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Rok XIV.

Kalendarzyk. tygodn'owy:
ł'łąt. św.

Maeie ia Ap
Zygfryda B. W.
NIedz. św. Aleksandra.
Pan. św. Leandra B.
Wt. św. Romana Op.
Sr Poplelec,- "IV. Albina.

Cena prenumeraly: •
W ŁODZI:
Rocznie rb. 6 k,
Półrocznie • 3 • KwaItalnle" 1 "50

Mleslęczn ••

przłłylk, ,DOItow~

Z
RocznIe

P6łrocznle

św

Czw.

św·

Przybyło

I
70,

rb. 7 kop. 40

•

3 •

ZAGRANICĄ:

Mieslęoznl\'!.

Heleny Ces.

I
Wsehl\d 8l.: godz. 7 m 02 !
Zaehód sl.: godz 5 00, 26
Dlng. dnia godz. lO m. 24

- • 50

Odno8zenle 10 k. m.
Egz. poledYDczy 3 k .

Sob.

I

dnia g. 2 m. 51
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Uedaktor lub Jego

Teatr
Popularny
A. MIELEWSKlEGO
(KONSTANTYNOWSKA 16),

zastępca przyjmują
Jołro

interesantow codziennie, z
:::::sa_

p. p. o g. 3 I pól
dla młodzieży

wy,iątkiem

Itiiiii."

~ .... '__. .
".JIiIJ. ~ UI..łIIL~ Ul

ani

świąteoznych,

4-o.i po

południu.

Zaga.i! zebranie posel p. KorCanty i objaśnił
zgromadzonym cel jego glówny.
Wymownemi
slowy wywodził miauowicie, że ()kazalo się konieczną rzeczą stworzyć silną organizacyę polityczną, l<tóra stanowió ma. dla ludu polskiego na
Szląsku niejako szkolę polityczną i slużytl mu raI dą i pomocą we wszystkich dziedziuaell jego ży.
, cia, polityoznego i na.rodowego. Dotyohczasowa
praca byla. tylko dorywczą, bez planów doklad- i
nych, systematycznych, na. dalszą metę W'ytkn~.
tych, stąd też wobec coraz groźniejszego naporU J
germanizacyjnego potądauych owoców nie wydawała. Jeżeliby teraz nie powiodłO się pr21eprowadzić odpowiedniej reformy radykalnej, ogólnej, sprawnej Vi' każdej potrzebie, natenczalJ
w lat kihdziesi,!t musi niezawodnie Górny Szląsk
uledz zaborczości teutollskiej i na zawsze polski
charakter zatració.
No\vej organizacyi zatem
glówliJm celem politycznym i narodo\vym jeat
uehron \Onie pOlaków na. szląskiej 2fiemi od zaa;lad y fil'Iodowej.
Stwierdziwszy następnie, ~e na. zebraniu
znajduj~ się llietylko mężowie zaufania polączo
nych wydawnictw "Katolika", .Polaka." i "Górnośląz aka", lecz takżo inteligencya i przedstawiciele osIego ludu polskiego na Szląsku, zupelnie od
owych wydawnictw niezaleini, ze zdaniem samodzielnem, znający stosunki miejscowe doskonale,
po cz ęści w pracy okolo oświaty narodowej osiwiali, zusfrzega się mówić wyraźnIe przecIw oszczerstwom przeciwnikÓW, którzy uezecnie 19a1i
i lżSli tycll pracowników, że piwem i kielba.sl)
przekupilJno ich przelwnania polityczne, jak to
niedawno publicznie twierdzić się poważono przy,
sposobności innego zebrania, na którelll zgodę
polącz onych wyda wniotw owycll uroczyście za~ '

Goethego.

"Jak się wam podoba"

Jutro o godz
8 m. 15 "'.

od godziny 3 -

Ko medy a Szekspira,

CHaCHtaCKa)

