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lendarr.yk~ tygodniowy:

Sob. iw Kazimierza.
N'ledz. św. Adryalla
Pon. gw. WIktora I W.
Wt. św. Tomasza z Akw.
Sr św. Jana Bożego.
Czw św. Franciszki.
Pląt. 40 Męczennlkó".

Cena prenumeraty:
w ŁODZI,
Ilocznle rb. 6 k.
Pólrocznie " 3 "
Kwartalnie" 1 •
Mleslęczn•• - •

-

Wschód sł.: I!odz. 6 Ir 44
ZlIChód 81'.: godz 5 ID 4.1
Dług. dnia godz. lO m. 57
Przybyło dRla {l. 3 m. 24
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70,

przelyłką pllcztOWą:
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P6łrocznle

RedakCye'

rb. 7 kop. 40

• 3 •
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Mleslęoznie.
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Sobota, dnia 4 marca 1911 roku.
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Dyplomowana aczenica Paryskiej Akademii i Kroju
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(Krótkie monologi.)

a om pOWIa aJą, ze Jes wo nosc
An d r u s:
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- W rzeczy samej jest wolność! W żołąd
ku-wolność, w kieszeni-wolność, w głowie~
wolnośćl Nogi bez butów także mają wolność.

WE WTOREK

dnia 7"'go marca r. b.
po cenach o połow~ niższych od popularnych

D afi ac

o wolności.

I
I

~ostaje tylko rękom dać wolność i zaopatrzyć
\ SIę w cudzą portmonetkę. albo zegarek.
KOOledya Szekspira w 5 aklallh, l'eżyserowal K. JUllOS a.
Bilety codziennie do nabycia w cukierni W go Koml ra, róg Dz elnej i WschoJnieJ, od 10 r. do 8
S t a r a p a n n a:
a we wtorki i w p ątki od 10 do 2 ·ej i od 5 po pol. w kasjA teatru (Cegldniana 6.:l).
666
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Zlitujcie się!. ..

c.

Dorożkarz:

Z powodu likwidacyi zupełna wyprzedaż obuwia męskiego, damskiego i dziecinnego po ce.
nach niżej kosztu. Lódź, Piotrkowska Ni Ul

p. tk

W
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Teatr PopUlarny

A. MIELEWSKlEGO
(KONSTAN'I'YNO WSKA. 161.

•

Jutro o godz.
a po poZ.
Jutro o godz.
8

m. IQ w.

]

"Odsiecz Wi",d_ i
"PIĘKNA

ę

- Ale też ci ludziska radują' się z wolno~cil
a ja tu stoję już z pół dnia wolny i przeklinam
tę wolność. A żeby ją!...

a.

I
"RapaCkiego.

MA SYLI ~ KA"

po raz
arugl

Panowie! przecież ja jestem wolna, ale

j~mamdoo~~woln~ci, W~dnimdcz~~1

1

C z ł o w i e kro z u m n y:
. - Naturalnie: wolność to grunt! Najważniej·
szą Jednak wolnością jest picie koniaku Szustowa... ale akurat tej wolności żona mi nie daje.

1
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przeziębień, dzięki naj prawdziwsze'"
mu środkowi na takie choroby-

mlrca. 1911 r.
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z reumatyzmu, bólów w boku,
pasie, plecach, od chorób piersiowych, kaszlu i wszelkiego rodzaju
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szcze zawsze znajdują oparcie w myśli narodo·
AdmlDistracya zawIadamIa, ze chcąc aby wej francuskiej.
To wzmocnic musi niemców w ich polityce,
.Rozwój" był dostarczony wcześniej, podziema \
rewir na Radogoszczu między dwóch roznosicieli. ~ która każe na kaidy wypad'ek utrzymać silną
Nowy roznosiciel, niewprawny, nie doręcza jesz- armię ~ si~n~ zbrojenia. Myśl po}~dnania miQd~y
· wszys tk'Im. p r osImy
.
o zaw'la - , dwuI WIelkImI narodami z pewnoselą na tern nie
cze zb yt regu IarUle
. .
.,
zyHa.
domIeme nas, o lle pózno prz)'nof!zą. "Roz. I
Jeszcze bardziej pOd\{reśla znaczenie tego
wój" lub nie wręczają go wcale. Zaznaczamy, że mianowania telegram z Par'yia, otrzymany przez
w poniedziałek i wtorek "Rozwój" wyszedt zpól~ "Wianer Al/g. Ztg,~.
.
toraO'odzinnem opózuieniem, ale od środy wydaje.S~nator lVlonIli, - opIewa. teleg!'am - po
o .
.
I rozmowie z Fallleres em udał SIę przedewszyst·
my go regularDle.
r kiem do Delcas~ ego, któremu mial powiedzieć:
PrzychodzQ do pana z prośbą, abyś ra'. czyI wstąpić do gabinetu. Ofiaruję panu dzial,
dla którego pan przęz cztery Jata pracowaleś
t. j. ministeryullI marynarki. Zależy mi na tern,
ażeby stwierdzić, że w kwestyi zagranicznej po.
Najciekawszą osobistością w nowym gabine. lityki j~steśmJ. jeu~ego .z~ ..nia i że , w. tym kie.
cio francuskim jest Delcasse, który był dawniej ru.uku nIema mlęd~y namI zadny?~ ro~me. P.rzed
ministrem spraw zagranicznych a obecnie objął ~IZytą u pana z zadn~ ?SOblstoSyJ(~ ule mówlre~
'
Jeszcze o obsadzeniu mlUlsteryum spraw zagranIt ek ę marJvnarl{]' .
h .. d
h k
'
t"
.
PowIIłanie Delcassego do gabinetu wywolalo
czny~ l za nyc
ro owan w ej Imerze D1e pro·
w Niemczech nieprzyjemue wrażenie. W r. 1905, wadzIlem. ~
.
Deł.ca~se był tą deklaraCYą wzruszony I portgdy Delcasse był miuistrem spraw zagrauirznycb,
omal że nie przyszło do wOjny między Francyą fel przyjął .
,
•
Slow~m - kons.ternaeya ogo Ina,. w które)
a Niemcami z powodu sprawy marokańskiej. DeI· .
casse, opierając się na przymierzu z Rosyą i po- Jeszcze Dle w~zystkle ?rga.ll~ narodow pohtycz·
rozumieniu z Anglią, przygotował się do śmiałej nych zdołaJy SIQ wypowIedzleo.
-- ~--akcyi w Marold\u, gdy nagle cesarz Wilhelm udal
się do Tangeru i przyrzekł sułtanowi swe poparcie przeciw FranCyJ. To było przyczynI} l(On- I
OS
O
flik tu francusko niem ieckiego, który przybral \
wkrótce groźne rozmIary.
--\
Niemcy żądały zwołania. międzynarodowej
W iadnem z m\a.~t ani Kr6\estwa ani (jasar• konferencYI, czemu się FranCJa. sprzeciwiła. A.m- stwa. nie zna\eitibyśmy takiej wieży babilońskiej
basador nielIl\ec~\, ~s. Rauolm, obs~awał jednak pou względem szkolnictwa elementarnego, jak
przy tem żądanIU l na konferencYI z Delca3sem w Łodzi. SZikoly elementarne zO$tały tu w 1907
wyraźnie oświadczyf, że za Marokldem stOją Niem I. roku podziAłone "edlug narodowości, nie bacząc
I ey. Wtedy to przyszło
do znanej konferencyi w . nawet na Uli:az Najwyższy z 1864 roku, dotyczą.
Algeciras. Wskutek interwencyi Austryi konflikt! cy szkól elemeutaruycu w Króleitwie Polskiem.
francusko-niemiecki zastal załagodzony. Delcasse
W obecnym czasie posiada Łó 'Jź szkoly miej.
był jednak zmuszony ustąpić.
sIde: polskie, niemieckie, żydowskie i maryawioOlemenceau, w ostatniej swej mowie, polemi- Ide; są przy magistracie osobne kasy: I'osyjslde,
zując z Delcassem, oświadczył, że Deloasse poni. polskie, niemieckie, maryawickie i żydowskie, ale
żyl Francyę, ponieważ O maro 00 ni~ dopl'owa- pieniędzy w nich brak nieustann ie i bardzo czędZll do wojny z Niemcami, Francya zaś. nie chąc sto daje się UCtU:ć ten brak tak dalece, że pen.
wojny, musiala us~ąpjó przetl Niemcami.
sye bardzo ub .Jgl fi nauczycielom i nauczycielkom
Dełcasse. USląpiwszy z urzędu ministra spraw I' szkól miejskich nie są wyplacane po dwa miesią
zagraoiczllyeb,P?ś~vięcit ~iQ reorganizacyi m~ry~ ce, z!1pelnie. jak to bylo niedawno je~zcze IV Turnarki fra~cusl{lel l byl refe~entem ~arynarkl w cyl gdzie bank nie pIacH wcale pensyi ul'zęuni
parlamenclC. Na tym urzętlzI~ f0ZW.IOąt bardzo ł l<om. Gtównie w tej . sprawie szkolnej na siebie
szeroką al{cyę IV sp!,awle pOWiększenia floty. TO! zwracają, uwagę dwie komisye: komisy a miejska
też obecne powolallle go do gabinetu lllewątpll
i komisya niemi ~cka.
wie spowoduje nowy ~u:s .w polityce za.graniczKorzYRtając z pewny~h konjunHur politycznych
r n~j Francyi, te~bardzle), ze no.wy. premler~Mo. ~ niemcy lÓtlzcr, opi\rlszy s~ę na .ią({imś przegtar2.a~
I nlS, pr~sząc ~ełt;assegu O wstąple?le d~ gabllletu, lyl~1 paragraf:e, wYJednah pod~lar składki szkol ,
ł zapewnlł go, ze zgadza SH~ zupełnie z .lego za~anf>J.
trywanl ami. Z przy c.zyn taktyozn yeh Jednak Ofla.
Jak się to IIt~to, dotąd pra\fllicy naj bieglejsi
rował portfel spra.w zagranicznych innemu polirozstrzygną,c ule Illogą, dosyć, że posiadamy IV Ło
tykowi.
dzi dWie kOlllisye. Każda z tych komisyj przywla.
W prasie wiedeńskIej wejście Delcassego do szczyła sobie prawo nazna.czania składki pobiera .
gabinetu powitano ponuro.
nej na rzecz szkoly elementarnej od obywateli
• Neue Fr. Presse" pisze między innemi: łódzkich .
i Francya oczywiście ma prawo wedlug własnej
Zaznaczyć tu wypada, że pewna dosyć zamoI woli wybierać ministrów. A gdy Francya jest żna grąpa ludności Łodzi - jest zupełnie wykluzdania, że p. DeJcas~e jalw miuister marynarki CWDa ou opłacania. tej sklaJid, a tą ludnością są
b~dzie użytecznym, to, naturalnie, może go powożydzi. Niemiecka komisya szkolna zabrała sobie
lać; ale wrażenie, jakie stąd powstało, nie je lt
mniej licznych, ale bardzo bogatych niemców, kojnż od woli Francyi zawisrem.
Mąż, którego
misya zaś szkolna miejska, którą nazywają l'ó\vno" w izbie obwiniano, i(j jego polityka parla do cześnie polską., otrzymała naj liczniejszy ale i naj·
, wojny, dosiał obecnie portfel ta.k bardzo związany biedniejszy żywioł w Ł~)(lzi, to jest polaków, z któi z kwestyą wojny i pokoju. Co prawda, p. Delcas- rych 19/20 należy do stauu robotni(Jzego_
se nie zostaje ministrem spraw zagraDlcznych;
I dlatego na;liczniejsza gromada mieszkań.
, ale faktem pozostaje, że jego ostra polityka wo- c6w Łodzi, poutrzymuJąca szkoły elementarne
I jenna jest popularną w francuskim parlamencie, ! miejskie-złożona z polaków-ma tych szkól naja może na.wet I we fraocGsklm narodzie. Rzeczą. \ więcej do utrzymywania., ale zato na.jmniej posia..
jest pewną. iż jego mianowanie w Niemczech nie da środków, aby z~ nie można byto pokryć taki
wywola dobrego wrażenia, bo uchodZIĆ musi za , ciężar, tem więcej, że poozynają" od rokll 1907,
dowód, że przedsta.wiciele czynnej polityki odwe· l rozpoczyna si~ CIekawa l{oukurencya pomiędzy
ł tu, którzy nie cotaj, si~ nawet przed WOjllll, jekomiSJami szkolnemi.

