z Warszawy pp.: Alek - l do llrlt\v, które nie przeszly jeszcze przez izbQ p~
_ W czwartek, na dochód filii "Gniazdu o ' l sander Pol~ński ( l(ryt. muz.)" Gabryel,Górski (art, ! słów.
,
'
.
pieki nad dziećmi na Balotach daną b~dzi6 glo ,: ope~y),Fel~~sKonopas~k,J:Chal)Jleskl (rell. "Sce· ;
. RoIco~vanJll. po~IIl. a,llg l ~l.,I~lOgo zPo,rtą wkwe .
śna sztnlra Gabryeli Zapolskiej p. t. cKaśka Ka~ ! ~y l S:tuk~), ~. ChOjecki (re~ Nowo§cl Muzy~ i st!l ,l~01,;elt~ przeCiągaJI!: SIę l wywoluJą: znaczne
ryatyda) w 6 aktach po cebach zniżonych do po- cznych) l AlGJZY Dworz:lczel, dyrektor LutnI rOZDlce zdano
low'
Łódzkiej.
Propozycye Porty dotyczące uznania niezay. W
d '
. .
l Wynik konkursu dał rezultaty wyborne i na.· { Ieżności Koweitu zachowania tam tureckich ko.s~?otę hPOt ,~ol~ mu dlsa ~tlOdhzlezYt Pt ! Jeżą SI(~ słowa gorlFego uznania zarzą:dowi sekcyi ; mól' celnych, policyi i garni zow a ń Anglia odrzucenac nnaJlllZszyc .rage ya w a, 11.0 p. oj
muzyki zbiorowej za trud urządzenia tegoż.
! cila.
,Faust).
. .
• Z uniw;rsvietu
!
Weisenfell, (Saksonia), 21 lutego. (P.) W fa- W przygotowamu obraz hIstoryczny W. Ra- ,
UT
•
JW·
D'
'k
d
, . l bryce obuwia strajkuje 27000 robotników.
packi ego p. tJt. «Odsiecz Wiednia> z nowa wy· l
H czoraJszy.
Ił arsz. meWDl - . OUOlIl, ze :
Od
21 l a
P)' A' ,
d _
W sobotę w uniwersytecie na wszysUnch kursach l
osa.
ute"o, ( . .. lesztowano w au y
stawą..
.
., . "
1 wykłady odbywały się przy normalnej liczbie totyum 1,6 słuchaczek" pOlllewar. byla tal!l zast~.
(tr.) WY,stawlO,na w niedzle~ę WleCZOłem w tea~ ! sluchaczów. O godzinie 11 rano na korytarz\l w~na eb:t~\lkCy~ chemlczn,a. P.o dokona~1U . .rewltrze p,opular nym Jedn~ z nal1epszyc~ kome~YJ I na. dole w pobliżu audytorynm mineralogoczuego ZYI w 11JIe"z~ra.D1ach nwollllono lch ~ ~re~~to w.
Sz~ksplfa, p, t .. Jal~ Sl(~ wam podoba, obudziła : ktoś rzucił buteUtę z jaldmś gryzącym płynem,
Ast~aohi!,n. 20 lutego (~,) We WSI DZlty~ wy~
ogolne zalllteresowame. Arcywesola. ta kl.!me~ya, : Zbi90'owiska studentów przytem nie bylo.
kryLo podejrzane wypa~kl ()horoby na dzumę·
zagrana w bardzo dobrym zespole l "ysiaWlOna '
~
ZmarZy 3 osoby, ohory Jest 1.
z niezwyklą starannością ~yskala największy suk- !
Kata~trofa budowl~na.
.
Irkusk, 20 lutego (P.) Pod przewodnictwem
ces artystyczny w sezonie bieżącym i ubawiła wiWczoraj okol o god:IRY 3 po pOlo,dnIU w n~- . inspektora lekarskiego, M~linowsldego, otwarto
dzów, wybuchających co chwila szczerym /lerdecz- ":0 wznoszonym ~o~u ]q 49, przy ubc!. No.woh- l zjazd przedstawicieli władz co do wypracowania
nym śmiechem.
ple, rU,nęlo skleplilnIe z ~ pl~tra, przygnIataJąo 2 , planu zapobieżenia. dżumie.
WJ.konawców poszczególnych ról oklaskiwa- robot.nIk~w. WJdob~to Ich I pod gruzów. w sta-/
Oharltin, 20 hltego (P.) Przyjeohali ohińoZJOY ·
no gorąco, za grę nieomal artystyczną.
nie clę~klm, z ra.naml Unczonemi calego, ciała..
:I 5,000 a.rbami, wezwani ze wsi sąsieduich, po
Ro~kopywa~le, gruzów . trwa ,dalej. IstnieJf!: porozumienia I wladzami ohińskiemi, celem za,l)9Teatr byl wyprzedany do osia$niego miejsca.
Wobeo takiego powodzeni" dyrekcya wystawia ko- ?bawy, ze 8kl~pleDle przygUlotto Jeszcze dwóch i wnienia miastu środków przewozowych.
medyę "Jak się wam podoba- jeszoze dwa razy I Innych robotmków, których dotychozas nie wydo- l
Z rozporządzenia wladl Pekińslrich miejscowI.;
w bież~cym tygodniu, mianowicie lł' sobotę "ie· j byto.
komora ohińska wzywa lekarzy rosY.lskieh i la-.
czorem oraz w niedzielę po pol.
(Telelonem).
gran1cznyoh do walki z diUffi\. Pens1a mieaip .. 1
(x) lUlka kameralna. K6łko miejscowych
Odnaleziono o 3 nad ranem w muraoh za- na przeszło rb. 400.
artystów i pedagogów, ~tóre od dluź8zego czasu walone,j kami~ni~y P:lY uIi~y ~o~oli p}e zwłoki 2
Z ostatnieJ- oh wili.
Ibiera się u snanego ogolnie wiolonclelis~y pana roboiuIków GIOlllelsklch: SWletltcklego l Wesolow.. t·1.
Q'
l
'
Jul!ana Birnbauma dla uprawiania muzyki kame~ Ikiego.
,
uZ~i o...Gw., Qcl u~gl) <w1.) W~ o 1-ralnej, zamierza wkrótoe urządzić konceri kameWydobyto łeż z pod gruzów Gruenkego : 3 po pot, na Buoyl Rudniki uaJeehał pooiąg w-~
ralny dla szerszego ogółu. Bliższe Izczególy o kon- z lek1} ranl\ w głowie i l\{aszkównę ze skaliolo- ! warowy na ~akii /Jam ,'oj,o} Ba liBii. Zdruzgo-J
~rcie. k\óry si~ ma odbyć ".sali kOlWer~wej nemi rt komL
kBe 5 ngolW" w jedu.yDł, I 1'0 w drugim po. 1
'\IV poelątkach maroa, podamy Dlebawem.
ei\lIl1• }[aaąDl. ałegł watrqauluła lMl'W0'~

I

I

!

h

'j

.

I

l
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TEl EGRA.1.RI Y.