TOtKaCGYC

przysiężono.

~~~~~~~~_._
••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 1

wi cza Cegielniani! 63.
TEATR
POLSKI A28"go. lutego
Ze l wero
WE WTOREK
b.
WE WTOREK '
I(om.d~.

dnia
r.
po cenach o połow~ niższJch od popularnych

cz'owieku, któr~ redag~_a! gazetę rolniczą Anatola Fra,nce'a.
.,
Ił
zailulu' niemowę
i l\farka Twaine'a.
Bilety codziennie do nabycia w cukierni W'go Komora, róg D~elnej i Wschodniej, od 10 r. do 8
O

"

a we wtorki i w p ' ątki od 10 do 2'ej i od 5 po pol. w kasie teatru (Cegielniana 6;3).

574

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~eatr

dl ~

~

1l I celem

utworzenia. spężystej organizacyi politycz
nej. kt6raby cały lud polski objąó mogla, Jedynie ze względu 11a surowe przepisy barbarzyń
ski~go prawa kagańcowego, zakaz.uJącego publlcznych o~ra,d w polskim języltU w powiatach, mniei
UlŻ 80%, ludności polskiej wykazujących, odbyć
".ORA"-lbsena.
się ono musiało w zarnk[\lęt~rn kólku; ~tąd też
Występ Wandy Siemullkowej.
wp,uszczano do sal,l lylko ~akle. o:oby, ktore wJ_---~--_~~~_~_....:.;.:..._'___.• raznem zaproszeluem wylCazac Się mogly.
Sta'\lUO się razem przeszło 300 przedstawicieli
wszystkich stanów i wS<1ystkich okolic Górnego
SzląsIl a, a W i ęll robotniCY, n ern;eś luicy, gospotlarze, [(Upll~, dużo osób inteligencyl górno-s7.ll}skiej.
Jako gosć zaproszony przybył tal,że poset hr.
W Królewskiej Hucie odbylo się liczne zebra.- : Maciej MieI1:y.:ski z ChobitHllC, w Wielloem Księnie ».olskic.h obywateli z calego Górllego Szl,\lIka, stWlt?; Poznansklern.

.... Ó

CegielnianIlo 63.
Jllłro po pol. o g. S I pól dla młodzieży
,.Slaby panieńSkie"
Al. hr. Fredry.
Jutro o godz. 8m. 15 w.

Z Górnego

Szlą ska.

741

l

Skreśliwny

w

da~zym ci~u obnzp~UJH-

! nych stosunków w państwie niemieokiem, zwlusz<
; cza pod wzglęuem stronnictw i slwlIlbinowanego
ich uldadu, obecnie jako l w przyszłycb wyborach, tak zakończyl p. Kortanty swoje przemól wienie:
, .
. .
:
.. Wszyscy w PoznanslClem szczerze SIę Cle ·
l szymy ze zgody na Szląsku , która złączyła wasze
! siły w jeduym kierunku, przeciwko wspólnemu
. wrogowi; a Je2~i u na~ zu~d~ą dę j~dno~ki,
, które \\ a~zcj zgody nie pochwalają, to sadedynie
jeunoitlCl odosobnione.
"O Jczyznę naszą niezgoda. zgubila, dlatego ją
tylko zgo-Ja pod nie:>\) może. Cieszę się, że W tej
pracy zabiuracio się do stwierdzenia dziela wielkiego, t'l jest zorganizowania calego Judu polskiego nl Szlą'lku - i życzę wam zWy\J ; ęstwa
, \łzuiostej idei waszej".
Kiedy następuia poseł Napieraiski objaśnU
obszernie g~6wlle, przepisy sta~utt! organizacyi,
maJąoe) nosIć miano "StronoIctwo Polskie na
Szlązku", wszczęla się ożywiona dJ$kusya, której
wynikielu bylJ uwie rezolucye, jednomyślnie z
wieUdm zapatem przyjęte.
Pl erwsza.z n~clt brzmi:
,
.My, w llczble llfzeszlo 300 cIzia w Królew-

l

ROZWOJ -

2

skiej Rl1ci~ zebrani polaoy ze wszystkich stron
Górnego S21ązka, uchwalamy stworzp\ dla Górnego SzląlIka organizacyę polHyczną. na zasadach
polskiclI, l<atolickiclJ i ludowych celem pogtębienia świadomości narodowej, wyszkolenia politycz·
nego ludu polskiego i obrony naszych praw narodowy()h i obywatelsltlch. Organizaoya mB. nosić
nazwę .Stronnlctwa Polskiego". Wzywamy roda.ków, aby nietylko jaknajllcznlej do tej organizecyi wstępowali i po wszystkich miastach i
wsiaoh ul,ładali towarzystwu, należąca do Stronnictwa Polskiego, lecz aby pl zeclewszystkiem z na·
mi wspólpracowa~i, dla sprawy naszej świętej i
dobra, łud~, polskiego!.
Szczęsc ~oże pracy na.szeJ!
~r~g~ zas rezolucYę uchwalono w następnem
,
,..
.
brzmienIU: .,
.• My, dZls w ,KrolewsI{leJ. HUCie zebrallI, mę'
iO~le ze wszYiOt~lCh stron Gorn.ego Szl.ązl(a, wyrazamy. nasze, zywe zadowo!ellle z dZieła zg~dy
w obOZie p.olslom, na ~zlązl(u, stworzoneg~ plzez
P?S~ó.w Napieraiskiego l KorCaute?o, wypowla~am~
nln1eJsz~ru nasze. zupe~ne zaofan~e do P?l~tylo
przez nIch uprawlan,eJ, Jalco odpowladaj~ceJ lUte·
resom narodowym l spolecznym polskiego lUdu
na Szl ązku. W tej pracy dla dobra ludu polskiego wszyscy uozestniczyć pragniemy i wzywamy do niej wszystkich światlych rodaków.
"Niech żyje zgoda naszal"
. Do zarządu. HStronnictwa Polskiego" wybram zaraz zostalI PP':, adwokat KllbylJński z Za~
brza, poset Korfanty I dyrektor bal.J!cu. Szyperslo
z Katowic, redaktor Dorobek z Bytoolla, l\slęga:
rze: Miller ~ RaJzionkowa, Basista z Rybnil\a i
Gwóźdź z Sw lętochowic, a do Ra~y n~dzorczej
pp.: Hanak z Kr'ólewskiej Ruty, Nledurny z, Fry.
dCJlshuty, Polak z. B.obrku, GraceK z Piekar,
auwo!o.\t Wuluy z GlIWIC, dyrektor banku Dreyza
2 ~·lell;iatlO\VIC I posel Nal>ieraIski z Bytomia.
Zebr:lllie zakończylo się gromkimi okrzyka.
mi ll<l cześ() obecnycu trzech poslów, ludu pol;:,,,iego i Ojc!'yzuy.

Turcy o syonizmie.
Retisktor hISZpuu::>ldego dziennika "Tmparri:li " \\ yel odz(!rf'go w Saloruliaeh, ogfas,;a swoją.
rUl,IIl':IIł; z leJ nym'/.. ulI.]wybitule)llzych C'/..lOllków
l Olll,t lG mi doturockiego, Kiazimelll Numi Beyem,
o ~y( n,:~Ii; e, oml. imigracyi żydów do TUI'cyi.
• ,illuJil Turcya - mowil polItylc turecki we'
JtlJl.( SLre ,ą C/,(JU iIl W ilr:i/,uwskiegu "l uMlity" -ni ·
gdy ' 1:1(,'d 'pu sei do uneozywlstuiell 'a planów syo1lISIYC:t,ily~h, bez wl.ględu na. to, czy (lJaJ~ cele
pl'l,i., :ZII(, ('zy 1110. .\Jlo III Turcya nigdy nIe po!!'P' '

na ześrodkowane nagromatll. t: uiil żydów
w Palestynie, poniewaź, palrząc w dal, chce
z góry Iltlpobiedz wytwart.alliu sobin Wfl)gÓW
w przysdosci mniej lub więoej dalekiej. Otwieramy na oście% bramy naszego kraju Lila żydów,
prześladowanyoh w Innych pań~twach pod warunkiam, ażeby, w jakiejkoiwiel,bl\dź prowincyj

=

większej tywotnosci, że nie końotą się wyląoznie
rozprawami akadem tckiemi. ale zawsze
zmierzaią do bez[)ojredlllcb lub pośredulch zasto~owań \V praktyce slI:lcoluej.
Wynikami tych pogadaue!c były dotyohczas
- między inne mi: badania llau za~howanl(lm się

tam

otomańskiego

pragnęliby

się

osiedlić,

I

I

l

I

,,0 czvtaniu w domu i w szkole".

i

ft

°

I

Ze straj ku aptekarskiego.

U_zaVlld

(Dalszy ciąg-patrz N'~ 44).
_ Moźe jej co Paluch mówiL
_ Pl'ZeWllchali się z Krupką, a że piek20 o to rob U Paluch, napisała .donos", przy- ,
szli Iapacze i nakryli w nocy na robocie. )
Teraz im nikt na parę miesięcy nie przeszko- l
,
dzi. .. Chybaby Paluch wyłamał się z za kra- !
ty... A on to potrafi. Nie mogę spać, tak ,
ś
.
h
mnie to po d l'ażnilo. Dzi nawet me wyc 0dzilem za zarobkiem. Czy masz pieniądze~
_ Mam _ bąknął Zygmunt _ ale pamiętaj, abyś mi ich nie wziąl, jak zasnę, bo
jutro dużo mam do zalatwienia sprawunków,
_ A tak, tak-FJoI'cia zapewne chce no- j
wego kapelusza, to dlatego kamrat ma nie

I

szem.

45

dziatwy szlcolnr.lj wobeo różnych sposobów wykradu lub odd6\alywania moralnego, przegląd kryczynili to w sposób odpowiedni do potrzeb danej tyczny pOJ.l'ę0611ików i książek do czytania., medzielnicy. Syonistyczne zaś plany zwalczać bę- tody nauczania nietylko pl'zllumiot6w ogólno, dziemy z cal!!: enei"gią, pólei bUoda Turcya istoiec k3ztarCących, alo i niekt6rytlh poszczególnyoh,
b~dzie.
jak: robót J'ęc~D.ych, gimall.9tyld, śpiewu, dalej _
I
"Jest chyba zbyteczne zaznaozn.ó szczególll- oceniano ze stanowiska racyonalnego wychowa.wo, że turoy 'W dalszej konsekwencyi swego po
nia wplyw widowisk i rotrywelc, w ltt6rycu mlogl~du (na syonizm) nader niechętnie widzą, gdy
dzież UC'l8stniczy biernie lub czynnie
NastępnUł
żydzi otomańscy biorą udziar w tym rucha i pra.
są także na. wldokll różne prace jllŻ potljęte albo
, cują w Jego interesie. Dotychczas iyd1.i otomań. zapoczątkowano I>rze~ czloaków !ekcyi, "espo!
i scy posiadali zupełne zaufanie wladl tureckich i z licznymi uczestnikami pogado,llek - mianowi~
: narodu tureckiego. Ale jeżeli się zabierają do ci e: opracowanie statystyki szkolnictwa w Lodzl,
! propagowania ruchu podejrzanego, to, oczywiście, opracowanie lub uzupelllienie katalogów rozumo: i sami też popadają w podejrzenie; gdy zaś po- wych dla dzielek czytanych prtell mtl)dzież, zwie. wątpiewauie wniknie raz w umysły, wówczas tru. dzanie muzechv pomocy lllAukowy\lh V( Łodzi,
doo już je wykorzenić. Zatem propaganda syo- Zgierzu i Pabianicacłl.
I nistyczna w Tllrcyi żydowstwu otomań3kiemn
Ostatniemi cwsy, uznano w s6-kcyi za ko! tylko sykody przysporzyć mnie.
nieczne uświadamiallie rodziców uczącej się młoNa pytanie redaktora .Imparcial·, czy wszy- dzieży, ,aby baczni6jdz~ uwagę zweacano ~a d~;
, stkie sfery miarodajne mają. równie nieprzychylue bór ,I<s ' ą,zek przez mlO?ZI6Ż czytanyc~, obojętnoso
pojęoie o syonizmie, Kiazim Numi Bey odrzekł:
b.owlem I brak kontroli .nad tak dOnIosłym o2:ynI
"Mogę pana zapewnić. że wszystkie sfery 11ll1CJe~ wychowawcz!m, Ja~ lek.tara bezk.rytyctna
i miarodajne żywią taką samą nieufność względem przerożny~h utlVoro~ tresCI IlIemJralae}, byleby
I oweO'o ruchu.
sensacYJne], zllleprallla mŁode Jusze zatruwa ja~I
o
I dem, spacza. pojęCia młodzieży o ŻyClu i jego
celach szlachetniejszych.
I
Uświadamianie rodziców może być dokonyl
J
wane róźnemi drogami - jUi to zap omocą odl
czytÓ\V publiczny0h, już to w!łkazań w wypadkach
II
(Art. nadesl.).