!

piastrowi Benzona firmy Siburi
i Johnson. Stale bóle bezwarunkowo
usuwa

zmniejszy~

~

ł

-

c= p ?> ">
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TYSIĄCE
wyleczQłiycb

w kilka godZin w tych wypad...
kach, gdzie inne plastry i podobne
środki potrzebuj~ czasu kilka dni,
nieraz tygodnia, aby cierpiącemu tylko

Sobota, dDia

f

ból.

I

!

-

DELCASSE.

Zastosowany przy pierwszych symp'"
tomatach, plaster Benzona od jednego
razu, zwykle zupełnie leczy i usuwa
to, co 11) następstwie mogłoby się
roz\llłn~ć w pOlPażn~ chorobę. Kto
rzeczywiście
chce ochronić swoje
zdł'OU1łe, powinien zawsze mieć w do ...
ma plaster Benzona, kt6ry bardzo

I

I

jest polecany przez więcej niż
5,000 lekarzy, - Żądajcie prawdzi...
wego plastra Benzona firmy "Siburi
i Jonsohn" ł strzeżcie się falsyfika ...

Jeszcze

t6w. - Sprzedaje się ~e wszystkich
lepszych aptekach i składach aptecz ...
nych.

Plaster I

BENZO A
I

3U2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .
1

ZnakolIIiły środek odż7_O Z 7

KEFIR K~o~!CKIEGO
apteka W.

Ł611ż,

DANJĘLECIUEGO.

ł,23r

Plotrko.ab .Nt 130. tel. 12-93.

INHALATORJUM

_ _ Ulica Spacerowa Ni! 29.

50%
Dr. W.P.

~

oszczędności
usuwa

867

opalu,

wilgoć

2~3

O ~.t. JIIULTIPLIKATOR OGRZEWANIA
Kł.bukowakl. in~.-chem., Warszawa Jerozolimska

n

4llKAZIł1IERZ OSSOWSKI iDŻJ~~~~n\oO;;~ńea

BIURA PATENTOWE.
PETESBURG - WoznieslenskiJ ł'rospekt J\i 20.
BERLIN-Poatdamerstr. XI 3.
519-26

I

I
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~eat. ~ Ó . . . ~ ~ . .
CegIelniana 63.

837

Sek. o g.....j p. p. po cenach popu)arnyoh "Cho.7 z urojenia~' Moliera.
JuVo o godz. 8m. 15 w. \lo raz drugi ,.Urzędowa żo
na" H Oldena.

WpiU Wandy Siemaszkowej.

I

l

do ~ziewań sachych, systemu Koertinga przy c~orobach
nosa, gardła i pluc jako też chorobach pl:zem.tany ma'"
tc:r)'i (szczeg6lnieskroiulozie). Otwarte codZlennte opr6cz
niedziel ł Ś\lli~t od godz. 4-7.