-ZABAWY.
mn, pomoa.nik Jego lml okalecJloa.. silnie Doli-:
(a) "Wi.u6r taaeOIDJ" nrządzony " ubiegt,
Wskutek latarasowanł.. DO. łoróY - komUJlika.'
sobotę na korzyść 41 go koli Tow •• Jednoie,łJ'& pasażerska ał~gła prserwie..
1f slIli Zjednoczonych majstrów tkackich-powiódł
OatroYloo. 11 lutego (w'ł.) ObrDa Pnemśtal
8i~ '! zupełoośct, Zg~omadzilo s,ię ok?lo, 2.00 osób!
. Petersburg, 20 lU'~ego (P). W uniwersytecie l wylala, klika fabryk niitj polotoDJ'ch stoi p~
z posródsf~r urzęd.nlc~,Ch kolet l\a!lskl~]. Ta~. J znajdU j ą się wzmocn~one p~st.rl.lnki pOli,cyjne. wodą' 6000 rllbowkó-w musiało prnrwaó pra~i
te prowadla[ p, KOSlńskl. Toalety pan, w.ród kto- I Wykbdy nie odbyly su~ skutkiem obstrukoYI I}heS'
i
0'1 1
( l)
1_ '
.'
ryeu bylo sporo urodziwych, odlnaczały się gu- l micznej.
.
olloweo, A'" u"go w:
KOp~.wll wp
stem..
,.,.. ,
Na wyższych kursa.eh żeńskich większość wy. I NIwka, połotQD& ,na p(}gra~czu rosYJsklem., .a"
Nasu-óJ na zabaWIe, dzu}kl panującej lllusno- kładów słuchaozki serwaly.
strJaeki&m i pruakI9Dl poważnie zagrożoDL
śoi towa~zy~kie) i uprz,ejmośoi gospodarzy z pp.
W że:b.slcim in.'ltylucle lekarskim zljQó nie
BfW., 21'10 lu&ego (.,,1.) Woda w Csarae.ł1
P\gowsklm l Gutkowsklm na ozeLe, - byl bardzo bylo dla braku słuchaczek.
Pn
krUek sil It. d
ó'
~ ~
serd~cz,ny. Uczestnicy jej wynieśli jak najmilsze
Petersburg, 20 lutego (P) Z uniwersytetu
e~szy ~8
. nY!:ru
enoz" l. roswyvwl
wrazeme.
I po dwóch godZinach znów wycoCano poliCJę. wo- ~odmo8la 8l~ ~nacllll'. u.uCt. od rzakt PrQ."a-,
(x) I "Harmonii". Bal k09tuymowy, w dniu 25 i bec nieobecności studentów.
! u~f;e do nowej b6łnioJ, pod lł"Od~ dwa m()ŚQ;
b. m. na zai\Ończenie karnaw~u w T- :wie muPodczas dokonywania obstrukcyi aresZ:!.Qw.... l zerwane. Wrn 0S005QD1 wodq., zagrobllJ po-~
zyczno·dra~atyoz.nym! .,Harmo.ma- (~rzelazd Nr. , no .kllku sLudentól!"
,
lwunie.
34), z&fow!ad& ,SH~ llle~wylde lllteresująeo.
I . ,Okolo poludm1l. na. w~d-zIale pra.wnym odbył l'
B,tdn, al lulep (.-t) Mofiy dwa al!. Czar..
Zabiegirwy l energlczny komitet gospodarczy . SIę Jeden wykład pro!. O Z l e r o w a . .
,
',
m _, ~ .l~l_~~.,t~ _~H~WAl.. _. __ .J. L __ __ . . . . ";Q te 17<>, l
OdBił, 20 lutego (P). Na wydzia.le lekar- ! De~ Prz~mszy z~.aU$. Gmi~1I. GIIO~ÓW, do ~~1
niwersytecie podczas wykładu profesora rej nal ez! częsć paedmłeścia. Będzma, odCH~ta ;
iego Idokonano ohstrukoJi chemicznej. :&upelnie... Chl.l.4' :ałie1 polotonł pod na przed-'
DO 2 stude~\ów.
.
wieściaoh, stojl1i pod wodt. Mioszkari.cy sohronili
nych wydZIałach wykłady odbywa:ty Slf~ się na stryohy.

!i

I
l

I

rższych

kuruch teńskieh usiłowano 'l.ry'"
Radniki, 21 bt~gt> (-wł.). Pociąg towarowy
Aresztowa.no 116 sluchaczek. '
wpadł DIl siacy!). pomimo zamkniętego sygnału,
ra, 20 lutego (P), Za udział w zabu- I PUYCZ)'D, byla silna zadymka. Ranieni ~ ma~eszt?waD:0 133 stud~ntów, a 55 z!\bro- : 8zynis~a., Wyc~ólk.owaki, pomocnik jego., S\ruski,
eazklwallla w MoskWIe na czas wzrooc· ~ konduktor Olclykowsld, nadkonduktor Szałato'ony.
! ' . . h ul
J l h
20 lutego (P). ZajęCia w uniwersy. Wl~Z I am cowy 11 ec a.
.
wają się przy niewielkiej liozbie sln· l
ladomsk, al lutego (wl.). PIerwsze pocią~i
! osobowe przepuszczono przez staoy~ dopioro o goa, 20 lutego (P). Naczelnik milł.s~a. · u:t.lnie 11 "id OZIJIt>W.
;b. 600 z zamian~ na areszt .. \rzymie- i
Granica 21 lutego (wł.). Stld-e:xpress opóź .,
daktora gazety • Utro Rossn- za. ar. ~
, ,
ni
n. Dramat wszechrosy jaki- i gazetę l sl~ O 12 godZin,
za' ariykuł .Demonstraoya czy ko- !
Borlin, 21 lutrgo (Wf.) Korespondent rzym, ski ,Berliner Tageblatu" donosi na podstawie
W lu1.ago (P.) Powołująo się na źródlo informacyi, zasiągniętych w sferach rządowych,
ewne. "l\1atiu· zaprzecza mniemauiom że przyja'ld cesarza Wilhelma do WIoch w ro~_.... p.w,wiek wpływie Niemiec na kroki Rosyi ,
w Chinach.
' cznicę zjednoczenia WIoch jest konieczny. WpraLondl' D, 20 lutego (P.) .. Timas" pisze, że wdzię stosunlti między gabinetami nie ulegIy
w Pekinie uie mog~ nie uznac, ii Rosya posiada by zmianie, gdyby cesarz nie przyj ellh ał. Jeuuk
prawue ~rayczyny do niezadowolenia. Nota po , w10si uważaliby so za zWJoi~stwo klerykałów i
trąca tylko o częśc tych przyczyn. Tutaj są zda·
straciliby sympatyę dla cesautl, co mOf{loby się
nia, że RO:lya odtl aje wszystldm nslu g ~ , dowotlząc
odbió póżniej na stoailDkaeh d:!llollla~ezuJch
chińczykom, że prawa ka.kt1\towe Wił mogą bIó
ołqdwu
pauhf.
iwaloone.
dy.

l
I
l

-

pp.: Mary
Nower (sopran lir. i kolor.), Joseph Label'gere
(sopr. lir. i kolor,), Chryzantema (mezzo-sopran)
Winnlcka (sopran dramat), Harfa (barytem)
i Gryf! (bas); srebrne żetony otrzymali pp.; Lubicz (tenor), :Malbor (baryton), Walter (baryton)
i LaBota (bas). Turniej ton śpIeWACZy wykazal,
jak: &J:lOl'o glOIlÓW, u.-w~ wyiłtkoWJ'0h i I ogro-- o~

v ..... VUI}

Złu-,;eml żetonami:

I

•

1tO~WOJ.

-

."

Wtorek, dJa1a tl lahro 1.11 r•

I.

t p.

FRYDERYK STARK

Obywatel m. Lodzi. Majster ciesielski.
Zmarl dnia 19 lutego r. b., przeżywszy lat 62.
Dnia 22 b. m., w środę, o godz. 10 rano, w kościele św. Krzyża odprawione będzie
nabożeństwo żałobne. O godz. 3 po poludniu tegoż dnia nastąpi wyprowadzenie zwlok
z kaplicy przy kościele św . Krzyża na Stary cmentarz katolicki. Na smutne te obrz~dy
zaprasza krewnych, znajomych i przyjaciól pozostala

RODZINA.

Londyn. 21 lutego (WI.) EkspedYl.lya zlożona Z trzech o1!.cerów angielskich i 26 mleszkuń~
' ców Now~j Gwinej udala się w listopadzie roku
zeszłego w gl\b Nowej Gwinei dla zbadania
wnętrza kraju. Dotychoz&s niema o nieJ tadnej
wiadomoloi. Zaehodii więc obawa, iż w8z1101

.

.

...

:zo.li pohrei pnez

I

I p
Il

lu.dołel'CÓw.

LODQa, 21 lu~. (Wł.) Inlpirowany prl61
konserwa~stów dziennik .Obserwer& podaje nowy projekt samiast HomernIa federaCJę państw
angielskich na wzór Stan6w Zjednoczonych lub
Rzeszy niemieckiej.
Bona. 21 lutego. (WI.) Prokurator}& pos~
' IłOWiła ostatecznie pociągnąe do odpowiedzlalnoici 8Ildowej minis\ra:ll gabinetu Stambolowa, za
sprzeniewierzania.
i aadu}wl!.nia lr1adz1 dla
(l.,) bisQch celów.
BerIlD, Zł lutego. (WL) Rząd niemiecki
dal rospor"cluAie, ie wSZJIUtie okręty, przybywalIce z Asył , maJ~ byó razem z p&aderami poddawane kwarantannie we wszJstkich portach nie
mieckich, aby zapobiedz zawleczeniu dżumJ.
Wrooław, i1 lutego. (Wl.) Odra przybiera

Elżbiecie Aloizle z eouzetów

L 4. D E K I

powroclł z zagl'&łnlc••

M 5

W niedziele od godz. 9-2 po poL

627

Dla pad O8Obna poczekalnia.
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Btacyi CMatralfMj K. E.
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~c::t..s
Q)~łIO

Da\a..

S-c e
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S"

0050

~!ł>o
IXlf-c
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II)

726.3

e~
-t:.:: .....
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, t)

100 "'ot:l"

•

CI

"'0'1
o

~~
~

~~

Eol

CI>

20/1I 9 w. • 73~O - 0.7 73
21tII 1 r.
781.7 .-0.4. 100

-

UwagI

aS

'c;

+ o.s I 98

a

Tempera~urb

Pll Z 8

max.+3.5 ' C.

Pll W

I

z dnła 20/II

ZI

Bulion w kostkach ~4~
najlepszy!

mln.-I.O' C.
Opadu 6.7

_2.•

. . . . Numer dzisiejSZY składa się z lO-in

stroIlle.