po~zczególllycb, już wrf\szoie prlestrzeganiem za
Rzadko tylko przedostają się do pism mieJ- . posrednictwem organow prasy.
I scowych sprawozdania o tematach poruszanych l
Obok tych sposobów - niewątpliwie do pe·
IV sekcyi pedagogicznej przy tutejszem stowarzy
i wnego stopnIa skutecznych w praktyue, uzuano
\ szeniu nauczycieli cIJrzl!ś cijan, Jednal<że tematy, \ za. niezbędne rozpowszechnianie dobrych tanich
dOlyczące wychowania lub nauczania, miewają
wydawnictw dla mtlldzieży, potępianie utworów
częstokroć szersze znaczenie spoleczne, że wyka- lichej wartości etyozuej i literackie;, opracoważerny tytuły choćby niektórych: "Dziedziczność i nie poradnika dzielek dla młodzieży (t. j. katawychowanie", ,,0 ksztalceuin cIJarakteru mlodzie- Jogu r?zum?wego), t~oS~i:liwy wybó.r wydaIVany~h
ży szkolnej", ,0 estetyce IV wychowaniu", ,,0 j dz!atwle kSlązek ,z bIblIotek pnbll~znych., Moze
metodach badail Ilad dZiatwą szkolną", .Hygien& r z czasem POIV~t~lIle specyaln~ lVy~ozyc~alnlil, dZłe
pra~y llcznia i nauczyciela", Szkota i gruźlica", I lek dla mlocJzlezy, o co ~u~ robi zabIegi )eUllO
.Czego powiuua naUC7,ac szkola." ,
Rod,t.ina. a. ' z tutlljSZyCU towarzystw os\natQ\fych.
szkoła", ,,0 estetyce w wycuuwall\u",
pomo- \
N. N.
cach POg\ :1dowych w nauczaniu", ,,0 rygorze
st.kolnvm" I wiele innych .
Tematy powyższe opracowywali peuagodą
zawodowi, lla podstawie naji:lzerszych studyów i
Jłuższego dośwladl'Z8nia, a pogłębiane w dyskuWl:Z0raj w Stowarzyszeniu aptekarzy Mdz·
syach przez uczestnil(ów pogadanek nab i erają kich odbyIo się posiedzenie komisyi powalanych

I państwa

(Mieszkańcy Żebrowa).
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Piątek,

Pies z nią tańcowat i z jej kapelu- I
Nie o Florcię tu chodzi.

-_ Może
Hrabina...
Glupiś!
_ Widzę, że ci w oko wpadla jakaś no,
wa syrena...
:
_ Milcz, mówię ci.
_ A to co za ton, zupeXnie, jak dyrektor tramwajów - przerwaI oburzony Wojtel{ ~ patrzaj go, że operacye bieliźniane
zamienił na bankierskie interesy, to zaraz

l

zhardzial. Trzymaj i ty pYS1d<' za zhębami, ~d~a- (
III.
niu, bo jak się pos {arzę o cec u, to ~oJe- i
J
••
•
•
,
nie pewne. Ja nie daruję, jeno zażądam ho- I
Na . drug~ ~zień, obudzi~vszy SIę pózI?-0'
norowego sądu... Gdzieś byZ na robocie~
: ubral Się w sWląteczne swoJe szaty, zaJozyl
- Otworzyliśmy biurko u budowniczeO'o, . czer\vony krawat i wyszedł, kierując swoje
ale łajdak mial tylko kilkanaście rubli ws~y- !{roki w stronę mieszkania ciotki Wilkowej.
stklego. Dom pierwszej klasy: państwo, poPa~>ę razy po ?rodze za~rzymywal, si.ę.
wiadam ci, takie, że jeno nosem kręci, a go- l~achaJąc ~'ękoma, Jak?y chclał pokazac, ze
lizna aż śmierdzi. Meble ksiażki w czerwo- mepotrzebl1le wlecze Się w tę stronę·
ne pXótno oprawne, lustr~ w zlotych ramach, l
Co ?ię te.n smarkac~ może obchodzić,
wszystko jest, jeno sakwy puste.
I m,yślal sobIe, mech p.er~ruJe ~oI?u in~emu _
- No to tak gadaj, teraz widzę żeś do- Niedorzeczne ma pOjęCia o JakImś mnym
bry chlop.'..
świecie. I ja tak myślalem, ale w dziewią- Śpij...
tYl? roku ży?i~, kiedy mnie ~atka zapro,",:a- Ja, bo, buchnąlem wianek blaszany dZlta do. l<,osclOla na katecluzm. Teraz mez cmentarza ale Mosiek nie chciaf dać wie- ma gluplCh ...
le na niego,' bo powiedzial, że za takie rzeP.omimo jednak t.ych. rozm.y.ślafl, P, omil
czy to większy kryminai. Ale, ale... Rozen- ~o, ze powtarza sobIe CIągle, iZ Florcl zrocwyk przysylal, żebyś powiedzial, komuś sto- bl przYJemno. ść nO\.7Vym. ka,pelusz.em,' .sze.dl
t
k
d
pil ostatnią bieliznę, bo jakiejś magnatce ża- w s ronę m~esz ama, clOtkI. Z, ZlWleme Je~
braleś z góry pamiątkowe majtki. Chce bie- dna~ bylo. memale, kiedy u?hyllwszy drZWi
liznę za drogie pieniądze wykupić... Zgla- od Izby, n~e spostrzegł. E~kl.
.
szala się do Rozencwyka o pomoc... on się
- I?z~eń ~obry C10CI - rzekI, caluJąc
dowiedział, że toś ty tam Z Kiszką i Wur- starszą. lUZ l~obletę w rękę· ,
clem pracował...
- Jak ~H2 masz.,: Co Clę tu sprowadza!
- To pewnie chodzi o operacye na Par- Ewcla wy szla?
...
czewskiej ulicy. Jak będziesz w tamtej stro, -:- Bar~zo. dawno. ,Urny,fa, mI mOJ~ dZienie, to powiedz Rozencwykowi, że wziął to ?Iakl, ubr~!a. Je, oezyśclla sobie ub~ame, po~
1eek Rudy i zapfacil za 52 sztuki bez chu- z~gn~ra SIę I, posz~a. Porządna. dZIewczyn,a.
stek do nosa, tylko 7 rubli. O1\:pU nas, bo NleWie l e. t a k-te ł1,. Ja k ?na, m.ozna b y ~na l ~Z ć
bielizna by la nowiuterlka. Przy wykupie mu- w J?-as~eJ .os~dzle. Nie mozna: powledzleć,
si nam Rozencwyk dolożyć, a namawiafem znaJ dUJ li Się 1 U nas dobre dZlewuchy. ale
go, żeby zaliczk~ dal, bo ś my się spodziewali, t a ma Ch ara l{t er...
że ta stara baha ze szmatami się nie roz~
stanie,
Kury zaczEilly J;>iać, kiedy Zygmuo.i J7'\sna. l •
(d. c. n..)

Piątek,

ROZWOJ ze strony właścicieli aptek i ze struny pra.cowni](ów, przyczem do porozemienia nie doszło, gdyż
pracowni4}J na przedstawione puez wlaścicieli warunld i na reg·ulamiD nie zgodzili się, żądająe zasadniczych zmian. Proponowane przez wla<dC\cieli
warunki umowy lin. następuj' :l.ce:
"I:
~
1) Pro\Tizorowie i pomocnicy pracują przy
dwóch zmianach, piorwsza zmiana od godziny 8
i pól rano do 2 i pół po południu, druga od godziny 2 i pól do godz, 10 i pól wieczorem.
Uczniowie pracować mogą na zmianach za, storówno z prowizorami i pomocni k ami l u b tez,
sownie do wol! wlaściciela; godziny ich pracy
moglJ. być rOI lOŻOM na prze~, i popolud~iowe.z z~.
strzeżeniem, aby ogólna Ilosc pracy dZIennej me
przekraozala 7 godzin.
l,
d.
. :
y ln
2) D Oda~riowe go ZJlly ~aJ~~ za s~ec.a em
wynagrodzenlelll przy zobopolneJ zgodZie są dozwolone.
3; Dyżury nocne przy drzwiach zawknię~ycll
obowiązują wBzvstkieh uziennych pracujących i
trwają o~ godziny 10, i pó~ wieczorem, do 8. i pól
rano, t. 1. do przybyCia dZIennego personelu.
4) Zastępstwa 1\ zajemue w d y~urach dzisn·
nyeh lu b nocnyeh mogą być .przyjęte tylko za
zgodą włrJściciela lub zarządzającego.
5) Suiadania, Obiady i 1\Olacye podczas 7-io
wUJ'~ltkielIl
godz 'lnn eJ' zwiany
. Sil't niedozwolone' zJ
•
dla nocnego, ,dYlUl'ne~c.,
. ,
,
6) PokoJ dl~ dyzUlnego WIUlen byc ~ygle~l:
c'lnie urządzony 1 zaopatrzony w pOŚCIel l odZlez
nocną wierzchnią; o ile jednałc lokal apteczny nie
posiada specyalnego pokoju. to dla dyżurnego ITJ.
znacza si~ najbardZiej czystą i zabezpieczoną od
wyziewo\v aptec~nych część pomieszczenia.
. ,.'
,•
, . " ., ' ,
7) W rai:10 choroby, unlemo",liwlaJącel pr~cę
w aptece, cho~' J otrzymuje catkowltą pensyę w Clą gu jedlIego lIllOSląCU, a przy j ęty zastępca płatny
Jest przez wlaścic : ela. Podczas choroby ln'ótszej,
trwaJącej ni e dłużej niż doi cztery, chorego beziuterl'SO\\ nie zastę JUJ'a koledzy.
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i wogóle z malą

czynnością.,
nle podlegają tym
warunkom pracy i zaplaty, o czem ma. staoowić
komisya utworzona podlug punktu 14.

QLEtiD1B.ZYK TRRIIUlo-WY.

'si

OWIANSKlE, D z I Ś BOgU9ZA. J Ił t.u
Slawoboja,
,
TEATH, POLSKI A.. ZELWEROWICZA. (CegtelnlaI na nr. 63). D z I ś .Panoa glupla" Batallle'a, Wysięp
I Wandy Slęml\Bzkowej. Początek o god;c. g min. 15 WI9M
I <'zorem
(Ceny zniżone), J u t r o "Sluby panieńskie"
iI Fredry,
dla Ibsena
młod~leiy. Pocz~telt o godz.
pól do łprzeds~awlenle
po pol.-.. Nora"
(po raz drugi). Występ
! Wandy Siemaszkowej. Początek o g~dzinie 8 mlD. _15
, wIeczorem.
i
TEATR POPULAllNY. (Konsantynowaka nr. 16)
i D Iii .. Panna do wlZ)'etklego", wode:wU. ceny do poloIi Jutro
wy zniżone. Poczlltek o godzinie 8 młll. 15 wieczorem.
~Faust" GIl&tb9lł O , przeds~awlenle dla mlodzle" żJ. Początek o godz. pól do ł po pol. _ "Jak wam BI~
podoba", komedya ~ekapll' •• Poeątek D ~tU. 8 mln.
: 15 wleczarem.
f~~~iZr'J t
( } ul
l
Plo k \ta
r. 108) bal kWl~;uU:o~y ~zl~nkó~WT:~l~J8tW: ś~'r:w.
"Lu~n!a". Poczl\tek o-godz, 9 wi9'!zorem.
HARMONIA, J n t r o (w lokalu, Przttiazd nr. 34)
II bal kostyumowf Towart. dram.- śplew. ,.HafDlonla." . Poeząt&k: o godz. 9 wieczorem.
.
I
LIRA J n t r o (w, lok'alu wla3n1m,,, Mikola]ewska
nr 11) bal kostyurnowy Tow, śpIew .• Llra . . PGCza,tek o
• godz, pól do 9 Wieczorem,
SOBOTKA. J u t r o (w lo.kalu, Plou-kowskł\ nr. 120)
Sobótka Slow. pracown. bandl. Poc~tek Q godzinie 9
I wieczorem,
I
.PRZYSZLOSG". J u t ro (w lokalu, Konstantynow: ska 5) zabawa taueez~a Tow. abstynentów "Prżysz!ość".
' Poczl\tek o godz. 9 WIeczorem
II Dilelna
"ZABAWĄ. WIOSENNA'.'. J u t ro (w sali Vogl.a
ur, 16) "Zabawa WIosenna" na dochód koloDł)
leLulch w. illuj Ż. Początek o godzinie 9 wleClIorelll.
TOW. ZWOL, SPORTU. J u t r o (w lokaln, PlotrKowska 108) wieczornicą· PoezPttek o godzInie pól do
9 wieczorem.
STOW. CYKLISTOW. WARSZ J u t r o (w lokalu,
ł Spacerowa 49) WleCLorDlCII ianec<:na, Początek o godz.
9 wIeczorem.
.sTOR. CYKLISTOWTURYSroW Jutro (w 10kaIu pra~ow. hand!., SplI.cel'owtl 21) zab!I.Wa kostyumowa.
Początek o godz. 9 wIeczorem ,
eROR KOSCIOLA św..JOZEFA. Ja tro (w sali
Angiels kiej, WóJcz \,n ,ka .5) wl eczornlc.n chóru prymarYJU(lt;O przy kościole sw, Jo..:efa. Początek o godz. 8 wie ·
I czorem.
[mONA.

,.!

I

, '

Wsz&l~itl środki leczDic~e ~yrabianewap~
tece otrzymuje pracujący dla. slebJe, swej zony I