I

l'

kiadkach szk InJe b•
y
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ROZWOJ -

I tak pan X. placi na szkolę miejską 150 rb.
Przychodzi do niego pan M i proponuje, że jeżeli
I' t k . . kl ' .
.
.
pan X zapIsze Się na lS ę omlsyl SZ oneJ Dlemieckiej, to będzie placH tyll{o polowę.
I prowadzi się Jicytacya in minus; a' że pan X
posyła swoje dzieci do prywatnych zakładów nau
kowycb, wiAc szkoly elementarne miejskie niewie"
le go obchodzą.
Tymczasem członek jednej komisyi nie obo wiązany płacić więcej składki szkolnej. Ta licytacya "in minus" wywolała zwJaszcza wśród insty·
ł
•
h' t
t
I . h
t
~ucyj prywa.nyc I owarzys W a {cylDyc
razu tat, że składki znacznie się zmniejszyły...
Jest to takt znamienny, ale gdy tak dalej pój ·
dzie, dojdziemy do tego. że w kasie szkolnej nie
d'
t b . ló ..
· . . d
b ę dzle
plemę zy na opę zenIe po rze naJg wme)szych szkoly.
Już w ubieglym miesiącu nastala tak ciężka
chwila, że pensyj nauczycielom, należącym do komisyi szkolnej miejskiej, nie wypłacono.
I
Żony i rodziny nauczycieli, po bezskutecznem
kołataniu do drzwi komisyjnych, udały się z. prośbą
do p. gubernatora i wtedy dopiero wyplacono ich
mężom zaległe pieniądze i to z funuuszów zapasowy oh.
Ale tyoh funduszów zapasowych może nareszcie zbraknąć i wtedy nauczyciele wielldego
miasta osiądą na bruku, lub pÓidą żebrać - a to
jedynie dlatego, że pewnej grupie, dmącej w swoje narodowe posłannictwo, grupie o haka.tysty.
cz.n~~ nastroju, zachciało się z Łodzi zrobić prz.ed- I
....
mlescl8. Be~Jllla,. albo Franl\furtul
Opieraląc Sl~ na tych sukcesach memleck i6 1 \
polityki ~ ~odzi !nna grn~~ rniesz~zt.n łódzkich,
a mianOWICIe żydZI, w~stąPllt z prosbą. do okręgu
naukowego warszawskIego o utworzenIe przy magistracie .trze~iej. komis'yi s~kolnej •.- żydowskiej.
Ale ZydzI WIdocznie nIe trafilI na tę drogę,
po której szli niemcy, gdyż w krótkim czasIe
nastąpiła odpowiedź lwratora okręgu naukowego
·
. .
.
d . r
warszaws k lego, w ktorej czytamy, ze po zla na
szkolne komisye nie istnieje w prawie, a zatem
nie może być dopuszczony.
Wynik działalności istniejących dwóch Jw·
misyj i nieustannej obniżki skladek doprowadził
.
.
..
. . l
l
do tego, ze w tej cll\vtll komlsya mlejs <a szk? na pOSIada prteszto 50,000 rb. dlngu, a WIęC
blizką jest bankrnctwa. Jeżeli to nastąpi, nie po- I
zostanie nic więcej, jak zamknąć szkoly miejskie,
dzieci polskie, naleiace do najlicznielszej grupy
,. l'Odzk"161, rozpę(
'
Iz \'c do dom. 6
IU dnOSCl
w·I pOZOstawić tylko szkoły dla ludności niemieckiej.
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Oto do czego doprowadziła polityka pewnej nr. ł5.-Zebranle miesięczne czeladzi IdODÓW, o godz. 3
grupy niemców w Łodzi.
po pol (Wólczańska 6).-Zebranle ogólIle 6 go Towarz.
W
I '
. .
b ł'k
poŻ. oszczędnośelowego (WIdzewska 73). o g. 3 po pol.yzys {Ujący pracę miejscowego ro o.m a Zebranie ogolne Tow ab8~yDen~ów "Przyszłość " , o godz
niemćy nie poczuwają się do ponoszenia ogól- ó po pol. (Kon.~an~yQowsk. nr. ó). - Zebranie ogólne
nych ciężarów miejskich.
czeladników krawieckich, o godz. 2 po pol., w Domu lu
A czy wolno w ~en sposób prowadzić sprawy? dowym (Przejazd 3~). - Zebranie pOńclo8znlków (MlkoDzieląc na pojedyncze grupy wszystkie skład - laiewskll 56) o godz. 2 po pot-Zebranie Stow. odlewJ
nlków (Mlkolajewska 40), o godz. 10 rano.
ki miejskie, niezadługo doszlibyśmy do tego, że
_ W poniedziałek zebranie ogólne polskiello Tow.
obywatel przedmieśó nie chciałby ptació podat- teatralnego w pierwszym terminie (Cdgielnlana 63). Po·
ków, bo za nie najwięl<sze udogodnienia posiada czątak o !(odż. 8 wieczorem.
ten, co mieszka w śródmieściu. Tu bowiem jarzy
.oDCZYTY Jutro w Tow. krzewienia oświaty o g.
·'·.l
1 kt
..
l'
I 7waWlect.,
(w lokalu pracowników handlowych, SpaceroSIę SWI~. o e e ~ycz~e, prZeCl~a)ą u ie? szyny
21) odczyt Eugeniusza Sokołowskiego p. t. "Historya
tramwajowe, przejezdni korzystają z brukow ulep- I niewoW.
szonych. Na przedmieściach pa1i się gaz, lub
W lokalu Stow. wzaj. pomocy pracown. prze·
ćmi lampa naftowa bruki pelne wybojów ohodnimysZu l handlu (Piotrkowska 120), o godz, pól. do 4 po
,
,
. pol., pogadanka ad". przys p. Augnsta Raubala p. t.
ków brak zupełny, etc.
Drożyzna mieszkaniowa jej przyczynJ j środki zarali
Kasa miejska nie jest kasą tei lub innej eze."
'
narodowości, tej lub innej klasy mieszkańców-kasa
KOŁO PRACOWNIKOW KOLEI FABR. Ł. D z I ś
miejska jest wlasnością miasta i b'ez względu na (w lokall1 własnym, WIdzewska nr. 73), wieczornica
to, kto i jakie podatki peaci, musi mieć na celu p. n.. ,Sledź". Początek o g. 8 wieczorem.
ogólne wygody mieszkańców; w przeciwnym bowiem razie nie stawianoby ani szpita.li, gdzie bogatsi się n'e leczą, ani przytułków, gdzie ubodzy
1:)
.4. ..
szukają. schronienia. ani szkól elementarnych,
~,r'
gdzie dzieci naibiedniejszych rodziców radzby
zdobyć. sz~zyptę .o~wiaty-najbied?iejszych mówię, I
(sm) Naboieństwo. Dzisiaj z powodn 50 roale na)pozyteczllle]szych pracowlllkow, z których cznicy uwłaszczenia wlościan w oesarstwie a. 47
trudu cale. mia~to wyroslo. .
.
I W Królestwie zosta.Co odprawione o godzi~ie pól
To tez pol1ty~ę. pew~eJ grupy ludZI, obcy oh do dziesiątej uroozyste nabożeństwo w kościele
uam ~ultura.' uwazao nal.pzv za. bardzo. s~kodl!wą św. Krzyża, na którem ooeonł była młodzież
dla miasta I błędy, WYnikłe z Ich zablegow, Jak· szkolna i nauczyciele.
najrychlej należałoby poprawić.
Dzieci od lekcyi uwolni no
o •
KALENDA.RZiK TERftliNOWY.
• (~) ~araria W .Wid~ewi8.
uzupelnieniu
IMION A. SŁOWIA·NSKIK D z I ś Kazimierza. J n- w:adomoscl telegraficzne] o zatwlerd~enlU przez
t r o Wojsbwa
mlnlsteryum ~praw wewnę~rznyeh prOjektu utwoTEATR POLSKI A. ZELWEROWICZA (Ceglelnla- rzenia. od~zleJnej . p~rafli ;zymsko katolickiej
na nr. 63). D z I ś .Urzędowa żona" Hausa Oldena
"" WidzeWie, nadmienIamy, ze delegowany do
(Po raz drugi) \'yystęp Wllndy Slemll.9zkowej. Pocz~tek Warszawy z ramienia Towarzystwa akoyjnego
o g.odz. 8 mln. 10 wle(!zorelll Jutro "Chory z nrole" .Beinzel i Knnitzer- p. M., otrzymał w tej spranla Moliera Poczl\tek o godz. 3 po pol. - •Urzędowa
k
t
t t ·
. d
., .
żona". (Po raz trzeCi). Poczl\tek o godzinie 8 m. 15 wie .
wIe w o.nsys orzu am eJilzym wla omoso, ze
Czorem.
na zasadZIe uzyskanego pozwolenia nowo. paTEATR POPULARNY. (Konstantynowska nr. 16) I rafla w Widzewie otwarta będzie w dnill a-go
D z lś po raz pierwszy "Piękna Marsylianka". Początek kwietnia r. b.
o god;.: .8 m. 15 wieczorem. Ju tr o ~Odsleez Wlednla
Proboszczem parafii b~dzie ks. Jan Al.
Rapackiego. Początek o godz 4 po pot.-,Plękna Mar- b b
sylianka". Początek o godz 8 m. 15 wieczorem.
rec t . . .
.
.
•
ZEBRANIA Jutro mleslęezne zebranie Zj{romlldze- I
Pomewaz rząd me ustanOWił żadnych etatow,
nla czeladzi cles f\lsklcb, o g. 2 pp (Nawrot 52)'-Zgro- koszty utrzyrnauia proboszcza i dwóch wikaryu
madzenie czeladzi stolarskich, o g. 2 pp (Wldzews~a szów pol<ryte będą z dobrowolnych składek paranr 84,). - Zebranie ogóln~ l':wlązku mularzy "Łącznośc", fian.
Praca. probo~zcza wynosić ma 300 rubli, ·
o godz. 1 Pp. w sal! strazy ognioweJ, ul ZaTlewska. . po 150 rubl·I rocznIe,
. pr óC1.i tego
Żebranie ogólne 5 go Tow poż· oszczędnościowego o g
a WI'1caryuszow
6 wleetorem. w lokIIlu T;w. prac. handlowych, Długa mieszkania w naturze.