-=-=::;-=-=-:--=====

;;;:r.~;-;;r;;::;~Y::;~~::--;;:::;'Y;;Y-"7--;:;;-:7=:-:___

japońska za- I T~ATR

W' AzJi.

D!. B -, REJT
_

I Sp.: Choroby Ik6rne, 1Il1086w, lIleneryczne,
! m o c Z o P ł c lo we I k o s m e t y k II. Leczenie s y ..
p h 11Ia a S411llllrsanem EHRUCH.. Hl\Tl\ 606.
GodzIny przyj~ od 8-1 po poL l od 4-8 lIliecz.

1Ił szczególnOści Szlln01lłnema dacllo1lł1e&Jtllla,

WJ- l 20/111 pp.

lic)'. Tokio, 21 111tego. (Wl.) Prua
Mowuje aif2 spokojnie wobec wystąpienia ROSJi
przeciw CAinom, ale Jlie radzi zaklóc&Ó pokoju

I
!

cll6rollri kościoła św. l\nny.
Składa z głębi serca ~e Bóg zapłllf

al,

gwaHowJlie i zalewa ogromne prseltrmele oko-

pOsłn::-:'i I

.Dl&VJ.szystklm, którzy oddali ostatnitl

l

•

POLSKI A. Zelwerowicza C'li811~lDa 63.

piątek
99 ___

dnia 2ó-go la1ego 1911

r. po cenach popul .....,.o..

aa ...... aa ........... .a

piątek
66

W

komedya H. BałaUl"a w .. aktach

p. Siemaszkowej.

PUJi, 21 lutego. (W.l.) Urz42downle Z&~rn-I
Z występem
o~no po~łOlkom e powaznJm zatargu pomlędl}'
Bilety wdziennle do nabycia 1ł" eakierni W-go Komora, róg Dzielnej l WschodnieJ,
NIemcamI a. Francyą.
do B-ej wiecz., 'W dniu zaś widowiska od 11 ej do S-ej J od 5-ej J)t" nol. 'Ił' kasie teatru.

~e=Nowość'"

•••

-a.-

04 lO ej
631

99~.o"e .....e'9 K~t~a g!

Wspaniały artystyczny program na 4 dni od wtorku
21 lutego 1911 r. w 3-ch częściach:

Nowość

",
•••

NARZECZONY PRZESTĘPCĄ, dramat. Ileeny w wykonaniu pierwszorzędnych artystów l'osyjsklch teatrów
wyksztalcenla zdjęcie z natory. Mylne pozory-dramaL. seeDy z życia amerykaiskiegc
w wykonaniu plerw8zorędn. artystów zjednoczonych ~l1trów paryskich. Złomiar)' glmna.zyast&w-b. ko·
m1csne aceDT. - RozprółnlaezoDe dzIeci w Chinach - b. Interesują.ce IdJęcle I natury .. ulwach. CJleę być światowym ealoWleklem-wyjl,tkowo komlclne seenJ.

Wyżej psiego

Zmiana programu we wtorki ;

8oboą.

CENTRALNA KLINIKA
chorób zębów i jamy ustnej
w Łodzi, ul. Piotrkowska N!! 86, tel. 14-79.
To.ksa nadzwyczaj dost'Pna dlo. wszystkich. KONSULTI\CYI\
BEZPŁI\TNIE. ~YRwrI\NIE ZĘBI\ 15 KOP. SZTUCZNY Z1\B
65 KOP. PRZERÓBKI\. i REPI\RI\.CYE ZĘBÓwr 50 KOP.
Przy klinice znajdUje siC; specyalne lo.boratoryam do wyrobu
sztucznych z~b6w. Przyjmuj<3 tylko skończeni kkarze...dentyści.

l TAPICERSKO - DEKORACYJNY
Tan -ID ~a~~.ry~:::::j~~ess:~ I W. PRIEIDIIECKII S-kil
1& 26 ...:... ł,

I piętro,

Skł.~ fartepia.ó. I pianin

Stan ...... CHuDKOWSIUEGO.
Sprledaż 1& ~o\Ówltę 1 na ra~J.
Zamla~a I IUoJ8Dle. Zakład re-

peraeYJnJ.
Po~1e ~elel...
li 18-11.
62lł-3-1

IllCIDel

•

mieści

sic: obecnie:

Piotrkowska 108,

tym domu, gdzie
mieSci sM; ,Lutnia".
Posiada na składzie
garnitury i otomany.
P rzyjmuje wszelkie obstalunki
i zam6wienia na dekoracye. Sód
VI

ROZWOJ - Wtorek, dnia 21 lutego 1911 r.
f
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zyscy

·ą

z,?ania.
ze

Masło śrnlet~nkowe
knłJowe

li

il

~

m

ZC

jrst najleps~e i llajwykwiatoiejszp
II' smaku. Ząda6 wazędzie!
...

SKŁAD:

DOM HANDLOWV

u
"BRACIA
KIESIKO(JJ
SCy
Piotrkowska 215.
694

Nasza

Doroczna

Wyprzedaż

która \laJe kOJ'zystllą okazYę naszt> j
Szal'l.wnej Klijenteli.
rozpoczęła

się.

Ceny są częściowo
do
dacllsl<ie -

---

dzierio[1e

Skarpetki
męglti~

I Rękawiczki
dail,skle i

damska i

50%
a •

l11ęslde

~husteczki

Bielizna trykot.

znlzone

męska

Koszule
męskie

Szale
Ochraniacze

I

na WJ~m~alJ PO~~lonow~j

dla kolnierzyków

da11l!:!kie i męsk p

-u-

r.

II

Schmechla i Rosnera

Kołnierzyki

Łódź,

PiM'"=-==-=~' PIOTR~

SCJ1WALBt, KOWSKA

Radz yczaj tanio'!

,

Kołnierze

lecznica chorób skórnych ; wenerycznych
Gabinet Roentgenowski i Światłołeczniczy
L Falka, Z. Go:ca, i St Jelnickiego

D-iłów

Wólczańaka Ni 36.
pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamożnych płaca za porad~ 60 kop.
Godziny przyjęć od 8-9 r., od ut-H pp. l od 7-8: w niedziele i świ~ta od 8-10 rano
od 12,1/. do 11/, po poludniu.
Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zan" Tennenbaumowa
w pOnledzialki, środy i piątki od godz. 51/, - 61/, po południu.
1738r

Ogólne I

pojedyńcze

~ec~

D~

A.

.... ea,

Słeinberga
BEłlEDYKTA M 3,

Dr. H. Szumacher
choroby weneryczne j skórne

Piotrkowska 100.

Palta angielskie dawniełel~~z 9.50
Palta na jedwabiu dawnie~e3;~-; 14.50
dawniej 6.50 3 90
Spódnl·czkl· cza~ne
sukIenne
teraz·
Bluzki jedwabne dawniele::2 4.90
Matinki
dawniele;:2
1.60
Bluzki sukienne dawniele~~-; 3.25
Szla froki damskie dawnie~e:~~ 3.25

Ko\orowe Nakrycia do kawy.

tt

.e -,•

5 %t

bal ow e

sl<uks.

Futra

·nol
SaUI

25.dawniej 55.- 39 _
teraz
•
dawniele3~az

~oci;li:iaZg~~~C~o~~;~~ą~
do :t..ąp e~il

.

===

nagrodzony na wystawia ~Czyst ość
to zdrow le~ merlalem srebrnJ'm
poleca Apteka J. BOBAK::~. /1 s!'(IEGO
Krak. Prze dm. }fi 59 w WarsŁ8.wle. . . . Z'lOAĆ WSZĘDZIEl
W Ł od zi, u L. SPIESS i SYN.
1660

tlawrot 2.
przyjmuje od 8-10 1/, i od 6-~
Po poł., panie od 6-6. W nle- =""':::==================================~

PO
I

(Sto~~~o,:!~.~eM~!.~~~:~~'~~':?~.~~~!.~~!!!. 'O;.' A~"GROSGLl6i{' !t

e........

-

K'

..
,L

E

by stawów, mięśni I koS~I). Gimnastyka lecznicza Pracownia przy· !
powrócił.
rzĄdów
ortop6dyczDyeh
Gabinet Roentganoweki. PrześwIetlenie I fotografowanie.
Zachodnią 68 pr~y uI.Z~elono..
__
_
~
......
Leczeule chorób skórnych.
Cboroby 8kó~y , włosow,
'~
Gabinet elekt .. o.t....peut~clln~. Araonvallzacya. Stoso weneryczne I drog moczowyob
I
PASAŻ MAYERA Na I
wanie prądÓW stalych, przerywanych I 8Iuu~oldalnJch. ElektroliZA. Puyjmuje 81/,-J1'" r. l 6-::i II.:
_.
•
r6i Piotrkowskiej,
J
Choroby rerwowe.
1
panie 5-6 wlecz
(O'{ ULhTA\
Przy;muje: od 10--12 i 4-7ł pp.
G.binet światłoleoznic.~, Kaplele świetlne w gou,cem I W niedziele I śwl~ta od goclz fi m::!.IłllBiJ.l:Ila:cr=:==========~==~~==~=-___"
powieWU. K~lei. 4,.!tOm-ÓUOW8 lVlec.Zellen ·Bad),
137r I do l~ rano.
~4.74.- j'

Dr B DO NC H NA

_.