dziw bez,ilatuie, speryfild zaś, willa lecznicze,
wody minC'ralue, naturalne i artykuly techniczne
1,0 cCJllie kosztu
BIOrąc na !:lwoj użytek lel,al'
stwa zarówno jlatno iak i bezpł a tne, pracuj ący
winien zawiadamiać o"teru właściciela lub zarzą,8)

f.

jak()też i osób inny~h narodowości, i' tarasują.cych slę językiem francuskim, jak rówu I <Ol

ziomków,

literaturą, hiatoryą. geografią,

a także pl'ZeUS lawitmiami teatralnemi.
Pierwszy wykład wyglosi powszechnie zua"
' ny i poważany, pRn Fuock-Brenta.no, w sali s to warzyazenia te.ohuików przy ulicy Spacerowe)
Nr. 2l.
Osoby życzące sobie zaliczyć się w poczet
czlooków powyżslego stowarzyszenia mo g ą. lIskutecznić to u panów: Antolliego Beruhard'a PiGtr·
l
l'
l 3~0,
<ows ka 55 , 8'lb
I er ta V'U'
I let, M'k
I o aJews ta
Jallod, Piotrlwwska 93; L. Zwieiel, Tow. Akc.
.Allart, Rousseau & C. W stowartyszenia, w ro·
ku bieżącym, wystąpi kilku znakomitych mów·
eów, a mianowicie:
J . Ch"rco·
do bl·eguna poludnl' o . . . , podro'"nl'k
u
wago; Briellx, ozłon ek Alcademii fraucu skie j; Rene
Pinon, redaktor pism~ "Revue de deux mondes",
który wyglosi odczyt o epoce napoleollskiej, a
także wla-Iu miejsoowych mówców.
ex) OdO%yt o ks. SUDdlerowsklm. Dziś, o
godzinie 8 wieczorem odbęnzie się w lokalu Tow.
kultury polskiej (Krucza H, w Warszawie) oeJ..
czy t p. L Badowskiej, p. t. "Ziemiec - poeta ord1
lej sit] Ił (kR, Szandlero.ws ki). Uzupel nieniem odozy~
tu będZIe wygłoszenie prze.z uczniów i uczennic;
kur$ów P. HryniewieckieJ' utworów zmarlego
poel.~v .'
....
(X) Rspernto. W interesie statystyki Upr&sza się espel'antyst.ó-w t'l-tej-szych O la!lkavr-e nM'':
sylanie swoioh adre8Ów z uwagI} .. mówię po 6Sperancku płynnie" (...lb~ trochę) pod a.dr. F. Eader,
Rzgowska 13.
(a) Z Komitetu D'iełdowego. Na wczoraJ'8zem '
u
pos.ieize.niu o godzinie pół do s.w.stej wieczorem,'
pod przewodnictwem dora Józefa Konica, dokonauo wyborów z ramienia. Zgromadzenia giełdowego do świeżo utworzonego urzędu pod&tkow'8go 4 go rewiru m. Łodzi do rozdziału pod&tn
repartycYJ'ne!!:o od przeusiAbioratw handlowych'
v
"
! przemyslowyeu. Wybrani zostali do wi~kszyek
przedSiębiorstw pp.: dr. Bruuo Biederman, n& za.
ł s~ęp.cę jego p. Adolf Karolt, .do m~iejszych prHd.
! slębJOrstlv pp.: dr. Ma.ks Stlller I jako ZA8tępe.
, Józef Rosenblatt.

I

J

(a) Ceny produktów .poiywolyoh na wczorajszym targu w Zgleuu ulegLy niewielkiej zniżce.

I

---(x) :; go rrow. pOI.-elzolguoioiowego odbę~) Jalw minimum wynagrodzenia miesięczne1:)
ł!ll'
dzie Sl~ ugólne zebranie c:.:louków w niedziel~.
go ozuacza. się: ula prowlzurów rb. 90, ula pomofl.
I'; J J\."
duia. 5 marca f. b., o godz. 6 wieozorem, w 10clllków rb. 65, dla początkulących uczniów rb. 25 ,
kalu 'row. pracowników ha.ndlowych, Dluga 45.
z podwyżką co pól r' ku po 5 rb., do ul< ończ611la
(h) Ze stowarzJBIODia mljsuów pl'I~dulnl3-ch Iel ui ej vra lt tyki; prócz tego, za kai uy LI~żur
(a)" sprawie sk ł6dek slkolnych. Magi- ezJeh gub. piotrk.owsk.iej. Wczoraj o gOdzinie 9
nocny , jJl'acown k pohiera rb, 1 l<op. 25 .
fl trat lóJz ki, w celu p OWl ę li$Zellia. !uIlJ n ~zu na I Wieczore m, IV lokalu własnym przy ulicy Mikolit10) Po roczuym polJycie w aptece, z zacho- utrzymanie szkól elementarnych miejskicu -usta· jewsl<iej oM 91, pod przewodniotwem p. Jana TliwallicllI całkowite} pensyJ, kaidy pracowuik otrzy- lIowił normę opłat od w$zystkillu towarzystw ak· cholskiego, odbylo się zebranie ezlonlców nowo- '
obranego zarządu Sto warzyszenia majstrów pr~.
muje urlop: Vrowizor jeden miesiąc, pomocnik 3 cyjnych i iustylucyj bankowych.
tygodnie, liczeń 2 tygodnie. Powyższe urlopy
Deklarowane przez wzmiankowane przedsię- d.zalniozych gub. piotrkowskiej.
mają byc udzielane w porze letniej, z wyjątkieru worstwa szkoty dotychczas względnie do osiągaPrzez tajne gl08o\\'ani~ ną prezesa. wybrano
zabopólntlj zgody co do zamiany na inną por~ l nego corocznie dochodu były bardzo małe.
p. Teofila Kleina, na wice-prezesów pp,: Broni1 . Na utrzy~anie 8~~Ól e!e~entarnJeh nie~ir sła.wa. Budnika. l Bolesława Kapuscwskiego, na
l'oku.
W razie, gdyby pl'acujl}cy z urlopu skorzy- .. CklC~. wplynęło 1.1,0
rocznte, zaś na sz o y skarbników pp.: Edwarda. Knappego i Józefa Siestać nie zeChCIał a. wla:sciciel s i ę lIa to zgodzIl, , jJolsl~e 9,00~t rubll..
~.,
l
dlanowskiago, na sekretarzów po: Ja.na Tucholmy P
rZ Y z~~ I>GOW811łU IlS ll~Wtl();~ J.\Of'yt
s ld ił i FMWIlOiiika. Kukula.lr.a, doda;fą:c im do po.
przysruguje mu pr"wo zamiauy na wynal'Od~ellie i
. . ,
, \YJ z po da_u ua. t en ee l Oll owarz s w a rCyJ1lI.t).CV p Woln.iewie0&
go ' IV) d
Ko st
'plelll~ne.
'"
. . , . ' nycb. i insty tucyj baakowyoh podniosą sill weJ.
,
' na
arza. p.
n anIt) Wlaslliclele aptek Obowlązalll są placHl dl
bl "
. t t
d 60000 ubl'
tego Kleina, dodając mu do pomocy pp.: Stefana
sll.ladl,i na rzecz swycu Ilracown ków UO organi·
ug o lCzen magls fa u o
I
r I ro- Kraulego i Lu1iwika Ror&.
zuj~cej się warsza.wskioj kasy emeryta.lnej dla , cznlO d . t lk
d . l t '
m'ęd k
Na miejsce p. Kierwaazewskiego, który zrzekł
farmac c: utów, na warunkaoh okrcSlo111Ch przez I , Ch o kZ11 .J ~?:o .zla. ~J ~umy l zy o- się mandatu w zarzą.dzie, wszedł p. Grodzki.
ustawę·
it mlsyąws zspraWIa
o ną. mletJ~ ą 1 111e~lecmąa'l w'" o . zePierwsze posiedzenie zarządu ma siQ odbyó
, ,
, ••
ej o yv Się I o uZ raj
b t
d , . 8 .
12) WymawlaUH\ poęady przez "lasCl6leia ' branie członków obu komisyi. Nie doszlo ono w BO o ~ o go ZIma
wieczorem.
apl~ki, jak równieź przez pracUJącego, uskute- , do skutku z powodu nieprzybycia dostatecznej
(a) Z towarzJstwa opieki Bad Iwierz~tami.
czmane b~c w~ono śClsle P?dlu? § 532 Us~a~y liczby osób.
Na rzecz tej in~ tytucyi postano wiono urządzić
Lekarskiej, gd~IH dla pl'OWlZOrO~, l pOI.lIo~llIk?w l
Zebranie oLiłożono do wtorku przyszlego t y- I w dniu 23 marca przodstawienie w cyrku, W ceoznaczono 2 llileSlą,ce, a dla ucznlOW mlesląc Je· ; godnia, w oddziale magistratu, o godzinie 7.aj I lu porozumien~a się w tej sprawie z właśclci~lem
den,
.
, . . . I wieczorem.
oyrku p. DevJgne uproszono pp.: Zaborowskiego,
. (a) Kymitet Zwi~liu majowego rozesłał do Weigelta. i Wybranowikiego.
13) ZanądzaJącyc~ apteluLI~lI Ja.k. rowmeż !
farmaceutów ~ laboralltow ~8ze~l\le lJo~yz~z~ wa- szkól elementarnvcb ~ dowskich odezwy w spra- l'
Dl,a rozw~iania. rÓ,źnych B~raw bieżących po·
rUllkl pracy I wynagrodzellla Ule ObOWląZUJ~, pra- wie zapisywania 'się d~ieci do zwiazku, Dotych- stanOWiono, azeb 1 opiekunowie cyrkułowi odby·
cnją oni na spec,yalnych w~unkacu, określonych czas zapIsanych jest do związk~ 4,538 dzieci I walt wsp~ln~ z za~z,delIl zebr~nia, przynajmniej
uruow ą z wlasCI?leleru alJ tekl. . ,
.
szkół miejskiob chrześci jańskich.
l'a~ na. mIe,sl!ł~. ~lerw8ze 'a.kle zebranie odb~.
14) Wszelk,le n ~ ejlO~OZDml,e~la, wyulkłe n~
Koru 'let nabył latarnię magiczną z przezro- , dZle Się dZISIaJ WIeczorem.
czarni l(tórą wypożycza. miejskim szkolom dla
(a) Ogólu lobrania Towarzystwa opieki nad
tle wynagrodzell, wa!u?I{O~v pravJ lub , r;gUlalUl
ilU aJ.lteczne~ll. reguluJe. ,(Q~":lsya
po~e n~wc~a, tlustr~wania pogadanek i odczytów.
zwierzęt lllnl, w celu zatwierdzenia sprawozdania.
skJadaJąca s\(~ z 2 ,WlaSCIClel,\ ~PLekb 2 praCUją
NajblIższe posiedzenie komItetu Związku od- z dziaJaluosoi za rok 1910 i wyboru zarzBjdu,
cych ora~ ~~p~ral'bltra, w~po uw wy rane~o, z po: I.J~Jzie się dnia 13 marca r. b,
wy~nac lono w dniu. ił marca., w sali hotelu Ma~~ród wlas~l\.;Ieh aplel~, Cztonko~vlO ,koml~y~ po
. , .
leulla. o godz. 8 WIeczorem , W razie llleLiojsCla
(a) .Towarzystwo rozpowlitle()hn,antA" Języ.ka w pierwszym terminie zebranie odb~uzitl si~
Jednawczej, w}'lącza]ąc super,albltra, wybleraul
są stale raz na rok, przynaJmoleJ IV trzech kom·
fra~ouskle&o. Rozpowszechnlo~a we w~zy",tl<lcll
IV tymże lokalu 17 marca
pleta.ch i do każdej poszClzególneJ sprawy wylo
krajach Towarzystwo ~rancuslne, pod ,~azwą .AL:
' .
lowywani.
liaoce (rau~i:l l se., otwiera otldzlał swoJ IV ŁodzI.
. (a) Z; pObOIU. W~zoraJ w lokalu ,przy ulIcy
15) ARteki O niewitilkiej liczbie J'i,j Na reoo!'t Celem stowarzyszenia jest l,\uzenie 8wlcll wspól. ZlelolleJ, pod pnewodmctwew naczelmka J)owiae
dzające~o.
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to, p. Miehniewicza, łódzka komisya poborowa.
poddalI!. superrewizyi tych popisowych, którzy
dla różnych przyczyn legalnycb, podcr.a.s ostatniego poboru, do spelnienia wojslwwości stawić .i~
nie mogli.
Przyię~o do służby czynnej na ra.chunek tegorooznego kontyngensu 6 popisowych, 2 zaś
odesIano do szpitala.
(h) Groźny poiar. W nocy o godzinie pól
do 12, zauwazono kłęby llymu i ogień nad dachem oficyny na posesyi 167 przy ulicy Piotrkowsldej, należącej do FIszela Karnowskiego.
Ogień, napotkawszy łatwopalny materyal. jak
przędza bawelniana. szerzy l się gwaŁtownie, zagraiajac sąsiedniemu budynl\Owl przędzalni, domowi ·frontowemu, zajętemu przez lokatorów i
niezamieszkalej oficynie od ulioy św. Anny.
Oddziały II i IV straży ogniowej ochotniczej
,i stra.ż miejska wytężyly calą energię i nie dopuśoiły ognia do budowli są.siellnioh. a jednocześnie przyzwały pomocy oddzialów I i III straży