I

I -

K ON•K .

I

vy

M

(

Erotyzm opanowat teraz umysły wszybez roman~u, wiersze bez westehllień, dramat bez nastrojów nie istnieją.. Wszy\ paUl z prowlllcyl.
- Ładnio przesadzam. Fuńcio, uczeń klasy stko na świecie podporządkowane nerwom, na..
trzeciej,
chłopiec 15-letni, syn Anusi Warteekiej,
piętym jak łuk Amora
Erotyzm pochlonllł
naTrochę o zagaslym karnawale. - Erotyzm w ży"
"t
ciu. _ Baliki dziecięce i dla mlodzieży. _ Splen. _ nasze} koleżanki, pamiętasz, tej, co to z dwoma sza zycie, erotyzm nie ten głęboki, uczuciowy
M ..
warkoczami cbodzlla, zakochał się w 29 letniej uczciwy, tylko chwilowy szal, pOllloka lekka i
Urzeczony pan aCIe].
pannie na zabój...
\ cienka. tak delikatna jaje na łyżeczkach platero_ Dobrze, żeś przyjechala, droga przy ja- MOJa .Mlchaq;u. co też ty wygadujesz ... I' wanych srebro, które PQ paru dniach znżywa się
ciółko; miałam nawet zamiar pisania do ciebiel
I cóż na to rod%lce Funia?
zupełnie. Czyż to miłości?
- Zastanawialo mnie twoje milczenie-rze- f
Zrozpaczf>ni. Chłopak żądał, żeby mu ;
Czy Funio i jemu podobni zdają sobie z tego
kla osoba starsza, kładąc maleńki sak wojażyk dali pięćdziesi~t rubli na lwpno pierścionka za· uczucIa sprawę?
na krzesełku - dlatego przybyłam umyślnie...
ręczynowego...
Na balu w Lublinie jakiś student pakuje so- Nie pisałam, moja kochana, bo to był
- A oni?
łbie ImIę do głowy bo jego .ld6ał~ tańczył
l\arnawal. Te bale, ach te balel w co one się
- Co on I Nieszczęśliwi ludzie, będl\ mu- . zapewne z kim innym mazura.
Jaki to nastrój, jaki efekt umrzeó na salil
zmienily.
sieli daó...
- W sl<órę chłopcu...
Niech ona się przypatrzy jego bladej., siniejącej
- Nie rozumiem ciebie.
- Musiałam pilnować mego Maciusia. Nie
- Ależ to nie pedagogiczne.
twarzy i niech spojrzy na śmier\elne wargi!
- Zapewne...
To będzie piękne, to będtie wzniosłe. To
nm'l'rzysz, co się to dziś dzieje na tym świecie.
Sodcma i Gomoral Panny takie teraz dziwne,
- Tego s.ię nie używa.,.
będzie owo dzikie harakiri z czasów nieucya ta.kie śmiałe, jak gwardya japońska. Chcą. prze- Niesmaczne, chciałaś powiedzieć, ale wie- wllizowanej jeszcze Japonii. .
bojem świat zdobyć. Nie pytają się, czy Lwier- le lekarstw jest niesmacznych, a jednak zażyć je
Jtlk to człowiek nie umie się zemścić inadza. zajęta, czy wolna? Czy brunią tej twierdzy trzeba...
czej, tylko musi wypruć wZasne kiszki przed
- Tak, lecz nie wtedy, jak dzieciak jest drzwiami tego, którego chce ukarać..
porucznicy, czy landwera. Id/} szturmem. Bylam
'W wielkiej obuwie o mego Ma.ciusial
ambitny. Furdo powiedział im, że jeżeli w tym
Ale przeoież nie można patrzyć obojętnym
- Przecież to człowiek starszy...
tygodnin nie dostanie pieniędzy, to sobie w leb wzrokiem na młodzieńca, co z premedytaCJą zabiera na bal rewolwer, aby tam w "nastrojn- No tak, ma już 56 lat ... ale i to ich nie paluie.
- Nic nie szl\Odzi; ja myślałam, że na ojca umrzęc".
wstrzymuj;. Jak go raz na balu obstąplly .•. myślalam że mnie apopleksya zahijel
i matkę porWIe się· Takie środki, jakie obmyślil
Zle chowacie swoje dzieci, bardzo źle. Czlo~ To Bobie więcej zaszlwdziły, nJZ Jemu...
Funio, są. bardzo sl<uteczne na głupców, od kto- : wiek liczy się na to, ieby spłacić dłng za t~ n...
- Im nic i jemu... Te oczy ich biegały jak rych naród nic więcej spodziewać się nie może. ' ukę społeczeństw n, a nie marnie ginąć dla eroświderki...
- Łatwo ci to mÓWIĆ, ale Warteccy mają tyzmu.
tylko jednego syna.,
Dawniej szedł żolnierz w śnieżne stepy Sybi_ Żartowały z niego!
_ Ładnie żartowały - całą. noc spać nie
- Licho w dodatku wychowanego.
ru i niósł milośó z sobą. ubóstwianej. Ona czemógł, tylko wzdychał.
Czy .coś podo~nego za
- To. nie on. wini~n, . to ta stara rozpustni- hla n~ ni?go lat dziesięć, piętnaście i więcej,
naszych czasów bylo? Pr~wda, l my ~yłYSIDY ata· ca. Co .leJ P? tal<l!D dZleclak~ ... ,
wraca! I s~h r~zem ~o oHa~za...
,
kowane ale przez młodZIeż prtystojUą, ugrzecz- BędZie dobrane malzenstwo, o kt6rem \
Byty l talne, ktore dZIelIły losy wygnanców.
nioną, ~ temperamentem. Teraz panowie, ,Jeżeli powiedzą.. -te to Il~tykwary~ t.
i ,. Dziś \~. Jo~uym ~01{U .ch?rnj~ się na piętn~
sI} tłO czegoś, lO grają w karty, a starsI lub
- Nie rOZUIDlem Ciebie...
ICle nastrojOW l po kazdym IdZIe SIę na kufelek PIuczniowie, pOGzluając od klasy III-ej, zabawiają
Proste. Ona an'yk, a on waryatl Zwykle wa do baru! Marne uczucia, nie lepsi ludzie!
pula.
~ak jes$, gdy BI~ mlodJ 16 s,ar~ żeni, albo 9(1Cóż można oczekiwać od młodzieży, która. w 15

KRONIKA TYGODNIOWA.
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Przesadzac;z...