ROZWOJ

8

=-;-

~-,

Kredytu
'
Towarzyst o zajemnego
,
'd
co

rzem slo

~.~

(Rok założenia 1881)

,le

,,~.

'~!IJ

z~;

-~ ~m~za
Whśc

'uswn. B:\rtosz), W10!lllllUjd eleg/lnckle k8!'oty, po"ozy ete n•
.~~dz.ilły. doie I Dliesi~::0 dla il\~'
jl po mieścip, do mil.ut sąsle
dn'cb i na polowanie po c nach.
um!arkowaDyclJ. Stllr&no \ o bslugll!
Ul Piotrkowska Jł 119 telefollU
\. :053
' 2R49,.

EWANGELICKA Nr. 15,

podaje do wiadomości, że od dnia ZO-go lutego r. b. kasa i biura Towarzystwa mieścić się będą w nowo\\'ybudowanym gmachu bankowym przy ul. Ewangelickiej Nr. 15.
Od l-go marca r. b. Towarzystwo wynajmuje

Kasetki stalowe (S9fes)

dla przech~wy ,lłnia I"óżnego rodzQIlju p.pier6w i p~zlidmiotól!W wae'tościo
Wszystkie kasetki mają 32 c/m szerokości i 45 c/m głębokości.
Opłata za wynajem wynosi:
rocznie, półrocznie kwartalnie
Wielkość

,

I-a 10 c/m wysokie

Rb. 12.-

"
"

II 1 5 " "
III 2 0 " "

"
'"

18.24.-

,,12.,,18.-

"
9.,,12.-

"

IV 3 0 . . "

" 40.-

,,30.-

,,20.-

Rb.

9.-

Rb.

•

Mł@dy

.l1oh.

Człowiek

posiadający kilkoletnią

rutync: bia..
obejmie w kancelaryach:
;eJent6w, adwokat6w, inżynieró\l1
I t. p. lub \l1 innych galc:ziach
ha!ldl.u i l'rzemyslu, wieczorne
zaJ~cle, poczynajQc od godz. 4 p.
p. Oferty ~askawie, sub ~Zdolny
100" w adm .• Rozwoju".
3869
rową,

t marca r. b.

e

a.~~ ,~
O~:J17".iUUI.~
przy budowie i urządzeniu którego zostaty zastosowane najnowsze zdobycze nauki j techniki.
S~~J!,~"~~e c sł.·zeaw"ł' est d •• ie"J~ i n ,cą·
Pod

względem

';1$". ·

wygód dla Sz. Publiczn.,

~f.JI6~i~·

:.

urządzenia nasze również odpowiadają najwybredniejszym

~~

L';t!e·~41łi#fJiiii#j§~.!i§j@, ;~~§i;_;f4:~~

~~ Gruźlicę,

Chroniczny Bronchit, Kaszel. Koklusz - leczy .

.rAl.__

8p ~Rf ali8ta cho ~ ób akór
Il~chł wiosów, wen",rycn

~'1lU

G~bllleL lł.oeu!

Konstlllltynowska

n~

l

ul .. '"

zł!O$na

HYA

U.

CHOR

WEWNĘTHZNE

Choreoby weneryczne,
8kóry i dr g mocl'i!:lawych.
19-12

f.

i 4 1/.

-

7 1/, WiE rz,)
17tH

Jf ~t~nilł. P11~1=lki

430-43

I

Lekarr·z-Oeluł. ata

M. Szatensztein

łÓW&1I 61,
Przyjmuie od 10-} ) od 11-7,
W nled 7. lelę od 10·~-2
180'12

D:!!:I~~~J~~Ś~li~~

Chor.

s. Te nenbaufi
wewnętrzne

(Choroby

żołądka

i dzieci.

i kiszek).

Wscho lua M .49.
przyjm. oJ 8-9 r l fjl/ 2-7'/,p p ,
a542r

Dr.

mOli.

r

AlIkl&nQ~r A~JA1ł
przyj muje codziennie do !I. lO-eJ

rano i od 40 - 7 po polu,dniu.
ul. Rzgewska M a (róg Gór·
nego RynkU).
!Ą~2ólr
eller'lły

nerwowe i wewa,trZlle.

Dr. El Sonnenberg

sażem WibraCYJnym.
Zachodnia 33 tobok Lombar -kc)
p.

Dr. A.

PIOTRKOWSKA >łl 115
Przyjm: od 9-10 ran3 i od 5-8
WIPCl k'b lptv 01 4--5 11131-r

Choroby skórn ', wtlnerycinc,
oraz Jl1.,moo płoio"a

,...

Cheroby skóry, dróg mC:lIi:owyOh i weneryozne
GEGIELNIAN.-\. H,.

•

• rzy;mulo od 9-1 I od 6-8 W'f
W niedziele od 9-3 Dla pań od
5-1i wlecz
l14-r

Dr~

Ol!

q

11-'

l
•

I

-i-n

w

Ulica PIOTRKOWSKA. 71Chcr.:ob, lIierca • płuc,
prZyjmuje od god..: 9/ 1, - ot{, r.
i od ol- 6 PP
20J~'

j

wietlI on 10 110 2

Dr.

Al,

IR77

f'fłAa'iCISZEK

Dr. Mak!ymilian Papierny KoZIoll( i EVi ICZ

l

aKUSZER i SPECYl1LlSTl:\
(starszy)
Telef. 11-14
PiotrkGwska 103 . .
• CHORÓB KOBIECYCH.
I
u"~a .f'ełudAio .. a .""- 23. ,nhoro~y wewn~tn;Qe, dZ;IDOI
PrzYJmuje do 11 rano i od 41/~
.Obl~(le. PrzyjlQuje 04 8~1l r.
do (ił po Fol.
Qi>lk
Gil 6-8 pp.
1426r

11

t D. MazUlkiewiuowei :
11

~i

z dniem 1 J)l\źd~iernika •
r. b. przeniesiona zostałn ~
na oJic~
.:

Przejazd IG,
!!.l

~

24.

Przyjmuje się uczeniu.
Ulica PRZEJAZD N? 16,

LEI(CYE:

i~1I:y\ra pols".ego i

a dego dla

11 z e(~

franou-

Ql' ,~ r. O~I) t]

.to '
, ~t I·U. Ku '3' dla t:iadz1)ziem
ców. Metoda ułat,.IOl1a.
r.:.Ul

tez WO!!ą eil; z..(!aiUC 080'

\!:allledbane wedul(acYi Ulica
OtU!!'" 8 l, • p ęt .. o
'ł4-'łOd
I.V,

ZĘBY

sztuczne od 75 k.
Plomby od 50 k.
na kauczaku, złocie
bez wyjc;cia korzeni. Plombowanie
złotem, srebrem, porcelaną. Wyjmowanie zębów bez bólu.
Przeróbka i reparl1eye na pocze~
kaniu. Lek.~dent. S. LlPOWSEU,
Piotrkowska 92. 381r

e-

~

Ol'. H. Sadxowsk,

prz0DfOWIIUZ t si ę
na uliCą P.otrkGkVsls:ą 120.
Przyjmuie z chorobami W c W ltjtrz
neml (spec. zola,dka i kIS1;el{).
Codziennie do 9 r'&no i 0(( li do
7 e
~~ l
ot

DtlNGti ~ N;'

D.·. B.

~De[JaJi!ta [~OrÓ~ OUU

mllj~r.

.'1 tU i Il.

Pas..,ż

Pr7.vimu

76r

Chol-oby slo.órne Y wener.
Ol. M: KOLAjEWSKA. )Ii 18.
Gada przy ' ęc: od g. 9-12 I od
5-7, dlllpl1ńod4-5. w niedziele

14~'-.·

naulO od "-G DO DOI.

l

ZNACZENIA BIELIZNY ~

35i

Ul. Połudn.owa iWliI 2.
PrzYJmuJł u,d godz. 8-1 r. I od ,-~ .v

•

,

Mey.r. M I.

~ on 9 -12 loc1 4-7 op

I

_re~aaa~

Ból

Dr. mad. Z. GOLe

mad. U. Kolzin

Nr 5

lAT ~u wtOOD

PraCOwnia harM!AJ

~
10.

Choroby nerwowe.
Przy mu fl iiI! 10 rall'l i [)-7 pp

l'

ChOI'Oby ",enerYGzne,
st<órne • moczopłulowe

GUSTAW OASlER.

ł---

J

111EHEDYKTA .Ni 9.