ogniowej ochotniczej.
Kiedy na.dbiegła pomoc, a z ni~ przybył i
wice-komendant st,rażr, p. Wa.lenty Kopczyński,
wspólnemi silami udało się straż} okolo godzioy
l VI nocy pożar ugasić.
Nad dogaszaniem zgllsz.ozy pra.cowano do g'.)dziny 2 w nocy.
Od ognia. ucierpiały: skręcalnia Przygórskiego, mieszcząca się na 11 pi~tl'z(:l . w której ogier\.
wjnikl,-stl'aty przypuslczalne około 6,000 rb.
Na pierwszem piętrz.e. w tkalni Kreschela,
uległy zniszczeniu wszystkie warsztaty; straty
okolo 15-20 tysięcy rubli.
Na parterze, w fabryce Lips;"yca. i Biderma
na, btraty są poważne, gdyż częśc towaru zniszczy! ogień, cz"ść zalano wodą.
Spalil aię'< również częsciowo i dach na oflcynie n!l. posesyi od ulicy św. Anny.
Pf1.yczyoa ognia nie wiadoma.
(x) f ortmoDetk~, znulezioną na ulicy, ode·
buc lIIożna IV Admwistracyi naszego pIsma, po
udowodnieniu wla~ ności.

krYC~~) f~:J~:~lIa~~:yz!!·M~:iale~8k~~a~~~t~i ~y~Je

wydrukowaM nazwIsko Kaszyńskl, powlnllo być Kazi
mierz K!lczynsk~. .
.
(a) KradJ!loze . . Z dOll1u P~zJ ul Caglelnl~n9J nr.
nr. 47, bKrndzlOIlO .roZBij rzeczy I bloll;mę. ualezl\ce dg
Maryl ltadzlszewskteJ.
_ W zakładzie fryzyersklm Zalcmana Frleda. prLy

Fredry, o godzinie 8 1/, wie cz. "Nom" z Wandą Ponie wai wła.~cicieli domów jest w Warszawie
Siemaszlwwą po faz drugi.
okoto 8 ODO, gdyby więc wszyscy przystąpili do
- W uied.:ielę o godz. 3 po pol. po cenach syndykll.tu, suma owych weksli dOii~l&by 40
popularnych "Mój przyjacitll Tadzio", godzinie milionów rubli.
8 l /. wiecz. "Nora- po ra.z 3-ci.
Tajemnicza zbrodnia.
I
Sprawozdanie teatralne z "NO'r-J" Ibsena I
Wczoraj zrana, w MOkotowie, w ogrodzie
podamy w numerze następnym.
\ Szustra, znaleziono zawini~tą vr papier, odoiętą
(x) Teatr popularll, 1. lIlielewIkIego. (Kon \ od tulowia glowę mtotlej, muiej wiocej trzydzlestantynowska JIł 16). Z kancelaryi teatralnej ko- stoletniej }wbiety.
munlkują nam:
Glo~;\ ~yra prawdopodobnie p.rzerzneona prze.z
- Dziś wesoty wodewil ze śpiewami i tan- parkan l lezala zapewne na powIetrzu kilka dOl.
cami w pięciu aktach .Panua do wszystkiego", ;
O~lędzi~y powierzchowne ustalily, że denapo cenach zniżonych do polowy.
j tka. była zabIta, lub elężko zraniona. uderzeniem
- Jutro po południu dla młodzieży po ee- ; w skroń; głowę odcięto później, dla zatarcia ślana ch najniź!!zych iragedya w pięCIU aktach p_ t. l dów zbrodni.
.Faust" Goethego, "ieezorem zaś ukaże się arcy-,I
Domniemanie, iż głowa ta zostala skądindzieJ
zabawna lWlOedya W pięciu akta.ch .Ja.k wam się przyniesiona., potwierdza telegram, jaki otrzymapodoba" SzekFlpira.
la pollcya sledcz& z Omska, iż tam na kolei
- W niedzielę po południu po raz trzeci 1 otworzono palcę, wysIaną koleją z WarlIzawy po
.Jak wam się podoba", wieczorem zaś odegra- l\t6:ą nikt ~ię nie zgłaszal i wydobyto zwłoki
uy bl~dzie po raz pierwszy obraz dramatyczno- I' lIoblety z odclętl!: głową ·
historyczny w pięciu a.ktach W. Rapackiego p. t.
. Sprawców tajemniczej zbrodni ElotJcbczas
I .Odsiecz Wiedma., z zupełnie now~ wystawą,
Dle wykryt.o.
li przedstaWiającą: Wilanów, namiot wezyril Kara
. Energiczne śled~two w tej sprawie rozwiMustafy i polankę na gÓl'ze Kalenberg. Wspól- męto. Gtowę znaIezlODI!: odesłano do prosektoudział przyjmuje oa1y persollel teatru.
ryum przy ulicy Teodora.
* Rozerwanie pociągu.
ZABAWY.
_ Wczoraj o godzinie 2 IV nocy, na linii kolei
(x) Na ołihroD~ I-SIlA. W tlaiu 1 kwietniA ob.w0dowej na Woli, skutkiem zepsucia się zlł'ror. b. kOlllitet ollhrouy urząllza na rzeoz tejże in- tnlcy, pociąg towarowy ulegl rozerwa.niu. Z szyn
stylucyi \V sali przy ulicy Dzielnej wielki raut- ?padlo 7 wa.gonów; z tych rozbily się 4. Pla.nt
koncert, z udzialAm s i ł wokalnych i deklamacyj· Jest uszkodzony na. przestrzeni 30 sążni. Komllnych warszawskich. Program urozmaicą żywe nikacyę przywrócono dziś okuło poludnia..
I obrazy.
* Rabu,ie kolejowi.
I
W
.
I l
'1
'
(x) Kolta I balu na budo,,~ teatru Komitet,
cz?raj,
(O. o .po uoey,. pod Markami przy
urządzający bal na fundusz bUlIowy llC/wago gma· Warsza.wle. uzbrOjenI zloczyncy napadli ua sto·
ChlI teatralnego IV Łodzi, prosi za. nasze m pośre- jące na lioii wagony ładowne, 't. których wagon
I dnictwem tyell, I<tórzy nie zapłacili jeszcze za nr. 386219 (Warszawa - kolei północno zachobilety wul:lciu, o nadesłaDlE:l należnosci w możli- dnich) byt przez nich otwarty •
. wie ntlJl{rótszym czasie do palli rejentowej Gra.. Na ~l!lrrn slużby kolejowej, złoozyńcy zaoz~. bowsldej (Cegielniana nr. 57). albowiem nie moż- 11 strzelano Po skonfrontowllnlu zawartości wana zamknąć I'achnnlców I ostatecznie oblte~yć re
gonu uiawu ono brak paki tkaniny w61nilLnej
I zultatów z balu.
z cechf} J. L., wagi 5 pudów 17 (untów (Wilno(x) "Harmonia". Jutrzej~zy bal l<ostyumolVy Łód~), palmaIw tkanipy wełnianej, z cechą 1812
I w TOWtltqsLlVie
lIluzyczllo -dramatycznem • IIar- wagi. 3 pndy 28 tunto~ (Wilno Ł6dź). Dwa pal monla~ zapowiada się niezwykle intereslljąco. Za
kunkl odebrano ztoczyncom, w tej liczbie Hkrzyarząd doklada usilnycb darań, by zaba\\ ę tę, koń , lcę ze szlclem - rozbitem. Pakunek z bawelnl}
CZIłCl\. karn.l\vat urozmaidć l ożywić moiliwie znaleziono \'( rowie.
'''\ "1:.. " ,
' .
najlepIeJ. PO I~;"ątek o godz. 9 wIeczorem.
----
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~iUi~~~oclhe~:;~k~\ s~~:::lo~~lIOfóżF:Jn~:~~~~~y ~ó~~~ I

skrJll sIę

(x) T09. miłosuikó" rOlwoju filyoznego
' w Widzewio w subutę, dnia 25 Illtego, w sali

l

<Pl Pogołowae ratunko.e " ell\gu dnia "ezorajszego pomiędzy iD nem i wv.ywlno do nlstępuiąeyclt
wypadlców.
- Ogólnemu oslllblenlu uległy łn:y osoby. z któfyrb jednl\ odwieziono do szp itala Aleksl\ndra. iedną do
miesIkaniII, jadnl\ odesłano do Przytułku starc6w I kalek
na ul. DzieJul,
..
.
- Na ul , EmIlii nr. 3 Ksawery Wllbelm, pracownik flrmy Realgara, lat lO, przoz rozbleganal(o konll\
8~ratowllny. odnlosł okaleczenIe n6g I ogólne potłuczenie.

Towarzystwl~
nr~ądza

str"eleeklt'go przy WodnplI Rynku
dla czLonków i wjJro-

zabawę tan e czuą
wadzonycb gośc I

I

*

(a) Nowe rabrJki Da plIedmieioiu. "Lebreoht
Miller" w Noweru Rokilliu czyni s~araJlia o władz
o ;l;atwlerdzeuie
planów h·
Da budo wę \V tej miej.
, .
d l·
.
seowosCI przę za Dl, m~(l amczneJ..
.Antonl. TroszynskI przedstaWll, 'Wl~dzom do
satwlerdzema plany na budow~, rowlllet w No1Jem Rolciciu farbiarni i blichu.

I
I

.

(x)

Łód,k i e

(X)

.~IeGZ~rnl0a., Chor mleszally pryrnary)~y

Tow. Gyk1i&tó .. -turyató.. Zabawa kostylllllowa w dniu 25 b. m., t. j. w nad.
rhodlll:cą sobotę w lokalu pracowmków handloh h ..
S
2l
'.
wye 6 r.zeSCljan (pacefllWa. ), zapOWIada. Się
znakomiole.
Postanowiono zwola.ć ogólne kwartalne ze
branie, pra.womocne bez \Vzgl~dll na. liczbę obec·
nych. w środę, dnia 8 marca. o godz. 8i WI8ClZO
rem w lokalu wluiluYłll (Olgiuska 14), Oraz urząd·ć
Zl we wtore I" d 28 b. m" to·Jest IV os t at k·l,
"Tańcui'1l8 pączki" dla ozłonków, Ich rodzin i
wprowadzonych gości nie pobierając weJśCia.

_

. '"

.

, l .
,
.
'I prl} kosc)(ile BW. Jozeflł. urządza W sobotę, dnIa
(a) Ze IgIern. Na .~Ieazlelne .p[ze<lgtawle~ ~ 25-go lutego, wieozornicę dla swych ozlonków
1l1e /m~t~rBkle .na ~orzy!o ochronIn mIejscowej
i wprowadzl)nych goścI w sa.li Angielskiej prz y
zlozą SIę· "T~klch .WH~ce~,' )(Q;med~a '! 2 al:tacll ulicy W ólc~t\ńsldej XlI 5. Poezl\tek o godzinie 8
.Wdowlszewskleg.o l ,,~l zed ~z~nkl~m,. obuzek w.ieczorem.
lodowy w 1 akCIe ze spiawamI l tancaml W. Gu'owskiego.
Sądząc ze znacznego popytu Da bilety, cel
przedstawienia zostanie osiągni~ ty.
Z WARSZAWY.

.

(a)

Z iydowiklego low UłatWił poiyozkowow Zglellu. W nallcltudtącą

'Slel~dnoie l ow8go
llltldzlel~

odbędzie Sl~

zebranie

czlonków

tego

Towarzystwa.

s Z T U K I\.
Teatr polski 1. lelwerowicza (ol. Cegielniana 1ł 63). Z kancelaryi teatru kOlJluniku
(:I)

Jl}

um:

- Dziś teatr nasz daje po cenach zlliźonycll
"PanDę glupią- BataiJle'a, z udzialern Walidy 81emaszko II ej.
- Jutro o godz. 3 1t, po pot dla. IIll lJ dzie2y
id" niestarzejącll Slę .Sluby panieńslue" Al. hr.

·

• Nowe lajdactwo.
Wedlug "Warsz. Slowa" pewna grupa wIll.ścicieLi domów w Warszawie zabiega. o utw urze·
Dle potajemnego syndykatu wlaśClcieli domÓWi
w celu podLrzymanla na stopie dotychczasowej
cen komornego. Zalo7.yciele owego syndykatu
projektują, ażeby każdy wlaściclel domu, na za
bezpieczanie warunków umowy, zlożył tytułem
kaucyi weksle na 5,000 rb. O ileby lcornorne zni·
żyl, kaucya przepada. W wykonaniU tego przedsięwzięcia, obmyślanego na żyłowanie lokatorów,
micyatorzy wiJzą trlldu030 tylko w wyszukaniu
cieszącej Się ui5ólnem zaufaniem zaiJlteresowanyciJ
osoby, której można.bl powierzyo Olfe weksle.

Stosunki polsko-rosyjskie.
W klubie słowiańddm w Krakowie zaO"ail
dnia 11 b. m. sto prof. A. Zdziechowski pogadanIcę na. temat stosunków polsko rOilYlskich.
Za puokt wyjśoia wziął prelegent list otwarty, który wystosowal do niego współredaktor gazety "Ulro Ros:łi\", W. M. Kaszkarow. List tan
zna.jdzie się \y naj bliższyłll zeilzycle "S wiata Sło
wiańskiego" . Autor jego reprezentował \V roku
1905 na zjeŹJzi. ziemskim w Moskwie ziemstwo