kła,. chcąc n~po~oić

iesteś podrażniona.-odrzeswoJą przYJacióllcę, przybyła

wrotnie.
stk1ch.
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Zanim wzniesione będzie odpowiednie poroie- zlożony za :Ni kwitlI 96.439. Kapitał ten, prze(x) TrAmwaje.
Grono kapitalist6w podj~łt
szczenie dla probos~cza, Tow. akcyjne "Beinzel zn~czony na. ~trzeby szkól .rzemieślniezo-nJ8- : w rządzie gubarnialnyrn piotrkowskim starania o
i Kunitzer" postanowito wydzielić lokal dla du~ dZielnych, w ClnlU 1 (lS) styczma 1891 roku wy- : konc esyę na tt·amwa.je elektryczne w Cz~stochochowieństwa w jednym ze swoich domów.
nosil już 7.88 rb:. 43, kop..
..
l wie. Na razie projektowane sI} tuy linie: od
Po utworzeniu parafii inicyatorzy jej zajmą
Od tej chwili niezawodnie pO?WOlł Sl~, mo- dworca wiedeńsl<iego przez Aleje do rynku Jasię gorąco sprawl\ budowy kościola, który powżna wl~c blloDY z n~ego Sk?rzyitac.
. , " snogórsldego; od fabryld Mottyoh do Jasnej Góry
stać ma z dobrowolnych ofiar.
~ kazd.ym razl~ komlsya. Izkolna: ~leJska przez ul. Krakowskl}, Nowy rynek, Aleje i od
(a) Z komitetu giełdowego . Wczoraj, w 10- i obowiązana Jest pamH~tae o takich n&leznosclach. dworoa wiedeńskiego do dworca he.rbskiego przez
kalu przy ulicy Piotrkowskiei M 87. odbyl0 się !
(h) Z resllra)' rzemieślniGlej. Zarząd resursy Aleje, ul. Teatralną i Stradomsk14.
Na stac}Q
zebranie przedstawicieli lódzldego komitetu gleJ:- ! posz ukuje odpowiedniego lokallI, l{t6ryby znajdo- I główną miasto pr~eznacza plao na przedmieścilI
dowego i komitetu handlu i przemysłu. Przewo- ' wal się, o ile możnośoi, w centrum miasta i byZ • Zawodzie.
dniczyI p. Jakób Hertz.
l obszerny. Jest upatrzonych kilka lokali, k we- l
Według nowej pogłoski. koucesn, u~yskallą
Rozważano sprawę zwrotu cIa od towar6w
stya wszakże b~dzie rozstrzygnięta ostatecznie , przez bar. Struwe~o, na zaprowadzenie tramwa.jów
bawełnianych, pólbawelnianych, wełnianych i pół I po obj~oiu mandatu przez prllzel!lL.
! elektrycznych w Zagłębiu, nabyło grono kapitali·
wełnianych wywożonych zagranicę.
Zapisy na ozłonków idą raźnie i leaMy z za- , stów francuskich, którzy wapólnie z miejscowymi
Miuisteryum handln i przemysłu zaź3edalo , pisanych z niecierpliwościlJ: wyozekuje otwarcia l francuzami zabrali się energicznie do daieCa.
przedstawienia danych przez delegatów na zapo- . resursy.
I W tJch dniach gościli W Sosnowcu delegowani
wiedzianą w tej sprawie W' dniu 9 marca konfe- ~
Wiele pracy jest z zaprowadzeniem ksiąg ~ przez rzeczone grono rzeczoznawcy. którzy zwierencyę w ministeryum pod przewodnictwem czl.oora.chunkowych i obmyśleniem prowadzenia jak- ' dzali teren przyszłej eksploatacyi, oraz nawiązy
ka. rady, ministra ha.ndlu p, Langowoja.
! uajprzystę pniejszej rachunkowości i t. d.
t wali rokowania w spra.wie nabycia pewnej części
Z ramienia łódzkiego komitetu giełdowego !
Dla zasiągnięcia bliźsiyGh informacyj, kan- I gruntów pod budówę elektrowni, remizy i t. p.
udają si~ pp. Władyslaw G:ettlich, wspólpraeo- celarya resurdf jest otwada od 6 do 8 wieczo- \
(x) Zali'. Zgromadzenia ozeladzl Itolarskioll
wnik i dyrektor zarządzaJąoy firmy "GustaW' rem, Piotrkowska 145.
\ prosi swych czlonków n& miesi~cznCl zebranie
G~~er~ i adwokat. ~rzysięgl.y p. Tadeusz Nowo:!
(h) Ze zgroD1aueDia majstrów st~l~rskioh. : w niedzi~lę dnill 5 marca. r: b. p~zy ulicy ~i ..
WieJskI, przedstawICiel komItetu w Petersburgu l : Dnia 19 b. m. o godzinie 10 rano w koscIele sw. i dzewskieJ nr. 84 o godZInIe 2-0) po poludniu.
z ramienia. komitetu handl~ oi przemysłu pp. Pa- Józefa będzio odprawione nabożeństwo na inten. Będlł zbierane skladki mie8ięczne.
wet Rosent~al, przedst.awIIHel, A~e. Tov:. wyro- I cyę zgromadzenia majstró w stolarskich.
(x) Zo ZgromadzeBla ol8ladli Gieslelskioh, W
bów bawe.ł~}anych M. SllberstelDs I.p. EmIl Ewert I
(h) Z T wa ogrodników. Zebranie miesięez- niedzielę dnia 5 marca r. b., o godzinie 2 po po~
przedstawlo\.el Akc. Tow. K, Schelbl.era. w Mo- ne zwią.zku ogrodnikÓW odbędzie się nie w po- lullniu odbędzie się miesięczne zebranie na gospOe
skwle..
_
.
. I niedzialek, jak wczoraj donieslOlIo, ale w niedzia- dzia przy ulicy Nawrot ]i 52. Będą przyjmowlP,(a) Strajk aptekar~kl, ~czoraj do. policma) ·1 1 ę dnia 5-gu b. m. o godzinie 3 po południu. Po- ne składki miesięczne.
stu m.. ~~d~i wezwaOl zoslall delegaCI ze stro· żą,d~ue jest jaknajliczniejsze zebranie się czlQ.D.· I
(8,) Z TowarzystWA opieki nad dliaóml. Swienl' WlaS?lcJe~l aptek.,
"
.. r kow.
(. zo obrany zarząd Zódzkiego Gniazda ukonstytuo.
PollcmaJster dązyl .do P?godz~nla wlaSCtCle. l
(x) Z T -wa pracow. priam. i handlu. Jutro 'f wal slę w sposób następulący: prezes p. Konapte~ ze zgrom~d~OnY~lll w b~u.rz; go prac.ow~. w lokalu Stowarzyszenia wtajemnej pomocy pra- stanty Mogllnicki, wiceprezesi ks, Gniazdowski i
karni. ~Ptekar~kl~l.
I ost,a 1lI a e~orycznle o e' cownlków przemyslll i ha.ndlu gub. piotr., W' lo- pani Jaoaszowa, skarbnik dr. Golc, pomocnik je_
mó~1I.1. ~rzYJęCla warunkow J stawIanych prz z kalu wła.snym przy ulioy Piotrkowskiej M l~O. .go dr. '1.'. Mogilnieki, sekretarka. p. Jętlde\viczo
wlasclclell aptek:.
. d
' .
. t
o godzinie 3 i pól po porndniu, adwokat przJ's14~- "a, zastępca k.s. Merkllljo; opiekunka. działu gos .
.Do. porozumienia mię zy powasllloneml s ro- gIr, p, Augllst Raubal wygłosi pogadankę p, t. pOdarczego p. Kwaśniewska jej pomocnica p.
namlpnl~ pr~yszlo.
• '1
l " t '1 'a ' IIDrożyzna miesz~(aniowa, jej pr~y(lzyny i środ~i
Wolska, opiekunka działu wy~holVawczego p. Grzy'
zaradcze". Oddzle]lIe zaproszenIa do czlonkow bowska, pomocnicą p. Clelecka-czlonkami zao IcmaJs,ter WypUSCl n~ wo ~~sc s raJ!~J.,
cych rracownlków, zatrzymując ty o wszyst Im rozesla.ue nie byly. .
.
..
rządu p. Gastalvowa Geyarowa, pastor Gundlaob,
paszPpor1t.y. . t
"1
t'k'
_
Pierwsze zebranIe towarzyskie odbędZie Sl~ p. Tochtermanowll, pp. Łąp!ński IDziwIński.
. o Icma]s or o.znaJm.1
s raj uJącym praco
w Stowa.rzyszeniu dnia 18 marca r. b. i będ3ie
.
"
..
wlllkom aptekarskim, ze raport . O .całym J>r~e
poląclC'ne z programe;n muzykalno- woka.lnym,
.
(x) T-wo .krz8wj~Dla oBwiałr prlypomlna, ze
biegu sprawy zloży gubernatorowI plOtrkowskle- I
'
d
'
t . . Jutro o godzlllle 7 Wieczorem, w lokalu Stowamu od którego decJzyi zależeć będą dalsze za" .
(a) Z, To~arzystw4 opIekł na IWl.arz~ aml, , rzyszenia pracowni!,ów handlowyoh przy ul. Spa.rządzenia.
Na. za po WleUZ\ltne wczoraj ogóln~ zebranl6 r.o:lz~e ! cirowei :N2 2l, znany publiolsta i literat, mówca,
P d d
d"
prz}bylo zaledW Ie kilka osóo, WIęC zcbra.me Ule I z Boże) l a.sk I dQskonały popularyzator ulub \enteo
(x ) Fun dUlze dl a IZkół orze
woma. ma.- I doszło do skutku' nastApne zebranie pra,womo, 1 bl'
, . l'Ód k' .
.'
E
mi pIsaliśmy o jednym funduszu szkolnym prze·
'
l' " b
b
h odb d'1e l pu ICZnOSCl
z Hl), adwokat przysl~gly,
agachowanym w warszawskim kantorze Banl,'ll Pań- C!16 bez . względu na lCZ ę ~ ecuy~ 'ó ę : , nlusz Sol,otowsl{i (z lubelskiego), wygłosi ba.rdzo
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stwa za](Q 16573
Obecnie możemy wskazać
,
,
oJ •
drugi fundusz. SpoczJwa on w Banku JUŻ od d.
29 sierpnia. (10 września) 1864 roku i jest tam