Elektryczno świetlne i wolin l kąpiele KwasowęglO\A e; i róż,1e inne ką. ;118Ie. Masaże
mięśniowe i inne. Van~y I kąp'ele parcwe.

II~:r.~;:!~~·_"~:

,.

AndrZ9'ł\

Q' "l~~ Y'.'J El ' CHOROBY SKORNE WŁOSOWo WE
.. rot MI 38": I. NERYCZNEMOCE
I MaCZOPŁClilN'~ i NIE
PłCIOWE.

róg W,dzewskle) PrzyjOlll)e~o·
dZ! E;nllie od 8J/, do lO rano I od
4, do 7 po pol. W nledz i święts
od 9 el do 12 el w poł AI\US/E-

WY
I(q

Oq
~a

EGlrST~J~CJ ~D

~
~

n11~~ '\.'~B' \ Dr. L. PRYBULSKI

AriA.I!

~l B

Dr"'łltsła.,

~.;,n·1

Łuczycki l

1 '.

choroby da>óg moczowych.
Ł'rzYJm. od li-l fa tO I o.t 0-6 W.,
alI' oam od 4,-5. W niedziele l
wiata tv 1](0 do 1 rlUIO
74tH'

ZAKŁAD

KĄPIEL

Dr.

Syphilillil, akorn., won er.,

~

..,..:-;;

Dl

.

Codzleunl3 04 9-1 i od ti-8 111
Niedz .ele I SW ęt!l tylko prze 'l abla
dem.
a"ótka 8.
14891

I

Nawrot NQ 4.

""

lIit"! 4I '

~enerycznych, płciowyoh I 'kórnyo\

d i ~WI!l l ,

P'oQ1 : zol;)hg

b'lz szwu. poleca pr!\cownla
JuliI MaLher
258-20-7

~ ~
.o

tJ. długoletui lekarz klinik wleden
skich ordV ' lui~ lal{osppcva1.cho"Ó

Dr. L. KLAClKIN

Zatw. przez rUn Spraw Wewn. Sz',oła a' us:reryjna d ra
Rejsa w\\Tarszawie, Foksal M 13, tel. 35~Q2. Zapis aczenic codz.
od l1~ej do l~ej. Początek wykladów 1/14 stycznifi 1911 r. Patent
~zkolny daje prawo praktyki w Królestwie i Cesarstwie. Egzamin
ula eksterni stek odbędzie się w stycznia. Do zak~adu położniczcgo
,C.!:.zyjmują się bezpłatnie osoby spodziewające się słabości. Oii!) O li

I

o lVS

ler.7.n1c':f, Krótka 4 tel 19 41
PrzJJmuj~ od 8 -2 i od 5-9 w.
t la nań chob'lll. DO~7.e·{>lt n a
4;!51'

P

-

'I)

Nawrot N2 4.

I

I Dre Ley berg

lub d.'óa mGczo ,i1 ych

Ogólnie zalecany przez powagi lekarskie środek ,
przeciw chorobom płucnym.
'
fłftOflOI usuwa kaszęl i wydz.ielinę.. pobudza apetyt ~ spowa"3 Ił dowywa wzrost wagI wyclenczonego organIzmu.
Ządać we wszystkich aptek. i skład. apteczno - Skład główny ,
Apteka M. Przeździeckiego, w Warszawie, Wolska N'2 301.
W Łodzi: LUDWIK SPIE::iS i SYN, Piotrkowska 107.
~
~~' Na prowincyę wysyła się za zaliczeniem pocztowem.
212 4. ..
, .....;.....
b.s
r_"!i Cena flakonu Rb. 1.20. ......... ... ,,,:...
'~..

J.<

wymaganiom.

~~~' J~~i~ ~I$~~

1IItł

inteligentny

6.-

Bliższych informacyi zasięgnąć można w Towarzystwie, w godz. czynności biurowych, poczynając od
Kasetki powyższe mieszczą się w bezwzględnie ogniotl'wałym i pewnym przed kradzieżą

,BR~STOLł
A. NEUMAMIl

,

głowy

i Migrenę
uątYllhwinst USu,,""

~~~!!~o~~~~~~~~~
~zkodliwy roślinny środek;.

Ządać w apt. i skt aptecz. tylko

I

oryginaln. proszków PO 10 k.
Pudełko 1.20 k. Główny skład
Tow. Me. L Spiess i Syn.

i"

##~'Głw·~.a. " ~

46!'!O ' 340

Potrzebna

zda

bufetowa
do reSLalU'acJ i.

Ul. mllga J'i 6.

Dl!

.

Do~w ~ c<1,llJy I{vI'0".H) Lur !iC.ly·

sposabla

do

wszystkich klas

!(Imllazyum oraz na św,adectwA.
Wladamuśc DaiDllj,A iO, 111.. 1 04
iSi 3 3 g. 'l-a.
- 166

__

.._._ .

'.

,.

._"'~

ROZWOJ. -

_.
OGŁO""ZENIA.

Włorek.

dnta SI lutego lłl1 •.