guberni! kalllskiej. B~dąc Jednym z tych, którzy
za autonomią Polski najgoręcej przema.wiali ~11jl}t jeduak w sprawie tel stanOWisko odrębne i
osamotnione. Od ogól doktrynerów liberalizmu
rosyjskiego korąstnia siQ odróżnial tem, że I,westYQ pohl~ą. Slano lVezo odlączał od innych kwes\yj
narodo~o~olOwych W' o~rębie lmperyura.
Silnie
podkresl&)l}c zasndQ pan!łtwowości, ,bllŻyl się pod
r tym względem 'W niektórych szczegółach do centr~listyc~nych ~oglądów G~czkow., ale w przeciWIeństWIe do Illego, a wlaanie ze stanowiska pań
stwowości, oceniał siłę i żywotność tradycyj pań.
stwowych ~ Polsce, rozumiał wynikające stąd
prawo do lllezależuego bytu i uzuawał poiytek
, jaki, R~~ya .c ' ągnąć mogłaby ze współŻYCia i
wspoldzIaiaDl& z narodem współplemiennym a
ku1tu~a~ni&.i politycznie wyrobionym. Przyj~źń
POlski, J sOJusz z n\" naletalo, zdałliem jego, po.
r zyskan Z/i jakąbądź renę, nie cofa.Jąo się przed
I dale~(Q idące.mi ustęp~twami, ,byle tylko módl
dualIzm rOSYJsko polskI uozynic podstawą jedno
SCI słowiańskiej i przeciwstaLwić go za.borczym
dążnOŚCiom ~erlllanizmu.

Te same poglądy wyraził teraz p. Kaszkarow w swoim liście do profeso!"a Zdzieeholł'
sl~iego, polemizUląo z obecnym pesymizmem polakow vr P?glądach na Rosyę, na. jej politykę i
przysztoso Pot~żlla, wedLug li Kn,zkarowa fala
ruchu opozycyjnego zmusI Wkl'vV l rql\ tlo ~mia
uy pol ityki - i pojeduauia " Po.ls,\~ Jelit rzec~ą
bllzlde; przy~ztoscl.

ROZWOJ -

Piątek,

._-_

Hst ten wvwolal dyskusyę, w której zabiera1i glos pp.: Adam Szymansk l , prof. J anczewski,
prof. Godlewski, Leon Kiecki, pro!. Morozowicz,
Chronowski, proC Rotbert. Uznailie dla szlachetno~i myśli przewodniej p. Kaszl\arowa było oczywIście jednomyślne, ale żaden z przemawiających
nie podzielil optymicznych nadziei. Zgodnie zaznaczano ŻO ścisZa lącznośń z Niemcami stanowi
historyez~ą, silnie ugruntowanl\ pods~awę polityki
rosyjskiej, której nie zdołają nal'llszyó. tu i owo
dzie pojawiai,\ce się sympatye dla Polski, oparte
na. idei wzajemności słowiańskiej. Gdyby poglądy
p. Kaszkarowa miały głęb3zy odgto9 w społe·
czeństwie rosyjskiem, to mezawodnie, pomimo
wyborczego prawa., znalazłyby w Dumie silnie)szy, niż obecnie wyra.z .. Tjm~l.asem to, co WIdzimy, świadczy przeclw tezIe p. Ka9zkarowa.
Krańcowa prawica w .Dum.ie jest otw.arcie ~lo
germańską; ukrytlł SO]USZOICą germanizmu Jest
pa.rtya :nacyonalistyczna, która, slcupiają.c dążenia
swoje w niszczeniu polskości, oddaje naj\Yiększą,
jaka może być, usługę polityce niemiecl<iej; zbli·
żonymi do nacyollalistó~ są W t~m względzie p~ .
ździernikowcy. WreszcIe stronll1ctwa opozycYJne, o ile występują. przeciw uciskowi po!aków:
kierują się 'IV tem do ktryną liberalizmu, me zas
realnI} ideą polityczną, którą głosi,~' Kaszkar~ w
i która zwolenników mogłabJ znalezc chyba tylKo
w nielicznej i wskutek tego pozua.wioueJ w~lywQ
grupie odrodzenia pokojowego.

.

dnia 24 lutego 1911

1"•

Berlin, 23 lutego. (P.). W domu poprawczym
Figuel'asie, IV ybucM bunt więźni(nv . którzy zabili d07.orcę \ Idll\U wiQźniów,
Sllrawcy zdołali
uciec. Spokój przywróciło wojsko.

I lioyjsldej saperzy austryaccy

rozbijają zator lo
Już dopełnili 12 wybuchów dynamit:.1.
Poziom wody obniżył się o 5 cali.
Płock, 24 lutego (Wł.). Wisła dziś nad ranem ruszyła. Kra płynie wolno.
Piotrków, 24 lutego. (Wl.) Dziś wydział izby
Petersburg, 24 lutego (WI.). Dziś pod przesądowej warszawskiej na kadencyi w Piotrkowie
wodnictwem cdonka Banku państwa, Golubiewa,
przystąpił clo osądzenia sprawy politycznej 15-tn
r07.poczęły się narady mię.Jz y narodowe. w celu
oskarżonych o należenie do łódzkiej organizacyi
rozpatrzenia.
prawodawstwa, dotyczącego domów
polskiego z wiązkn narodowego robotniczego, mianowicie: szlachciea, 30·1etniego WładysIa wa Ma.· bankierskich.
ksymiliana. Wojewódzkiego, inżyniera ake. Tow.
Berlin, 24 lutego. (wt) Ctlsarz wysłal do krófabryki ma8zyn J. Johna w Łodzi; szlacllCica, la wloskiego odręczne pismo z zawiadomieniem,
20-Ietniego Henryka Malinowskiego; szlachcica,
25-1etniego Klemensa Marcelego Karlińskiego; 30- że następca tronu zloży królowi w I(wietuiu ży
letniego mieszkańca WIoclawka, Jana Sutorow- czenia z powodu 50 letniego jubileuszu zjednocze·
skiego. b. redaktora pisma .JednoŚĆ", wydawa- nia Wloch.
nego przez związek robotników przemysIn wl6kBerlin, 24 lutego. (WI.) Wczoraj wieczorem
nistego "Jednośc"; 33·Mnjego mieszkańca z Sie- parlament przyjął zasadn iCZO powięks zenie konradzkiego, Antoniego Szadkowskiego, 25-letniego
Edmunda Bernatowicza-Lewkowicza, miesz1rańca tyngensu wojskowego na następne 5·cio lecie,gminy Kąkolne; 37-·letniego mieszkańca gminy vrzeciw glosom polakó\v, socyalistów i części cen·
Gorzyzniew, pow, tureckiego, Pawła Ul'baniaka; trum. W imieniu polaków, Korfanty stwierdził,
35-letniego mieszk:lńca gminy Iwanowjae, pow. że wątpliwości, jakie się wyloniły w komlsyi, nie
kaliskiego, Fru.nClszlta Czai; 27-letniego mieszkań
ca gminy Goozyrew, pow. piotrkowskiego, Anto· zostały usun I ęte. Wobec twierdzenia rządu, że
niego Bociana; 24·letniego Antoniego Zientalskie- Niemcom nie grozi żadne niebezpieczeństwo ze
go, mieszkailca gminy Wola-Chatupa, pow. sie- strony ROSJi, Francyi i Anglii, podwyższenie
radzkiego; 32 letniego Jana Tagowskiego, miesz- kontyngensu jest zbyteezne.
kańca gminy Uszczyn, pow. piotrlwwskiego; 24Borgen, 24 llltego (Wl.). Jesienny pol(}w:
letniego Wacława Paszkowsklego, mieszkańca. gm.
Pacina, pow. gostyńskiego; 32 -letniego Józefa śledzi (Sloheringe) zakończony. Rozpoeząl si~
Kaźmiercza\(!l,
mieszkańca gminy Gostków, pow.
wiosenny połów - (Waarherlnge), który . "ylęczyckiego;
29·letniego Antoniego Michalkiewi- dal nadspodziewane rezultaty. Wydobyto dotąd
cza, mieszl~ańca gminy Biernaozyce, powiatu tu- 10,000 tonn. Cena. na rynkach po 16 marek za
Petersburg, 23 lutego (P.) Wnętrze uniwar- reckiego.
Wojewódzki, MaliJlowski i Karlińsld prócz tonnę (mniej aniżeli po fenigu Cuut. Przyp. Red.).
sytetu oclirauia policju. Baruzo wielLl pl'ofesorów nie miewa \vykladów z powodu choroby. tego oskarżeni są o to, że stali na czele wzmian ·
Polacy okręgu
Bochlm. 24 lutego (-tVt)
Niektóre audytorya nie byly wcele otwierano kowanej ol'glnillacyi, wygIuszali mowy agita.cJj- górniczego postanOwili wystawić wlasnl} kandy
ne. pisali artykuly do nielegalnego organu parz braku slucbaczów i proCesorów. Odbyło się
daturę płZy tegorocznych wyborach da parlamentyjnego i zbierali pieuią.dze na cele partyjne.
kilka wyl,ladów na wydziałll.cb prawnym i WdC!JO
dnim. Na liorytarzu IlresztolVano studenta któ Urbaniak, Bocian i Micbalkiewioz oskarżeni tu; wobeo tego do walki w okręgu tym stanie 5
rego posądzono o zamiar wyko nania ob.>Lrukcyi
sI} jtlRZCZe o to, że byli kasyerami w d<:ielnicach kandydatów.
Jhemiczuej.
organizacyi, wreszcie pozostali oskarżeni o 'o, że
!teny, 24 lutego (wl.) Wozoraj powtórzyły .
Na kursach bes l użewsldch, w instytutach gór
dostarczali cdoukom nielegalną literaturę oraz się startlia na granicy grecko-tureckiej, przyczem
niczym i żeńskIm w dalszym ciągu trwa zastój
broń palną.
zabito dwóch tureckich żołnierzy straży pogra.•
Petersburg. 23 lute~o (P.) Komisya interpe ·
ł'rzytoczone przestę r, sLwa przewidziane są
nic~llej. Z~jścia te wywołnją coraz wi~ksze wzbu\acyjna Dumy panstlVowej przyjęła interpelacyę
w § 102 nowego ltodeksu karnego, z mocy którzenia w Grecyi.
do ministrów oświaty i spraw wewnętrznych "e go oskarżonym groź~ ciężkie roboty.
wzg\~dem nieprawuogo dzi:l.tania. admlnistrac~i
Mnteryal, jaki podoiJl do osh.rżonia. wzmianBetliD. 24 lutego (wl.) Według wiarogodnyoh
odeskiej i zwierzchności uniwersytetu noworosYJ- kowanych osób znaleziono w swoim czasie w mieinfQrmacYJ,
VOJIliędzy państwami związkowemi to«
skiego w grudniu HHO f.
szkaniu oskarżonego Urbaniaka, przy ulicy Guczą
się
ożywione
J;'oko wa.nil1 'Ił' spra.wie konsU·.
DIoskwa. 23 lutego (P,) Kurator okręgu nau
bernatorskiej, gcbia wykryto wiele dowodów.
kowego odesIa! do l'~tersburgQ, wszys\kie poda
Oskarżonych bronią adwokaci przys i ~gli z tucyi Alzacyi.
nia p~'(jfesorów o dymiSJę·
.
.
Wl.\rlłzawy: Pep10wskl (ojciec), Nowodwo rsld oraz
Lotaryngia, 24 lutego (wl) Rozchodzi si~
Obarków, 23 lutego (P.) W umwersyteele kilku adwokatów Ióizkich.
o
znalezienie
Iposohu zadosyó u()zynienia. żąda
prawie wszystkj(l wykiady trwa.ją. W pozo'i ta-I
niom
parlamentn.
Prnsy dla utrzymania swoJej
lICh zakl~dach wyższych BtllD ~orrnalnf'
Z ostatniej chwili.
Kazan, 2;5 lutego (P.) W instytUCIe wetery8uprt.'maeyi starl1ją. się przekonać p aństwa związ
narYluym gruno studentów uchwalilo strajk. ~a
Peteuburg, 24 lutego (Wł.) . Sfery rządzące kowe, że konstytucJa, jakiej żąda parlament, jest
drugim kursie zerwane zostaly wykjady. Poll- są." zupełności udowalone odpowiedzią Ohin. przedwczesna.
cya otoczyla., instytnt i spisala naz.wiska w8zyst . Panuje ogólne przekonanie, że zatarg będzie zalwa L
l .
kich studlmtow, zebra.nych w przedslouku. Czwar- .
.
I'
. , .
. przys t ąp..
I· ... do
belrobooi"
zupelD1ę. Sy~uaaya po Ityczna rozJasnlla
Odpowiodli RedaJtoyi.
. . . . Na inuyol1 zeguany
.
ty I\ur~. ule