u
..
..
.
·
roku cierpi już na spl en l przezycIe, co mozna
wymagać od dziecka, które od 7·gu roku życia
bywa na balikach dziecięcych, zabawia się anielską .pocztl\" i prowadzi rozmówki z przyjacióZ
mi:
- Czy panienka jeszcze kocha? Ach, pewnie należy do tych cnotliwie wychowanych dziew..
czynek, l{tórych ideałem jest ryży kotek...
_ O przeplasam kawalera, już w tląbe puśoiłam dwóch kochaD.ków. a jeden dla mnie po'
palnił samobójstwo...
O,luł się landrynkami żJdowskiej loboty_ i napil si~ octu kwaśnego, jak
liedm djablów...
- Dzisiaj się już w8zys~ko znudziło, jeszcze
siampan ma jakiś ulok i awiatyka. Chciałbym
, łak szibować, . szibQwać w górze i doświadczyć
wIażenia, jak się to kalk klęci...
Zawsze też byliśmy przeciwnikomi baUkóW',
urządzanych dla młodzieży szlwlnej.
Nawolywania. nasze odniosły ten sbtek, ż~
przynajmniej w tym długim }{arnawale szkoły l
pensy e nasze nie nadużywały tyeh balów i tych
zabaw. Owszem, by! pewien na,węt nadzór i ta.
poprawa, że wcześUle zabawy zaczynano i woześnie kończono, a jeden na.wet z dyrektorów
wprost rkano
światłonao Ulewo,
pólnocyżezagasił.
by! niegościuny, ale
Sa
b
za, to stanowczość dyrektora. choć w części może
udzielić się UCZUlom.
_ Ach to prawda,-zawolała pani Michalina - bo c~ si~ dzieje! co się dzieje... Lo nie do
opisania! Mój Maciuś jęczaŁ raz przez całą noc,
tak go urzekly te bezwstydne pannice...
W tej chwili wszedł Macitlj i uslyszawszy
żale żony, rzekI:
_ J ę czalem, moja droga, ale nie z urzecz6nla. tylko z niestrawności...
X. X.

Się w dulU 17. marpca ~ zdgllJ~~ lU ma1sdtr ~
cklch przy uhcy

rzeJa

.. ~

,o go z lUle

t8 a~ 1ciekawy
-ej

odczyt p. t. "Historya niewoli".

wiecz~rem
(a) Ił The Bi. Express". Pod tytulem "No(x) T~WarzJstW'o Ił Wiedza" urządza W nad- , tatni.k Edyty" wy~ta wio.no w. teatrze kinemato .
h d"
. d . l d l'a:;' arca r b nastApuJ" ą , grafICznym przy UlICY Zielonej bardzo efektowny
Co o z ącą llIe ~Ie ę
fi
v
II I
• -...
b'
t
I.
','
h
d t .. ,
h'-

ce ozytanld dla dzieci o gad!.. 3 po połudaiu:
1) W sali Geyera (PlOtrkowslm 289), "Zalew li.Opalnl węgla "; 2) W sali Poznańskiego
(Ogrodowa 16), "Raj ptasi"; 3) W sali I ochro ·
ny (Smugowa o), "Takie sobie baJeczld"; 4)
W
l' er
w' (Spacer owa 34)
O górach zie. s~ l ba~o ~I
, •
Jącyc ~~n~em,
k
WeJscle na czytankę 2 op.
(a) I Ił Odeonu". Teatr leinematogl·a.ficzny
.Odeon· wystawia dzisiaj nowośó. Będzie nią
"Boska komedya - piekło· - Dantego Aligbieri
w barwnych kolorach.
~a) Kroo ,ka myśli.wska. V! marcu wolno polowac na dZiki, tosle (bykI) sarny . (rogacze),
gluszce, cietrzewie, jarząbkI (tylko koguty) oraz
na wszelki e ptact\vo przalotne.
(a) Drożyua plaoów. Niezwykle ożywienie
w ruchu budowla.nym, jakle panowało przy szosie
zgiersklej w ubiegłym jezonie i zapowiedź takiegoż ruchu na sezon nadchodzący. wywolaly znaczne podrozenie placów, polozonycl1 wzdCuż tej
szosy.
Za plac średniej wielkości w pobliŻU remizy
tramwajowej. kt6ry przed kIlku laty moina bylo
- . d ' 1500 ru bl I.
nabyć za 400 rb., dzis zą alą >
Nieco tańsze są pla.ce w miejscowości IILorellcówka-, pomiędzy przysta.nklem nRadogoszcz"
l
. l
.,
t t
a remizą, gdzie g óWllle <oncentruJ8 SIę w os a·
nich czasach ruch budowlany.
(Xl K.olej Bsrhy-Kie16e.
W~zoraj donosillśmy, że otwarcie kolei Herby -Kielce nastąpi d.
7 bo m. Obecnie dowiadujemy. się, ~e termin ten
ulegl zwIoce. Otwarcie nastąpi dopl6ro ol(Oło 22
marca, Dyrektorem kolei mianowano p. Z. Jaku
I bowskiego, zalllieszkalego w Częótocuowle. DluI gość kolei wynosi 122 w.