.
~~~~======~==~.========~~====~==
f

umeblownny duży (3aI011)
klep kolonialno-dystrybucyjny
aginął kwit od paBzportll, na
Z ImIę
od marca. Ju
Antoniego Gll.wdy, wyda·
do sprzedania Benedykta 64.
IA
Meblu: kred.ens, 12
Buszl\ 42, pierwsze -piętro, front,
1269-11-} nv z {"br. A Ml\istl'n. 12~l1·~-l
• • • krzeseł. stół, szaf)'
róg Przeil!.zd.
1283-1
I aginęla karla od pltSlpOrbU,
lden do sprZe ,!f\Oł/\ KQ!unłłllno·
do ubrania, otomanę, 2 trem II,
otflebllt\ aZiewC7-1ua do Intru S dystrybucyiny Nowo Zp.i,)wsk!\
L.wy
dana z fa br. JUllu8;tł\ Kinbieliiniarkę, lóżka z mtteracami,
llgatorn\. MikolaJew~"!\ 83.
dermana, na ImIę Emil!! St o piń
]i 11
1271-3-2
powrócił.
toaletkę· szafki nocne, biurko
1
1294-2sklej.
1 a05·1
t udont uniwersytetu pJ81,UKUduże I mniejsze, garnItur salono
526-1
OBzuknle
SIę
krawcowe]
z
do
'e lekcyl. Oferty pod .A. B"
wy, zegp.r stoiący, zegar marmuskonałem szyciem sukien I blu·
1198-3-2
rowy, Wiele ladnych figur lobra
zek do domu prywafnego. Zielo zow olejnych różnego pendzla,
oźnlca trzeźwy, rl'Z7JIl~łel
na 3 II piętro. mIAs7.i( 4, 1279'3'1
Przybylem na kilk,. dni za świe
graml)jon, stollk do kart, słupki,
koni, potrzebny Benedykta
parawanik, lampy, ekra.n, różne
żym trausportam, pię~myc h
sa otrzebnI chtopcy do przywo · .\'2 88.
1256-1
powróciła
lonowych pieakó IV różO<3j ra3y.
drobiazgi sprzedam Zl\ bezcen.
żenia gazet trPlmwajaml I do
Mstat kowalski z uftl\1zoulem
Gabinet
dentystyczny czynny od
Piotrkowska 138, stróż w skaż e.
Nawrot ·H m 3.
1206-10-ł
prenumeraty, tygodniowo 2 ruble.
Z!1raz do sprza1auia Wiado10-1
i
od
5 - 7. 1'11kolajewska
kaucyi
rubli
ó.
Pab
ianice,
Biuro
4-R~-:3-l
W,ChoWllwczynlę
mość: Baluty, ul. Łagiewnlcka
ł-& 59 m. 15.
502-3-1
dzienników.
1296-3.-1 ~ 26.
• • • • z 6-clo klasowem
12:i4-3-3
Uczeń st \le-.sz~
wykształceniem, francusl,lm, nieokÓj do wynajęcia przy rodzi- I dolna krawcown
poszuku.ie
~tóry pragnie u'!\oczyć się drumieckim, muz~ ką: poznaniankę
nie zaraz Długa 17 m. 8
- mleie" 'fil' domac'l prywatnych
karatwa, potrzebuy jes' do gaze(przybyła, z zagraniC,) z angiel1312-2-1 ulica Główna 63. m. 22 III piętro
ty .Nowego Dzlellnlka ł.ódzkiego~
skim, muzyką poleca biuro Lu1311-1
oczbllJteryll. wraz z domem
Zgłosić się do admlnistracyl gado u}};iewllń suchych, szstemem
dwlńsklej, Piotrkowska 9l.
tanio do sprzedania. Młkola
dolni ślnsarze ua budowlano
zet y "Lodzer Tl\geblatt~ Oórodo · I KÓrtinga przy chorobach nosa,
1191-6-5
jewska 25. Iklep.
1307-281
I gięte roboty mogą się zglowa Ni :ł
504 gardła i plac jako też choroba~h
Wielki wybÓr sZuż·
otrzebny zdolny stolarz. Zgła  sic Mlkola jewska 30 1300-3 -1
';'
przemiany mllteryi (szczeg61me
·
• • • by z dobrllml świa
szać się: Mlkolaiewska 67.
'?
skro falowy). Otwarte codziennie
dectwami poleea Centralny kantor
ZagUbione dokument)'.
MIkszewski.
1313-3-1
5'? , op6cz niedziel' i ŚlI>iąt od godz.
rekomendacyjny, Piotrkowska 7.
otrzebne zaraz zdolne podręcz
'i6
4-7. Spaceł'owa 29.
745r.
]277-3.-1
ł
owód" 1ł8482 Oddział 2·go
ne I uczenlce. CegielnianIl 66
pelDej
krwi
ii.nglalskiei
6
werui
Maszynę
00
szycIa
w
aol)j'ym
Z powodu zmiany interesu
m. JO
1309-1
Łódzkiego Waru. Akc. Tow .
ków pokrywa klsc;:e, Kons\llnty- \
stanie sprzedam bardi':o tanio.
• do spuednnla ZIIraz piwlarpotrzebnz dzlewczvna do uslu"i pożyczkowego (Pasaż Meyer& 11)
nowska 62 Wllchmistrz 08lpow.
UHoa Rvbna 17-19 1183-2-2
nla. Dowiedzieć się można, WIod lat U-16. Wiadomość ul. zaginął. tastrzeżeo.le zrobione.
dzewska UÓ w piwnym bll.rze u
Piotrkowska 110, drugie piętro,
128~-3-1
p. Rode.
12~6-3-3 od 6-8 wieczorem.
131ł-l
raUCliZeK Król zagubil paszport, wydany z gm. ZaJ~czkóW,
Mamkę mlod_ zdrową lylko
pOkÓj lub dwa umeblowane,
1238-3-3
• eo pfZJbylą ze wsi, poleca
przy rodzinie zaraz do wyna- pow. Opo.::zyński.
Qczenica konserl»6toryam paryskiego nd%iela a siebie
bDtor slożby Dzielna 3 1276-2-2 j~ela. Pańska 36 m. 16 I pIętro
an Morowanieekl zgubi l weksel
Meble rozprzedam bard~o ~a'
1301-1
na sto rubli podpisany przea
. . . LEI(, YI SPIE U
• nio: szafę, otrmane, łózka,;
potrzebna staniczarka I uczeni- AntonIego Jędrsejewsklego l ioi dykcyi. ul. św. Anny 33 ID. 1.
4!)8-+---~
materacamI, bieliźniarkę, tremo,
ee. PIotrkowska]i 116 praw!\ i żonę jego Polaglę Jędrzejewsk~
stół,
krzeslll, gram.ofon, leg!,r,
08 2
ostrzegam przed nabyciem tego
lampę stoliki fantazyjne biurko.
ofic,na ~ pletro.
li! - -] weksIlI.
1285-2-1
Do sprzedania z powdu .yjazdu'
ZM.' hodnla Dr. 29 m 7a 1320-1
potrzebu y stróż. - Wla<1omośe
eon Gejzler zagllbll kartę Ild
Meble wyprzedam tamo garulica Zagajnikowa nr. 7 w skle
paszportu, wydan\ I fabryki
• nitur mebli BilIonOWI, tremo.
pie.
11123-3-1 RozenblaUa.
1291-1
duiy kredens,
stól, l::rzesla,
p otrzebna nauczycielka (pOŻlłt
łóżka z materaeaml, szafę, bielt··
dane domowe św ladectwo) za' Ł akomial>: JÓzef Igobił paszport
wl'dany I gminy Zadzim pow.
inlarkę I lost. otom~.nę, maszynę,
raz. Sosnowa 3 8zkota. 1227·ll 3
Sieradzki.
1265 - 3-2
bIurko, umywalnI." gramofon, ze potrzebne zd.olne panny i ueze
olak Rueh!a zgublla paazpori
nleo do szycIa. Zgierska Jł 23,
gar. lóżka, materace, Ilwywalnle
wydany z magistratu mlada
lampę ekran, parawanik. Glówna
m. 3
1223-3-1$
pod
42 m 91, w drugiem podwórzu.
potrzebna 8lQż~ca d.o WSSY8L - Nleswleia g. Mtnsklej. 1266-3-9
ochlh;.>; Bruno zgubll pllsLport,
1319-1
kiego. WIadol.llość w IIdmlnlwJdauJ .I magistratu m. Ło·
-C=""h""'ł-op-'l-ec-d-'-0-Po-s-y7le:-::k:-:z-k;:':-a:':u:-:c:::y::-ą
stracy I • Ro IW oj u·
1220 -- 6 - B
1282-3-1 . .
PI"ZJ' TARGO.~ U.IIU.
Jl0trzebllY· Dzielna 28 mleszpotrZebne uczennIce clo praco- dzl.
Dsiś dnła 21 lutego 1~11 r.
kania ł.
1306-1
do pracowni sukien Główna]8 l a~in~l paszport, na imIę Anny N
Nowickiej wydany .I POWI&~O I
lei je OAadja!opskie ppzed tawieaie
Do sprredanla sklep kolonialnomle&zhula 22
12"/6-2-2
I udziałem całeJ UUPi ł nlłwych deh!u$an·\ów
dystrybucyjuy z powodu cbo potrzebny czeladnik rymarski warszawskiego, gminy Młoc/nr. I
1290-3-1
Pierwszy debłuł znakoml1yeh frllwaj~cycb lwl TRIO RILLIł..ROO.
rOby tony. Ulica Sika wska .NI 8.
do zakładu rymarskiego A.
agtUl\l kwit oa paszporLu, nil
Debiut ZDanych napowMruych głmnu'yk6w TPIo DOJ.a
12B6-3śp1 S~idersklego Piotrkowska ]i 15~
imię Wladyslawa .K.ot.lcklego, I 27 dzień międzynar. szampionatu
-;:D:;::-o~b-rl--:-;Bk::;l-:ep:-"k;:':O::;l-::on:-;l-:-ol;:n:::Y-:d;-:o-:s:-:p-=rz::-:e:-12»1 -2-2
alki franouskiej