kursach wykłady Mbyly sifJ przy niewielkiej liCZ ' Sl~ pod tym względem.
P. Jol.u W nr. lO "Rozwoju" II dnł" 18 lutego
r. b. dOll()slllśmy. te kuuy tkactwa I przędzalnictwa s,
b~e 2~uc~aozów. J?yrel\t~l' \\'yW16Sit z~wiadomieWilno. 24 lutego (Wł.). Pogrzeb Montwilla otwarte
dla rob(l~nlków pr7.y szkolę rzemiosł chrześc.,
Dle, ze Instytut Dla moze być .zamkDlęty, Ił. po- t odbyt się z wielką uroczystością. Na cmentarzu Tow. dobroezynno~el (ul. Wodna nr. !u 1 że naucZII.nie
rządek podtrzymywany zostaOle pny ~omocy
, l'.
., d
Wl
M' l l W ł ~ tych prz8dmlo~ów, jak: również farbiarstwa i wyll:ooez&\wszeJkieb środków. Przedwczesne zakonozenie pr~emawla I. pre,,! .ent
I na,
liC. la
~s aw
ni, p. KU 1 atvskl zamierza rozpocząć w sIerpniu r. b.
zajęo pociągnąć może Ea . sobą. strat~ calego ' slo, redaktor W OJCiech Ba.ranowsKl ora.z posło .
ClEylelniko.. ..Rollwoju"_ Byloby właściwe,
gdyby .Pan uwagl 8waje prsesh.t wprost pismu, ,które
roku.
wie Zawisza. i Al. Meysztowicz.
Peters,burg, 2~ Illtt'gO. (P.), Ko~isya ~udże.
Ksi~garnie polskie byZy Z&mkni~te oraz wie- Pan karci sZowaml "bo to wstyd."
Pa,.. .. Władysławowi P. Chel\c uczyn i ć zadość
towa oln-eslla ogolną s~mę dochodow panstwo· le składów i skiepów.
pllńskiej ciekawoś c i, trzeba byłoby pn:eglądl\c roczniki
wych w r. 1911 na rublI 2, 712,108 , 8~7.
.
.
"Rozwoiu" I 11\\ dawniejszych, a na to IstotnIe brak nAm
R"y a 23 lutego. (P.). Na. kolei rysko-orlo wNa pogrzebIe byly obe (!lls delegacye lwiela czasu.
skiej, P~I~i~dZY Knl teuhof a. Ikskuel, zderzyly się poslów z DJmy i R ady paustwa, oraz przedstadwa pociągi towarowe; uszkodzonych zostalo 15 wiciele rolnictwa.
SPOST.lLZEZENIA METEOROLOGICZNE
wagonów ranieni-konduktor i smarownik.
S d'
<)4 1 tego (Wl) Pod SandomieKlj6W 23 lutego. (P.). Kontral<ty lOjowskie
an omler:, D U ·
..
Stacyi centf'alMj K. E. Ł.
ldi!: ospalo.' Ol)foty cukrowe i zbożowe uiezłlaczna. rzem utworzył Się zator lodowy, który ciągnie
CI
... ..,
~§,.! ~ó
Moskwa 23 lutego. (P.). Ubiogttlj nocy wy- 8i~ na llrZe&trz~ml czterech wiorst, aż do !{oó·
o
..bil !=
cD .. ",
cD .~
..\
S>d o
a~ 5
bucbl pożal: w domu, zamiesz\,alym wyłączule mierzowa.
o",
o
Uwagi
Data.
0'"'0
...~ lir
:a~o
~~
li!Zez rouotni\\ów fabryki Rallo'go. RatUjąc się I
Wody Wisły wystąpiły 2: koryta i plyną
~
iXl):!'d ~~
~
~
~
Po
E-i
przez oha, 8 osób uległo ciężl\lm [~oranieniom, 'IokolO wsi: Kocmi orzów, Zawiselcze, Krakow.
17 zas lżej sz J m. Pod gruzallIl znal eZlOno S z wę'
Z dnll\ 231U
gloll ych truvó 11', w tej Hozuie 2 dzieCięce.
sklej i Starej WIselki.
23;H l pp.
Zł
738.2 + 6s 1 73
Tomparlll,lct>
Inwentarz stoi w wodzie. Czę.śó inwentarza 23!II 9 \l.
Astraohail, 23 IUlego (P). W Dut1:tyrze wy- I
733.3 + 3.5 75
Pd Z 3 max.+6.o' G.
darzyly Się pOllOwnie 3 wypadki dżumy.
. dworskiego ze wsi Ostrolęki i Koćm i erzowa za.· 24tH 7 r.
724:.5 + 6.4 95 Pd W 2 luln.+3·5' G.
Opa<lu a.a
uhalblD, 23 lutego (P). Pod ooserwacYIł tOllęła .
przebywa 630 chillczyków \ 9-ciu europej czyków.
Przybywa]'!!. tu saljerzy z Deblina, w celu
Umarło 30 osólJ.
Oddzlal 10'llY \~ )kryr w po ,
-~
•
bllżu Clwrblna całą wies wyUlC\.d~ .na ll~ulu~. I rOZ;Jildzonllt zatorII.
.
'1'1 uVl zasypane s~ snleglelD.
Ą
8andvmlCiIlł 24 lutego (W L). Na S~l'Ollltl gaIV

I dowy.
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Wszystkim pnyjacioloru} znajomym i życzliwym, którzy oddali ostatnią poslug~ drogim zwłokom niezapom.nianego

ś·tp.

-- A. STA

....

a w szczególności Szanownemu duchowieństwu za wypowiedziaue słowa pociecby, Towarzystwu strzelców łódzkicb, c~toukom coohu, pa.nom
honorowym asystentom i wszystkim życzliwym, jak również z-a licznie zlożone wieńce, skład& z glęOi zbolałego serca "B6g zaplac-

~

~.

I~i& 23 b. m. o g. p6ł do 8 r. po długich i c1E}żkich cier.pian.i&ch, opatrzony św.
Sakramentami,

zmarł

ś.

t

p.

ó_er -..:.Ó..~O~. . . . . . .
przeżywszy

lat 62. Wyprowadzenie zwIok, z domu przy ul. Srebrzyńskiej Nil 7 na Stary
cmentarz katolicki, nalt~pi w sobotę. d. 25 b. m. o godz. 3-ej po pot Na smutny ten
obaędzapraaa...:krewnych, p.l'Z}jacióI i zn&j()[B1Ch, ~zQS.Włiła w glę-ookim Ża.Ju

RODZINA.

Ostatnia poczta.

Znany psychiatra bakteryolog angielski, Ost.
~aldt, _na lam [t~h pewnego specyalnego pisma zto.
zyt oS~I.adczelll~, że po lO-letuiej pracy potrafit
wyualezc surOWICę prze ci w pom:e3zaniu zmysł6w.
Dotychczaso~o próoy ws trzykiwania Lego lekar.
stw,a ~~ krWI umyslowo chorego d:t1y jakuajpo.
rnyslmeJsze wynlkl- bo chorzy całkolVićie chorob~ się pozbywali: Dr. Oatfaldt idenfitykuje pomieszanie u ludz.1 z s~alengt\vem u psów, skąd
wyprowadzl~ ,Wlll?Sek, ~6 skoro Pasteur wynalazł
~akterye :wsclekhu,Y i srodek na, nie - nie wyldu.czoną Jest m.QzlIwość. wyn~e~Hlllia. pouobnych
~ak:tirIJ u lLldłl. T.tu Qzłii JllŻ jelit pewnem
ze t. bah.ry. "y,ulazl.
'
. Gdyby ~ '.':tlSlOya bJla pra~t.lziwym wynikiem . badan, ?18 p,lodem zaś bl~du, moglibyśmy
sIasz1ll6 Spodzl cwao się rychłego złamania odwie.
cznego wroga ludzkości-pomieszania zmysłów.

TowarzJstwo
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dzonych gości rb. 3. Demaskowanie si~ obowiązkowe o godzinie l
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Choroby skórne, weneryczne,

oraz niemcG

płciowa

D!: St. LEWKOWICZ

nol
SI
ii

P
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Dr. L. KLACZKIN

W.M 42 i 44 "Rozwoju" w oglo.·

sz~niu O sprzedaży zaległych

towarów na stacJi Dr. Zel. FaomylId:
wydrukowano: Warszawa m. Nad.

bryczno-Łódzkiej zaszły następuj~ce

Konstllntynowskll 1~.
Łam II wiersz 1 Syphilia, .k6rne, waner.,
cho .... ob:r dróg moczowych. 340758 winno byó 430758.
Przyjm. od 8-1 raDO t od 5--8 w.,
Łam II wiersz 2 wydrukowano Warszawa lll . NaJ.
dla dam od 4-5. W niedzielo I 434,407 winno być 43-1-407.
święta tylk~ do 1 raDO·
74,6·

Dr. med.

A11~~AD~r FABIAł~

przyimuje codziennie do ~. lo-e
fano i od 4 - 7 po poludnlU.
III. Rzgo ••ka 16 3 (róg Gór
nago RynkU).
22511
Cboroby nerwowe I wllwaętrzno

D'4. S. KANTOR

Dr. med. J. Szwarcwasser
Piotrkowska 18.

Choroby wewn~trzne i nerwowe.
Spec~alnie: <;horoby żołądka, kiszek l przemIany materyi (cukrowa, podagra, otyłoSC itd.).
Niezbędne dla dyagnozv analizy
chemie.mA l baktoryolog. wydzie
lin j krwt w laboratoryum wlas
nem. Od 11-1 UDO l od 5-7 1/,

po poludnia.

459r

j
Srednla 5. Spec.: Choroby skórne.
włosów. weneryczne, kosmetyka.
LeCZ(lllie ByphfJlsu ~alwarSll.nem
EHRLlCH.HATA 606.
Godliny przyjęć: - od 8--,1 po pol
1 od 4-8 w. W niedziele I śwleta
od godz 9-2 pp. Poczekalnia dla

Pań

odl1z1clna.

ó3Q-r

wyna.) ę c llI obora, 2 poKo.1e
ebna
Dzo kuchnią
Potrz
TramwlIjow&.~ 16
do 15 do

m. 3 w ogrodzie.

== do hąp e~5 == D

n3.gl'OdZODV na wystaw!» "Czy~toś6 Leczenie elektrJctDoŚcill I ma to zdrow jo ~ medalem srebrn:rm
sażem wibracyjnym.
Z.chodnla 33 (obok Lombar. akc.)
poleca Apteka J. BOBAK.') 1ł.l.$~IEGO
Przyjmuie od 9-1 f od 6-8 w. Krak. Przedru. JW 59 w Warsr.awie. ~ ŻllOAÓ WSZĘDZIE!
w niedziele od 9-3 Dla pań od
W Łodzi, u L. SPIESS i SYN.
1660
5-6 wlecz.
114-

Sproatowanies

7

dnia 240 lutego 1911 r.

1360 3-2

o sprzeaanla sklep lIolonlalnQdystrybucyjny z powodu cho·
roby zony. Ulic 110 SlktH' ska M g.

1286-3śp3

plll.ce do sprzedania przy
Dwa
ul Skfernlewfckl&j, mozna ku-

panlonka

od

la~ J ;

naukI kamizelek. Przejazd 1& 22, A , GiZY hows\
1'95 3-rllybJ:ąkałt\ się IVyżllctl. brt' l-

P :oolVo-szaraWR.

Odebl'UĆ mO.' in

za zwrotem kosztów uliM Wó l-·
czańska 129 m. 41356-~ -,l

plÓ 2 ra'.em

Sierotę biednl;, u/'lUe tę kntjll
i
szycIa bezpłatnie . Oferty w

K

.Rozwoju" dla .Sleroty· . 1399':\ l
Sklep kolonlalOo dyBLI'} bUCY1D y
sprzedam z powodu zmitJ.uy
interesu. Baluty. GlO li !\C'<" 10.

-K

Hl97-2-1
Sklep kolonialny Cl0 ~prlo!1unill.
Zarll.z lub od l·go kwIetnia.
Blizsza w.iadomośó Ra il wańska
JI2 35 IV sklenle.
1396-3'1

IIlbo po;edyaczo.
Wiadomość ul. Staro-Znr1lewska
JW 187 u kowala.
J3f\7-l: 2
orepetycJi ullzlel!lm. pr;;;yspa.sablam na świadectwa l do
wyzszych klus. Spaeyalność: ma.tematyka I języki (la:llm). Ofer·
ty uprze lmle proszę sldadl\c IV
.Rozwo'u'" sub J K. 1275-311
slęgarnll\ L ./!·iszara, t'loLrkow·
ska 48, poszulmie kolportera
z kaUCJą I dobremi śwladoctwa
ID I.
1358 -2-2
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Zarząd

Drogi żel.

Piątek,

dnia 2( lutego 1911 r

z ce"

śmietankowe

krlljowe

"

jest najleps~e i uajwykwiatulejsze
w smaku. Ządać w.zędzie!
....

SKŁAD:

DOM HANDLOWY

u
"BRACIA
KIESZKOWSCY
Piotrkowska 215.
694.

Fabryczno-Łódzkiej.

Ogłoszenie.

w 1· ym

pulku strzeleów jest do
sprzedania II WOZÓW do

niniejszem zawiadamia wysylających ładunki, że na stacyi m. Nad. 430758 futrzane wFoby, Leneman zaliczenie 140 rb.; przewożenia ciężarów. Adres: Ul.
towarowej Łódź-Fabryczua w dniu 1 (14) marca 19L1 Warszawa m. Nad. 434407, towar skórzany, Oldak i Fl'ei- Konstl\ntynowska }& 62. 486-/i'ł
roku, o godzinie 10 rano, na. zasadzie §§ 40 i 90 Ogólnej denberg; Warszawa m. Nad. 420867, 421005 pilui!ci, ZygZ powodu dmóch Interes6w
Ustawy rosyjskich dróg żelaznych, będą. sprzedane z glośnej munt zaliczenie 54 rnb. i 50 rub., Warszawa m. Pol. W. w mieście powiatowem