, o raz w rzecu oczęsclac, pyze s aWlaJący l
story~ mlo,deJ. dZiewczyny, klióra wpada W szpoI ny handlarzy zywym . tow~rotll.
.
\
~aly ,szereg .eplzodow, ,Ilpl&stycz~lonyeh vr
, ob~azle, sld~da. SI(;l na oalosc traąedYI be~bron~
. nel, uS.ldloneJ. Dle~lI.~s'y, zmus.zone) st~ozac wal
kE} w srodowIskll Jednostek. me przebleraJącyoh
w środkach do spełnienia gwaltu.
Dzięki interwencyi osób, czuwających na.d
losem nieszcz(;lsnego tlziewcz~cla, w ycllodzl ona.
calo z tych ol'alów i wyrwaua ze -szponów niecnych przedsiębiorców domów ro.,.pusty, przy po, mocy wtadz policYluych, wraca na lono rodziny.
I . Obr~z ~yw:iera bardzo silne wra.~anle i na\ lezy do lOttllesu)ących.
I
(x) Wystawa awlatyoua. W Łodzi zostanie
I urządzoną I otwartą w dniu 25 marca pierwsz&
w KrólS-itwie Połsldem wy~tllwa awiatyczna ata.raniem braci Chlebowilkich, ze wspólud~iałelD zna.~
nych ~wi~torów polskich: Deldel'a, TańsklOgo i
FlorYł\nsluego ze Lwowa,
Wystawa awiaty(Jzna prócz gotowych do wzlo.
tu aparu.lów - skupi około 100 modeli. Będzie
Olla urządZOna w wielkiej sali Helenowa i potl'wa
dni ośm.
U
"
'
. b'l t
i!
CZJ1IOWle
sz I\O'l I' ro botnicy
otr zyma]ą
l e y
! bardzo tanie, gdyż grupami będą mogli wchodzió
l po 10 kop. od osoby.
I
(a) Echa upadłości. W swoim cza,;:;ie donosi o
liśmy o zawleiJ.l,!\lIiu wyplat przez firmę lUoskiew.
ską "N. L KOl'lIiejew i synowie".
W sprawie
upadloścl odbyło się zebl'auie wierZYCieli. S~wier,
d~ou~, że pretensye I~h. dosięgaj /l. 290,000 ru bU; a
I ~ączllle z pretensyaml lUnycli osob dochod~ą pólI tora miliona rubli.
j'
\V ybrano kuratorów masy Ilpadłości.
Sąd
handlowy zażi\dal od banków przedstawienia do-

I

I
l

I
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kumentów dłużników, na podstawie których uza- ;
Sztuka ta daje szerokie pole do popisu arsadniono pretensye.
; \ystom, obfItuje bowiem w sceny nadzwyczaj elekZ powodu npadlości firmy .Korniejew i sy - towne i charakterystyczne, w których prym trzynowie-, łódzcy fabrykanci, znajdujący si~ w s\o- ma. Napoleon konsul, a następnie cesarz Francyi.
Dyrekcya przygotowala. tę sensacyj.Llą no~
sunkach handlowych, ponieśli znaczne straty.
(a) Walk, n. noże wszczęly dzisiejszej nocy, wość bardzo starannie przy wspóludziale całego
okolo godz. 11 przed domem nr. 2 przy ul. Slkaw8kiel, personelu.
dwie grupy podchmielonych robotników. Na krzyk ran' •
- Jutro po poludniu dany będzie dramat
nych nadbiegli sirażnlcy policyjni I trzech uczostnlkó if h' t
.,
kt h
t Od '
W
bójki aresztowali, Ciężej ucierpieli: Dawid HoIman lat
lS oryczny w plęC1U a ac p. ' n sIecz
le2~ I Franclszęk Wasll6-wskl, lat 4:6. Obu rannym udzie' I dnia", który na pierwszem przedstawIeniu wypel'lono. ~omocy lekarskie) I odwieziono do szpitala Po· I' nil saI~' po , brzegi doborową publioznością; wieznansklch.
•
•
czorem zas ukaże się po raz drugi efektowna
(a) Z w,dz••łu aledczego. Agenci wydziaZn . sztuka w 4-ch aktach z francuskiego Plf~kna
śledczego pollcyi łódzkiej aresztowali: Kazimierza KoM
l' k"
•
sowsklego, który dopUŚCił się kradzieży złotych plerścionarsy lan a •
ków z mieszkania h'ranciszka Ulańsldego, przy ul Brze- "
zińsklej nr. 43, oraz kradzieży z mieszkania Czesbwa
Paprzeckiego, przy ul. A.lekSAndrowskieJ nr. 32. KOBow-1
Z WARSZAWY.
sklego oSlldzano w więzieniu.
- Uięto :Złodzieja,. Antoniego Cybulskiego i jego
kocbankę, Elżbietę Zlel1n8k~, którzy ml6-Szkllll w domu
* '
.
"1
. .
Ż
przy uL Zagajnikowej nr. 9 ZA paszportem, wydanym
,Polą<lzeme kolejki WI anowskl8J z D.
.
na. Imię zmarłego Stanisława Cybulskiege; osadzono Icb Wledenską.
w areszcie policyjnym.
'.
I,
Zbudowana odnoga miejska, kolejki Wilanow;- Wykryto ,sprawcę nlpad~ 1 grablezy na rogu Ro' skiej od rogatak Mokotowskich do przedmieścia
klcinskle) szosy l Przędzalnianej na Konstantego War- !
.'
,
, '
.
, . ,
nacklego I Wacława Bogdallskiego. Jest nim JózeI 1 JerozolimskIego, po zbudowamu dr. zel. KaliskIeJ.
Rosiak, który dokonał tego wspólnie z Innyml.
t~ była bezużyteczna, obecnie zarząd zjednoczonych
--:-, Aresztowano Kazlmlerę Aotczakow'1. która skra- kolejek podmiejskich postanowił ponownie eks
dl~ rezne rzeczy, .war~ośel 80 rb. z ml,eszkanla Alberta f ploatować odnoge miejską prowa.dzącą przez ul.
Zajda, przy ul. PanskieJ nr. 39. Kradzione rzeczy ade- P
'
. '.
"
brano od Antczakowej 1 zwrócono poszkodowanym.
I olną l ~o~omleJ ską I w~zedł w uklady ~ zarzą- Wczoraj w miejscowości, zwanej "Kasyno" przy l dem drogI zet Warsz. Wled. Plan robót ]eilt goul. Wlodiimlerskiej nr. 7, agenci policy I Ślel\czej Iresz- ! towy.
towali Franciszka Pod dębskiego, który zbiegł podczas I
*N
' l
transportowania go jakO rekruta z ostatniego paboru
owr ~zplta: . .
.
wojskowego, do jednego z miast Cesarstwa.
Dla dZlecl WZllIeSlOny będZIe w WarszaWie,
- Ag.nci wydZiału śledczego pollcyllódzkiej aresz ' kosztem p. Z. Szlenkierówny. Budowa gmachu
iowall w ok~lIcV Górnego Rynku Ludwika Raklela, któ- ł szpitalnego na. (30 lóżek) rozpocznie się z wio ..
ry sprzenIeWierzył kilkaset rubh w admlnlstracyi .,Nob '
1"
. d d 6 h
wego DzIennika Lódzki~go < ·. Przyaresztowanym znale, . sną r. . l ma byc u conczona w CI!~oU w C
zlono 8io kIlkauaście rubli.
lat.
(p) Pogotowie ratunkowe Vf cll\gu dnia wczo* Zgony.
rajszego pomiędzy Inneml wzywano do następui,\cych
Do Warszawy nadeszła wczoraj z Woloozysk
wypadków.
l ',
- Ogólnemu oalllbienlu uleglo pJęć osób, z któ. te egraficzna wiadom oso, iz zmarł tam przy pracy
ryl'h jedn, odwieziono do szpitala Aleksandra, jednl\ do l znany w całym kraju właściciel fabryki organów
szpitala Pazollńskich, iedD~ do mlestkania, jedn, odesla- ś. p. L. Blomberg.
no do Przyt.ulku .noclegowego na ulicę Cmentarn,.
_ Wczoraj zmarl w Warszawie Edward LiI*
pop, budowniczy, Zmarły należał do za1lużonego
J
u
. l'
(a) Fabryk, sz~uczuego jedwabiu zamierza gr~~a starszye , przedst~w~cie i archItekLurr polw}{rótce otworzyć organizujące się Towarzystwo 1 Sklej , PozostawIa .po,sobl~ zal szczery ogólu l symakcyjne z kapitałem 4'ch milionów franków.
paty<;ne wsp~m~len.le ws:ód kolegó IV.
PrOjektowana fabryka ~ulożona. będzie w BaW,znowleOJe z,eglugl.
ryszewie, w pobliżu stacyi Sochaczew drogi lea~~mlędzy Pl~cklem a Warszawą za.częty k.rą\\skiej. Zarząd Towarzystwa ak.cyjnego znajdo- . żyć JUz parostatki osobowe.
waó się ma w Brukselli, gŁówne zaś agentury
w Łodzi i VI Warszawie.
Z KROLESTW A.
Dotychczas sztuczny jedwab nadehodzil na.
potrzeby rynku Królestwa Polskiego w znacznej
ilości, wylącznie z zagrauicy, lecz zastosowa.nie
ela wwozowego ~o tego jed wabiu na. równi z na~
lowy gmaoh W' tlienBy ma stanąć w Częstot~ra~nym podnosll~ t.:euę ~ utrudlllało rozpowszech
ahQwie, Plany, opracowane przez inżyni era miejnlenle sztucznego JedwabIU.
\ skiego ;1 Fljalkowskiego, obejmuią oprócz pawi(a) Z ŁagiewnIk. W zdrowiu rektora kościo- lonu dla więźniów caly szereg gospodarczych ja.k
la lagiewnickiego, b. Apolinarego Kędzierskiego szpital, l<uchnia , pra.lnia i t. p. Koszt y obliczone
nastąpiło znaczne polepszenie.
na 75,000 rubli. Budowa. rozpoczęta będzie na