dania, ~l, ~~lazn!l, przy 510potnebnl zdolni czeladnicy sto wydany z fabryki Her~ycha.
lorganlzowanego
pn:fls
profesora
a"etyki
Po A. W KOa .K.o.WA.
1303-3-1
sle Rokle1nslcleJ nr. 9· 1'210-3-3.
lancJ Mlkolajewskł\ Ji 99
100 rabU nagrodyl Zajllllli~ea nlka rosyjako-n1nj04rslall
sprzeda.ula panino Wiadomosć \
1260-3-2 l aglną! pllszpor\. wyda.uy z magli~r"iu Dl. War~y. gub. kałtllulIca AnnJ 17 m. l) 127oi-3-2 \ po~rzebna młodsza do doktora
C-.......eka _ Karoli Węgry, Dubo_--a•• hułII
Dolne lokale <10 wyna lęcla 111.
umiejll,c'8 cl1taó l pisać z d,w ka. na Imllf leka Land.u.
~~ 3-1 II
-h
Piotrkowska 209. 1268-·3-2 ! breml8wladectwamL Piotrkowska
8zczególy w d8z&\lh l programae •
aglną.l paszport wydany z gm. l Poc.qiak przeda~włenla punk\ualnłe o god.c. 8'ł, "łOI.
awiarnia zaraz do sprzedania.
XI 111 II gle l>lętro 1257 -3-2
Górki pow. Łó.uklego, Apolo-; I
.A.~OSS. Jutn lfUltle przeisb..,.łe le
Wiadomość ulIclI Zaebollnla
piw1ar 1& do ;pr"ed nla. Z" *,
1 <~1-i)-3 ;
A.NONS W niedzielę ~ przedstawienIa: d.llł1lłl8 I wleesoroW'.
]i 29.
1289-6 -1
na 37
1235-il-3 0.1 Atoc4111iJ.i{\tjj
7
H.glllęla. książeclk!\ lagUyma- ! --~~:..:.:..:;;:........:..:.....:.:~:=.;;;.:...;....:;;.;.:;;;.;;;;..;.;;..~=...;;.=....;.;-----...........
eble sprzed11m Unio: kredens, i POkÓj umeblowany do wynaję -cyina. wJdana przez magl!ltrat
s~ó2, krzesla, biurko dębowe '
cIa Orla 23 m. 37· 1264,-22 m. Łodzi, na Imię Heleny Neu \
na szafkach, łóżka dębowe, zegar, _ potrzebny Inkasent do magazynu gabauet.
1233-3-3 i
lóżko żelazne .I widokami, lampę, /'
B-el Bergł.r ulica Dllelna li
gramofolIo Nowo-Cegielniana 'n
1262-3-2 Zaginęła kar\a od p&Upor~u, I
wydana I labl. Grohmaua, Da .
.III. a·
1~8-1 po&rzebu r na praktyk" chłopiec Iwlt Paullny Cyrk.
1292-3-1
loda paalenta, IkonosY.I'y
od 12 do 13 lał. Wiadomość
aglulll kwa o(l paszporLU, na
ł klasy, ze znl\jomoścl~ polSrednia 20, pralnia chemiczna.
imię
BoleaJ:awII Kochaniaka,
.klego, rOSyjskiego i n1emleckle]3~2-2c1
wJdany I la br. Heinela I Kun18°, poszukuje jakIejkolWiek po~
przJblęklll się pies doży, blaly cera w Widzewie.
(przetwór ze ŚWieżej krwi,).
1315-]
lady. Of~rtf w AdministracJI
z ezarnrmlla~am1. Prawy wlaagIDęta
kllrloa
od
pa.szponu,
Znakomity
środek wzmacniaj~cy i pobudzajl}cy ape.RozwoJu pod M M 1302 2cl
śclclel odebrać możo za zwrotem L.~IlA Imię Jana Sm Jczk!1, wydatyt, nieodzowny dia niedokawistych, ozdrowieńców,
l'Isbr:lllowe koS·fumy 11&0:kos~tów. Wólczańska 129 u stró. na z fabryki Karola Szelblera.
skie do Wi;lna)ęcia, A.ndrzeJa
ża.
1316-1
ludzi nel'wowych, a szczególni o dla dzieci słabo roz1209-1
7 m. 32 KolublDBka 13 17-2-1 ! przybląkal się pies 1otLoryer
winiętych. - żądać Hematogenu Karpińskiego, gO.}'ż
"glnęta karta od kSiążeczkile'
agle do sprzadania Z. terska I
mIody. Prawy wbś~lciel ode
Z gUymncyjnol: z fabr. JnlJusu
ten jest zawsze świeży .
24.
1i!21-2-1 I brać może za zwrotem kOl!z~ów Klndermana, na Imię Marty PiliCena ftaszki rb. t.
eZy8t.a, umleJ~ca pn.Ul. Jakóba 5 m 6. (Zubardz)
130ł--1
gul.
M łodsza
SOWIlĆ męzkl\ bl8Uznę PO\rze1:'\10-1
Skład
gl6wny:
Apteka. FR. KARPIŃSKIEGO,
nginl\! kwl~ ud p~slpor8a wy1255-1 sprzedam kaWlll.rulę z !H!l\nlelll,
bila. Benedykta 88.
Warszawa, Elektoralna 35. Tel 600.
dany z fllbryki Grobmana, na
any»y 2 do szycia Singera,)
z powodu zmiany interosu. PI Imię Heleny B!rtlomlelClp.k.
prawie nowe, do sprzedania, l wna. 56.
1287-3-1
1328-3-1
pierścieniowa I bębonli:owc; l ma - , ~k.lep spożywczy do Slir~~dl\nia
slyna za 16 rb. .K.on8tantJnowska
'-'z powodu wyjazdu. Wiadomość
Ilr. 18
1229-3-3 ul. Ciemna 130.
128~-3-1
aszyny Singera ma.lo-używane ł Sklep kOlollllllno· d)'B\rybIID)'ln f,
sprzedam :taraz. Widzowska I
do sprzedanIa zaraz Ul Su
1242-4wc, I walska 23
1297-3-1
145 ID. ]6.
185-li11
aszynę bębenkową, mat II \lŻy. , Skl~p Je8~ clo spr~eJauia w 0.0M wanl\, sprzedam ta.nlo WIIHym punkcie przy fabrykach
1189w5cs3
w Tomaszowie Raw . ul. św. Tedzewska 139 m. 26
Ilszyny Smgara używano bę kli 302 Bliższa wI"domośi: . Piotr
bEtnkowe sprzedam tanio. kowska 89 m. 3, lub na mlejscll.
906 - 6ws6
1280-i!ś-l
Aleksa.ndrrjska 34..
dezynfekuJdca łOUI$ panna, posIlIda ąca polSKlep spozywczo uystryoucYlD y
ski i rOSYJSKI, pos'luku)e uale uraz. Ul. Bednarska
8.
D-RlfDEL.8ERLlrt.
jęela kaSJerki, ekapedyentkl lub
(Dl\brówkil).
1252-3 -;1
kantorze. Oferty w AdministracJI
Sloe p zaprowadzony z bielizną,
"Rozwoiu" pod mecaml J. J.
fUlucbami I blu~kaml. jes~ do
l~ 18-3sw3
~przedllnia I powodu wyjązdu
Lomany--'d-Y-W-IW-ow-e,--K:-:o~:-o-::,,:-::e
Dowiedzieć s~ można, KonstBnwat.rloCe 28 rubli pnra. ROI·
'iIlOWW 63.
122i-3-i
wado,,"a 11. \aJ,lleer.
U~-l
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Drogi żel. Fabryczno-Łódzkiej

niniejszem zawiadamia wysylających lad lUlki , że na stacyi
towarowej Łódź - Fabryczna w dniu l (14) marca 1911
roku, o godzinie 10 rano, na zasadzie §§ 40 i 90 Ogólnej
Ustawy rosyjskich dróg żelaznych, będą. sprzedane z glośnej
licytaCJi niewykupione przez odbiorców towary, przybyZe
w miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu, wrzesaiu l paździ ern i
lm 1910 roku za frachtami: Bialystok Pól. Z. 27166 2,
211661, 271659, 271658, 270949 wyroby tabaczne, J. Ja
nowski; Bialystok PÓl. Z. 288012 tkanina welniana, L L twin. zaliczenie 98 kop.; Petersuursl(a m. st. Pbz, 199144
towar sukienny. A.. Kreatmein dla B ·ci Biszkowicz; Wilno
low. P6l. Z. 713179 towar welniany, Sz. Kremer; Wilno
tow. PóŁ Z. 70ł280 tkanina welniana, B-cia C. i l. Społojni; Ryga tow. R. Or. 66595 wyroby rękodzielnicze, D.
'Rosenfeld; Pocz1nok R. Or. 13825 instrumenty muzyczne,
?dewin; Kowno Pól. Z. 220742 wata wełniana, Sz. Kaga.
now; Kowno Pół. Z. 2183.18 śruby żelazno, B-cia Tilmans
i S-ka., zaliczenie 65 rb. 70 lwp.; Jurjew Pol. Z. 31780
wyroby rękodzielnicze, Karol Norman dla N. Lewinsona;
Psków Pol. Z. 17406 plusz Izaak Lucki; Zasienhof R. Or.
fU7428 farba olejna., EtJillger i Zakgejm; Zasisl1hof R. Or.
~75841 zamki żelazne Herminhaus i Foorman, zaliczenie
1124: rb. 85 kop.; Mitawa R. Or. 108214 zamki telazne, L.
iKramer i S-w1e. zali~zeule 120 rb. 04 kop.; Mińsk M. Brz.
ta696 wyroby baw~lniane, EkapedYllya towarowa dla S . KańakiegO, nliCł6me 92 kop.; Nitnij tow. M. Nit 72214
czynia drewnia.ne, T. Snłą}ew, zaliczenie 24 rb. 89 lwp.;
la k)w. Pol. Zaoh. 488950 upoje zagraniezne, C. E.
~atkow.akl. zallcsonie 29 rb. 65 kop.; Lubny M. K. W. 7284