licytacyi niewykupione przez odbiorców towary, przy byle 14327 guziki, I lir Gorber; Warszawa m. Pol. W. 4812
poszukuje wspólnika
kolonialny towar. O. GolLlwicht; Lublin Nad. 97974 skrawJd lab wsp6lniczki do prowadzenia
w miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu l październi
ku 1910 roku za frachtami: Białystok PÓl. Z. 271662, sukien. Fajn; OstrowietJ Nad. 80651 cegla ogaiotl'wala. WI. samodzielnego sklepu cukierni..
271661, 271659, 271658, 270949 wyroby tabaczne, J. Ja
KlepackJ; Nieldań Nad. 26501 okra sucha, Szajnfarber i Hoh czego, komfortowo urządzonego,
nowski; Bialystol\ Pól. Z. 288012 tkanina weJniana, I. Li- baam zaliczenie ~1 rub. 09 kop.; Lublin Nad. 96961 cze daje 50 procent czystego, obrót
do 30,000 potrzeba 1.500
twin, zaliczenie 98 kop.; Petersburska lU. st. PÓl. 199144 kojada, X. Bajer; Końsk Nad. 67910 okra sucba. M. Gross- roczny
rb.. Wiadomość: Ł6dź, Hotel
towar sukienny, A. Krestmein dla B ci Biszkowicz; Wilno Jllan 7.a!I(:~euie 6l J'ub. 56 kop; Końsk Nad. 677i:S8 oha su Rzymski, l'likolajewska 59 szwajM
\ow. Pór. Z. 713179 towar welniany, Sz. Kremer; Wilno i cha, R. Biborstein i S ka zaliczenie 9 rab. 20 kop.; Niżlli car \\:lskaże.
524-5-1
tow. Pól. Z. 704280 tkanina welniana, B-cia C. i I. Sp 0- I Duieprowsk Ekat. 238055 tryl<ot, P. Nowinieyn; Ellpabrya
~ pokoje
kojni; Ryga tow. R. Or. 66595 wyroby rękodzielnicz e, D. R. T-wo Zegl. i Handlu 1206/73 wyroby rękodź., E. Nach
z
kuchnią
wszelkieml wygoda..
Rosenfeld; Poczynok R. Or. 13825 instrumenty muzyczne, i tunow zaliczenie 12 rab. 91 kop.; ClJarkó<f tow. Pol. 130582 mi są na zPiotrkowskiej:Ni
134
Mewin; Kowno PÓł. Z. '20742 wata wełniana, Sz. Kaga ! baliki faiansowe i nactynia szklane. Rofmau i Denel zali od 1 lIpca 1911 r. do
now; Kowno PÓl. Z. 218318 śruby żelazne, B·cia Tilrnans I czenie 114 J'l1u .; Charków tow. Pol. 139196 pudelku teklu· itlciill. Bliższa wiadomość II
i S-ka, zaliczenie 65 rb. 70 l\Op.; Jurjew Pol. Z. 31780 I rowe i naczynia slklaue zaliczenie 173 rub. 50 kop.; Siemi właściciela domu Piotrkowska:Ni
554--3--1
wyroby rękodzieluicze, Karol Norman dla N. Lewinsona; palatillski Kantor Eksped. Syb. 452 i:ilu'uwki t,kanin wolniano 142.
Psków Pol. Z. 17406 plusz Izaak Łucki; Zasienhof R. Or. ! I. B. Solowiejczyl.; Tyfiis tow. Zak. 19636 wlosie kOllSki\l
Rzeźniczy
177428 farba olejna, EtJinger i Zal{g~jlIl; Zasienhof R. Ol'. I i ogony wolowe, K. Arymianc; Ekaterynodar WIad' 45856
175841 zamki żelazne Herminbaus i Foorman, zaliczenie I wyroby welniane, B cia JareOlienko; Grauica W. 53372 na do sprzedanIa zaraz, bardzo
124 rb. 85 kop.; Mitawa R. Or. 108214 zamki żelazne, L. sioua, G. ReicLer i S-ka zaliczenie 3 rub. 23 kop,; Granica nio z powodu zmiany interesu,
Kramer i S-wie, zaliczenie 120 rb. 04 lcop.j Mińsk M. Brz. W. 53438 zamki żelazne, D. Tl'eitel zaliczenie 95 ruh ; Ale- tamże bryczka i wóz. Prosz,.
zgłaszać si,. \AJ tym tygodniu; tak..
8696 wyroby bawelniane, EkspedYllya towarowa dla S Ka- ksand~ów W. W., 165196 zam!tł,i żelazne Agentura Celua że furgon, bryczkę i wóz, ulica
pIańskiego, zaliczenie 92 kop.; Ni~nij tow. M. Niż 72214
Dr. Zel. W. Wi, Al(eksaudrów W. W. 166585, 166586 Rzgowska N'g 46.
556-3-1
naczynia drewniane, 'r. Sulojew, zaliczenie 24 rb. 89 kop.; , lopaty żelazne N. Jezierski i S-ka zaliczenie 152 ru ble
Odesa tow. Pol. Zach. 488950 napoje zagraniczne, C. E. 35 kop. i 139 rub. 25 kop.; Aleksandrów W.- Wied. 166582
Bratkowski, zaliczenie 29 rb. 65 l\Op.; Lubny M. K. W. 7234 stal nie wyrobiona N. JeziersLd i S-ka zaliczenie 358 rub
' łoi
ił
wlroby rękodz. Ja,kób Zarecld; Petersburg Nik. 597402 90 kop.; Detmold Eisenb. Direc Hannover l/l - 2/1 potrzebny do adwokata. Oferty
rury żelazne, Dom Handlowy F. Klos8a; Moskwa tow. M. l źelazne i stolarskie wyroby Neugarten i Eichman dla z opisem dotychczas. dzlalalnoBrz. 53109 t~anina baweln. W. Ztamanow. zali~z~nie 50 le; l. ~fJlla, zaliczenia. 6 rb. 2 J<op. i 20 rb. 26 kop.; Bel'iio ~l A~m~f~~~k_aR~zlV~~:~ w~o~:~
Okulowka Nlk 2345 posadzka, Fabryka WazechsWlatowy Pa- H. I L. 15 aparaty llzyczne, Jacob J VaJautin dla Kaufma
ie.nt Romanow. Posadzek; St. m. w Jarosiawiu Pól 781 tka- na Iserskiego, zaJinenie 28 rb. 13 kop.' Ryga I R. Ur Potrzebny Ol/cd,
nina welniana, T-wo po Wołdze, zaliozenie 20 rb. 5 /cop.; I 6846, 6873, 6938, 6973 7094 7057, 75i7 7505 743/ samlennywsp61pracowllIk, umIeJI}
Iputiwl 1\(. K. W. ó093 tkaniua. 8ukieun a, Stiepnoj, dla M. 7242, 7305, 7355, 7392 gazety 'nowe Redal~cy a gaz~ty Di~ cy pisać po polsku i rosyjsku do ..
;Łune; A,łtYDowka. M. K. W. 4807 tkanina weln\a.na, zawia- Idisz8 Sztime" dla Winograda; Mllsk~a
M. Brz. 6312. ~;~(.~l~dI,a'i1~t~I\~.~~~~,a~:
:dowca. stao!ł dla. B. Epszteinaj Odesa tow. Pol. Z. 498378 6511. 6646, 6798, 6410, gazety, Rehkcya. gazety "Rul" kolajewska 59,numerowy mskaie.
536-3 ·2
:nasiona, G. Katarow, zaliczenie 64 rb. 80 kop.; Rowno 1'01. dla Stanisława Olczaka; Warszawa W. 104899 bagaz za
Z. 65093 ohustki O. Staric; Polonnoje Pul. Z. 43413 sznury i wiadowca stacyi dla Wajtmalla; Warszawa W. 1046-14 for 1~ -.mI;iS-g;::iłlilłO'W*""""'il"'Ry
10 M•• g-ren~
'konopne, .A.bram Turow . zali.czenie 13 rubli 24 ko. p.; Rówlle I my żelazne, E. IIarkawy; Żmer'ynka Pol. Z. 2431 parasol
'C
natychmiast usawa
,Pol. Z. 66035 wyroby we ..lon1ane M• B or bat; Ł OWlez W arsz. zapomniany przez pasażera, zawiadowca stacyi dla zawiad '
,w. 21307 pończochy, S. Szeps zalioJzenie 150 rb.; Grodzisk I stacyi; Warszawa m. Nadw. 95467 książki drukowane, War. '
:W. 40422 przędza bawełniana Grodzicki; Ciechoclllek W. W. szawska st, miejska, zaliczeuie 72 kop.; Wiaźma M. Bl'z. ' Bezwarunkowo pemny i nie ...
; ~881 .szlam Ciechooiński Rządowy Zaklad Wodoleczniczy za· , 65 t~anina wełniana, Sukcesorowie M. L. Mórgolica; Ję-I' i~~~~I~\l1ip[?:~.~~le::.~~tk~1
l1clellle .9 rb. 2~ kop.; Naw~rado~8k W. W. 7624~, 76152 , drzelo~ Na~w. 106556 rzeczy domowe. ]'. Rajnszleia dla
oryginalno proszków po 10 k.
Imeb1e gl~te B-Cia Thonet zahczenlo 38 rb. 50 kop. l 54 rb. i F. Ra]OSzlellla; Odesa tow. Pol. Z 459792, gotowe ubrauie,
Pudelko 1.20 k. Główny sklad
6-0 kop.; Cięstoobowa W. W. 247449 maka.ron, D. Warszawo ; Zawiadowca stacyi dla Ungera. Na stacyi Łódź - Kljrolew
Tow. Iikc. L Spiess i Syn.
'ski, za~iozeni. lO. r.b. 84 kop.; War:sza.wa ,:,. W. 350.4~.4 da(~O) marca, 19.11 ro~u, o godz. 3 po poL, Końlik-Nadw. . . .
4690-37
ehówkl, HJ::. Ron-lki6r; . yYarszawa W. W. 302.022 obclni'l. ba- I 67104, ](amllln piaskOWIec, M. Keni~; Warszawa W. 104962
fW.elnianę. ROz6~bei:g;'}Varsźawa W. W. ;)62492 sk~awk,l.su- ! gaza jedwabua, Skoryna. Na stallyi Łódź.Chojny 9 (22) mar.
Pracownia Damskich
rkleBJ)e._. Roza~~!g>; W~r$zawa ' W. W. 865002 workI pro,zna, l ca 1911 roku, o godz. 3 po pol.: Warszawa W. 359697, Sukien i Koctyumów
(fabJ'Jka .oetu. zalicza.nie 1Q fU.; W~rsz.awa W. W. 366060 cukierki, W. SObolewski, zaliczenie 80 rb. 46 kop.
lampy, };lIDer ~lłczeme 14'1 rb. 16 l~op.t Warszawa W. W.
W'
d b l' t
d' h
..
~
. ~6499 tOwar weZil.iauy, :M. Liberman z~liczenie 65 kOp.;!,
raZle, g y y wy aoya, w mac ,;yzeJ oznaczo.nych
Warsowa W. W~ 369976 butelki próżne, .Chasta;" War- I me ~oszl~ do skutku, t? powtorna ostatec~na sprzed~z od2-~~~~:Q~;~r!~' S~bO~~'lf.
'"awa W. W. 868834 lóżko żelazne, B. Lipskier; Wa.rszawa będ~le SIę ~a. st. Łódz-~abryczna w dmach ~/15 1, 3/16 Wykonywa roboty eleRaueko poW. 871865 walizki skórzane; T. Bernhaum zaliczenie 47 marca 1911 101\u o godZiwe lO r~n?, na s.tacY1Łódz · K~- dlll~ na·śwl\lższvr.h żurnali 192i
rb. 73 kop.j Warszll.wa m. Nad. 420461 kajety, Towarzy
:olew 8/21. m~l'~a 1911 r. o .godzlme 3·eJ po poludn~u II
II
fatwo Ekonomia zaliczenie 40 rb.; Warszawa m. Nad. 416816 I na stacyi Ł?dz-Cho)ny 10/23 marca 1911 roku o godzl- _
i próżne pudelka, Fridman zaliczeni!: 15 rubli; Warsza w a 3-eJ po połudnIU
749-3-3
'rzyjnlUj, fiadrabian~e ~
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ZAKŁAD

111111-4

KąA PIELOWY

ul. Szkolna lfI II.
Elektryczno-świetlne i wodne kąpiele. Kwasowęglowe i różne inne kąpiele. Masaże
mięśniowe i inne. Wanny i kąpiele parowe.

I

:zB:r~~1~~~~~r~:
pielowa.

lA NIA8i BLI OlE KA __ MlKOŁA;~~;~.59m.56

GUSTAW DASLER.

iPOBLICZ

Iotw~~~ie:::,!!ed~~~~!w~~e~~~~2:~~a.,!Q_~~c
•.,
święta
poło Książki wypożycza

Nawrot N2 4.

zbiór liczy 3,000 tomów.
637-15-7
!I -----------.,;---------

Nawrot N2 4.

.... Do sprzedallia z powdu wyjazdu
I

.

. Magazyn

I . Jeden z

Kapeluszy
Damskich
pierwszorzędnych
lepszą klljentelą.
z wyrobionq

- - - - - - - - - --------_.- - ----------- --- ----_._-RedaJrtor odvowiedzialny St. ł.ąp&iluiki.

II .

Pończochy

bez szwu, poleca prl\Cownla
J w niedziele i
od 1-3 po
258-20-7
się bez zastawu za opłatą 5 kop. miesięcznie. Księgo- Julii rll'lacher.

m_____~~~q~;:J [ składać "Rozwój" pod "Łódź".

~~mimi_____iiiii__

430-,\ 0\

A

W tloczni ..ltozwoju", Przejazd 1& S.

Plomby od 50 k.
ZĘBY
. . na kauczuku, zlociebez
korzeni. Plombowanie
sztuczne od 75 k.

WYJęCIa

złotem,

srebrem, porcelaną. Wyj-

mowanie

zębów

bez bólu.

OIerty Przeróbka i reparacye na pocze..
528-3-1 kaniu. Lek.Mdent. S. LlPOWSKI.
Piotrkowska 92. 38tr

Wydawca. g. Cza.io

ułd.