W)robJ rękoclL, lakób Zarec.ki; Petersburg j Nik. 597402
.lun.. Dom Handlowy F. Klosa&; Moskwa tow. M.
rs. 631{)9 tk.ankla bawelll. W. Złamanow, zaliczenie 50 k.;
kalowka Nik ł846:,.caadSk&, Fabryka Wuechświatowy PI.--. .. .R0JIl&1I0W.. ~
h...
... at.
J
l l Pól 781 tk a..-HI
~
Dl. w &rOS aw:u
,
welniaD&. T-wo po Wołdze, n1ielenie 20 rb. 6 kop.;
Uw! .. K. W. 6091 Ckan1na hkleuna, Stiepnoj, dla M.
; ~a )(. K. W. 4807 tkanina welniana, zawiaw. lł&eJł
B. BpllWu; Ode8a tow. Pol. Z. ł98878
Da, Q. Xaunnr, uliCll81lie M ~. 80 kop.; Rowno Pol.
fiCl8I ebalłkl O. StadO; PoloanOJ8 Pol. Z. 434:18 sznury
pne, ..bram Taro.. A1łcz~i8 18 rubli 24 k~p.; Równe
I. lI08i W1robJ weh.... IL B~rb&t; ŁoWICZ Waru.
• 1130'1 ~, S. Slepl l&lłneJlle 160 rb.; Grodziak
40(11 ~ ""Iua Grodsickii Cieohocinek W. W.
alaa ~ B&łldoWJ Zaklad Wodoleczniozy zaCDDie e III. • leDp.; Naworad0!Dsk W. W. 76UO., 76152
~ Iiłłe B-eia 'ftoD,M uUczeme 38 rb. 60 kop. l 54 rb.
iO-~ ~wa W. W. 241ł49 makaron, D. WlIorizawf8kt u&seJlie 10 fł). 84 toP'; Warszawa W. W. 360484: dayJrj. Hr. Ro11lkłer; Warszawa W. W. 862022 obcink~ baEwtilnliau, BoIeDberg; Warszawa W. W. 362492 skt'&wkl sattDł~a. RozeBberg; Warnawa W. W. 8650011 worki próżne,
brJka ocAl alieaeDie 10 re.; Warszawa W. W. 366060
py, PIaer Dllaeale te rb. 16 kop.; Warszawa W. W.
489 łowił' wełaian1. )l. Libermaa ,.liosenM 65 kop.;
lftI&a W. W. ~16 bu&eLki próżne, .Chasta;" War .
a W. W. II88&' lóżko iełane, B. Lipskie" Warsza.wa
• W. 871886 1ł'&tiski tkónaAe; T. Bernhaum zaliczenie 47
U kop.; WIIrU&W& m. Nad. 42().{.61 kaj et1, Towarzy·
O XkoGomia.saIiesenk ł.O rb.; Warszawa m. Nad. 416816
pudelka, Bridman za11ct:enie 16 rubli; Warszawa

~

=:

I

11~"';·ch.~~ I
I.

m. Nad. 340758 Cutrzane wyroby, Linema.n zaliczenie 140 rb.;
~ ~ :::.:::
VlS 't6
Oldalc i Frei C.
....
O ....:..:.:!
• I
<:l •
· deuberg; Warszawa m. Nad. 420867, 421005 pilniki, Zyg- ><
~ .ał .lf~
, munt zaliczenie 54 rnb. i 50 rub., Warszawa m. Pol. W. [
L&.I !!!, ~~
14327 gnziki, I. M. Gorber; Warszawa m. Pol. W. 4812 .•
~ OC
_:;;;
kolonialny towar. O. Goldwicht; Lublin Nad. 97974 skrawki .;
;.:o~
sukien. F itjn; Ostrowieo Nad. 80651. ce~Ia ogniotrwała, Wf. ~ c::::::» L&.I ;!! ~ 1lI'" Gl
KJepacki; Nieklań Nad. 26501 oltra sucha, Szajnfarber i Roh
J:::::::
§Ot; c:: ••
baum zaliczenie 21 rub. 09 kop.; Lublin Nad. 96961 cze
:.
~
P-.2~ -=
kolada, X, Bajer; Końsk Nad. 67910 okra sucba, M. Gross- 1 =es
~
;3i ~~ :
~ man zaliczenie 6L rub. 56 kop; Końsk Nad. 67788 okra s u . .
r:::~;
I cha, R. Biberste!n i S ka zaliczenie 9 rub. 20 kop.; NiżniI
c ....
I Dnieprowsk Ekat. 238055 tryko~ P. Nowinioyn; Eupabrya ~ :=I"',
;3i
R. T-wo Zegl. i Handlu 1206/73 wyroby rękodź., E. Nach
~...: ~
tunow zaliczanie 12 rub. 91 kop.; Charkó·... tow. Pol. 130582 ;
..a; ~ ~ 5~ oN
bańki fajansowe i naczynia szklane. Rofma.n i Denel zali
i. ::: ~ .ał S~
czenie 114 rub.; Charków tow. Pol. 139196 pudelka tektu·
~
'"'1~
rowe i naczynia azkla.ue zaliczenie 178 rub. 50 kop.; Sierni
~ ~ I
I palatl1iski Kantor Eksped. Syb. 452 sl(ralTki t.kanin weZnian t' -==
d .'>I.~
j l. B. Sołowiejczyk~ TyfiIs tow. Zak. 19636 wIosie koński \! .~ o:::z: ~ ,CI ,t~~
I i ogony wolowe, K. Arymian<l; Ekatel'ynodar WIad· 45856 .!::z:::
;:;::. ~ E «l
l, wyroby wełniane, B cia Jaremienko; Granica W. 53372 na ~ §ii: ~
~
siana. G. Reicher i S-ka zaliczenie 3 rub. 23 kop.; Granica ~
:::
~
' W. 53438 zamki żelazne, D. Treitel zaliczenie 95 rub .; Ale- ~. _ _ _ _ _ _ _ _",
I bandr6w W. W., 165196 zamkki 'Żelazne Agentura. Celna
.«ZSMOolpZreN
! Dr. Żel. W. Wi; Alllksandrów W. W. 166585. 166586
l lopaty żelazne N. Jezierski i S-ka za.liczenie 152 ru ble Z powoda dw6ch interes6w
: 35 kop. i 139 rub. 25 kop.; A!aksandr6w W.- Wied. 166582 w mieście powiatowem
~ stal nie wyrobiona N. Jeziersld i S-ka zaliczenie 358 ruu
poszukuje wspólnika
! 90 kop.; Detmold Eisenb. Direc Hannover l/l - 2/1 lab wspÓlniczki do prowadzenia
; żelazne i stolarskie wyroby Neugarten i Eichman dla samodzielnego sklepa caklemi..
1. Nolla, zaliczenia 6 rb. 2 kop. i 20 rb. 26 kop.; Bel'iin czego, komfortowo arzlldzonej
H. i L. 15 apara.ty fizyczne, Jacob i Valantin dla. KauCma daje 50 procent czystego, obrót
'
do 3,000 potrzeba
1~
. na I
sersloego,
zal i~zeDie 28 rb. 13 kop.; Ryga l R. Or, roczny
rb" '.IlIadomość:
L6dt, Hotel
! 6fU6, 6873, 6938, 6973, 7094, 1057, 754:7, 7505, 7433, Rzymski, l'UkolaJewska 59 szwaj ..
! 724:2, 7305, 7355, 7392 gazety nowe, Redakcya gazety "Die car wskaie.
S24-5-1
! Idiaze Sztime" dla Winograda; Moskwa pas. M. Brs. 6372,
Potrzebny
: 6511, 6646, 6798, 6410, gazety, Red!tkcya gazeł)' .. RaI"
\ dla Staniaława Olczaka; Warszawa. W. 104899 baga.ż, za
Ii wiadowca staCJi dla Wajtma.na; Warsla"a W. 104644 Cor
~ my żelazne, E. Harkawy; ŻmerJnka Pol. Z. 2431 pa.rasol Obeznany z robotll ś1asarskll do
I upomniany przez pa8ażera., zawiadowoa stacyi dla zawiad lokomobili. '.IlladomOśt PIotr..
! a'-cyi; Warsuwa m. Nadw. 96487 kSi,tki drukowaue. War • ./cOIPS.Ica 18 a str6.ł3. S18--3-1
: szawaka at, miejska, zaliczenie 72 kop.; Wia.tmllo M. Brz.
ort8łlli 65 tkanina. wełniana, Sukcesorow\8 M, L. M,orgolica.; Ję\ drsejów Nadw. 106656 rzeczy domowe, F. Rajnszlein 41a
! F. Jlajnezteina; Odeaa tow. Pol. Z. ł59792, gotowe ubranie,
d • •przedania
; Zawiadowta stacyi dla Ungera. Na stacyi Łódź·Kuolew
i 7 (20) marca. 1911 roku, o godz. 3 po pol.,
Końak-Nadw WIdzewska 77, 111 kMtorze prze-.
5O(}-3-1
: 67164, kamień piaskowiec, M. Kenig; Warszawa W. 104962 wozowem Lentu.
. gau. jedwabaa, Skoryna. Na sta<lyi Lódź · Chojny 9 (22) mar Do drukarni J. Szcześnie'M)Skiego
Ga 1911 roku, o godz. 3 po pol.: Warszawa W. 3596117, (PlotrkolPSka 1'& 118) potrzebny
' oukiel·ki, W. Sobolewski. zaliczenie 80 rb. 46 kop.
;
W·
d b li ~ft
dni ..I..
••
h
! .
r&ll~. g :y y cy","oy& w
al.ill wyzeJ oznaczonyo
me ~oszl~ do skułku.
powtórna ostateo~na sprzed~ż od- do ped616wki poroszan~j el~
będZie Sl~ na st. Łódz-~~bryczna w dniach ~/15 l 3/16 ktryczuośclll.
510-3-1
marca 19U roku o godzlllle 10 r~n?, na staOYl Ł6dź · K~- Akl1~ZerKA z dyplomem warrolew 8/21. marea. 19,u r. O godzłme 3-ej po polud~u prz~j~aj!lezgaOm:~~~~ale:-~~~J:~:
i ~ staCJI ~-Cho)i1y 1~ marca. 1911 rokn o godz,- I na wyjazd. Płokkowska 19S1
I 3-eJ po pol.dniu.
749-3-1 m. 10.
1100-3.-3
I

.....::=ii

! Warszawa m. Nad. 434,407 towar skórzany,
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