Prz&myśl58,OOO. Kołomyja 38,900. Tarnów 36,260,
Tarnopol 34,000.
Co do ludności miast, to po Wiedniu , Pradze
i Tryjescie zaraz następują Lwów i Kraków. .
- Rada miej ska uchwalila zakazać wlaśei
ciełom restaura.cyi i szynl,ów WPUSZ CZl\, lia do
tych zakladów młodzieży szkolnej zezwal ania jej
na grę w l\arty i bilard, podawania jej truuków, a "szystlw to pod grozą 200 koron grzywny.
Za mala kara.
Z POZNANIA. Wczoraj odbyło się tu posiedzenie ogólne prowincyonalnego komitetu wyborczego delegatów W. Księstwa. N a miejsce po Jks.
pra!acie Wawrzyniaku obrani) na członka komitein prowincyonalnego p. JaaIcowakiego z Wron ·
czyna.

l

I '

W szkolach

- Rada profesorów żeńskiego instytutu lekarskiego w Kijowie postanowila zosta.wić na
drugi rok przeszło 1,20u słuchac~ek za nieucz~sz
czanie na wyklady i za i ~cia praktyczne.
- Z l'weru donoszą, iż w więzieniu tamecznem osadzono 44 studentów z uniwersytetów: petersburskiego i moskiewskiego.
- W Nowoczerkasku atamau pod adresem
studentów politechniki, urządzających obstrukcye.
-oświadc,za '!' pismach, iż na ich usługi, celem
ochlodzellla loh zapałów, istnieją miejscowości
daleko chłodniejsze poza Uralem lub powyżej
szeŚĆdziesiątego równoleznika.
Srodkó w potemu
ma przytem atama.n-jak o8wiadcza-stokroć wi~
cej, niżeli potrzeba.

f
I

l

Ostatnia poczta;
- Naozelnik miasta Moskwy .kazał na kary
za artykuł: "Przyjęcie Manuilowa w Towarzystwie miłośników literatury rosyjskiej" i .Ko.
piejka" również na 500 rb" za artykuŁ .Nie za.
bijaj 1-.
- Wszystkie dzienniki wiedeńskie omawiają rozprawy w delegacyi austryacldej w Budapeszcie, co do wydalania robottlików czeskich
z państwa pruskiego, wywolane ' przez interpeJacyę delegatów czeskich, którzy zagrozili obgtrukerą, wrazie, gdyby ba.r. Aehrenthal odmówil od .
powiedzi na interpelaCJę. Prasa oświadcza zgodnie, że zaprZy j aźnione Niemcy musz!} zmienić
sposób !lOitępowania z obywatelami allstryaekimi.
- Wczor.js~a pogłoska O ustąpieniu Aehren.
thala ze stanowiska mlDistra spraw zagranioz~
nycll znajduje dziś potwierdzenie w .Neaes Wie ·
ntlr Journal", który stanowczo utrzymuje, że
Aehrenthal uitąpi w przeciągu 3 miesięcy, a. jego
dłuższy urlop Jest tylko pozorny. Jako przyczynę ustąpienia podaje tenże organ, że następca
tronu, arcyks. FraneiBzek Ferdynand jest z kie .
runku p.Utyki ministra niezadowolony•
_ Na posiedzeniu zaś delegacyi austryackiej posel do parl., Damm w imieniu niemców
ców, członków delegacyi, wyraził życzenie, żeby
Aehrenthal powrócił z urlopu na swoje stanowisko.
.
..,
- Wczoraj ~ ,Par,Yiu poznym wIeczorem przyszło znów do zaJsc ulicznych przed gmachem Komedyi FrancuskIeJ. Matlifestan.ei, złateni przeważnie z młodzieży rojalistycznej, nieśli w ręku lab
mieli na sobie emblematy i napisy. wrogie dla
rzeczypospolitej, krzycząc: precz z żydami! precz
z dezerteramil-i t. d, ManifesLanci pomimo kilkakrotnyoh wezwań pulicyi nie ohoieli Się rozejśó.
Wtedy poliCJa, poparta przez gwardZistów narodowych. wydobyła pałasze l rozpoozęła atak. Skuśleiem tego siedem osób odniosło rany. RÓWtlooześnie w teatrze samym przy,;zlo znów do demonstracyi. Wydalono z sali 20 osób, pomiędzy niemi redaktora rojalistycznego pisma .Action francaise ." Po p,óluocy na placu Komedyi stal jeszcze
tłum mniej więcej 4 tysięczny.
- O g romną sensaCJę wywolał w Rzymie dramat milosny, który rozegrał się wczora.j w Jednym
z trzeciorzędnych hoteli rzymskich. W hotelu tym
znaleziono zasztyleto\vaną damo dworu królowej,
księznQ Trigona, oraz clł}żko rannego w18~rza,em
pieniężne gazety: "Stolicznaja mołwa" na 500 r.,

n

(a) Pa'ledatawienia " Zgierzu. Trllpa p. Jan-

wyższych.

wiosnę

•
Telefony. W I<ró~kim czasie wszystkie urz~kowskiego, która. od kilim tygodni bawi w Zgierzu, daje dziś na benefis Wactawa Jankowakiego . dy gminne w powiecie kntnowskim będą mialy
.Tajemnice Wal'8zawy", wodewil w 6 obraza.ch polączenle telefgniczne z Kl1tnjm,
Na ni~dzielę afisz zapowiada
OsuszanIe błot. GłówDy zarząd urządzania
P. Kośmińskiego.
• Psa Baskel'ville" na tle prz)'gód Shedoka HoI- gruntów i rolnictwa, w celu podniesienia doch?",
wesa.
dów, plynących z, lasów skarbowych,. przystępuje
do prz.eprowadzenl8 ~obót mel IoracYJnyoh. w la·
saoh Krolestwa. PolskIego oraz do osuszallla blot./
SZTUK1\.
Praee te najpierw rozpoczęte będą w gubernii
ŁomżyńskIej. Jednocześnie dokonano pomiarów
(x) Teatr polski i. Zelwerowicza, (ul. Ce- , t d ó
las ch rZlłdowych w gubernii Sagielniana ]U 63). Z kancelaryi teatru komuniku- l s u ,Y , w w
a
'1
jl} nam:
walsklej.
- Dziś "Urzędowa żona-, która na pre·
mierze zdobyla sobie wstępnym bojem wybitne
•
powodzenie dzięki świetnej grze p. Siemaszkowaj i starannej wystawie.
- Jutro po południu d}rekcya wznawia pałnego humoru i werwy .Chorego z urojenia- !
ZE LWOWA. Celem obsadzenia drugiej ka·
.Moliera, z dyr. Zelwerowiczem w roli tywlow-ej . ., tedry nadzwyczajne miernictwa w 8zkole politech- Najbliższą nowością czwartkową będzie nicznej we Lwowie, ogłasza. się niniejszem konkurs
wspanialy dramat Ibsena nRosmersholm~, z wy- z terminem wnoszenia podań do l go kWIetnia
stępem Siemaszkowej w roli Rebekki; Rosmerem 1911 roku. Z katedrą tłł łączy się ranga. VII
będzie p. Bończa. Sztuka otrzyma nowI!: dekoraurzędników państwowych.
cyę, wedtllg projektu architekta. p. Landaua.
Szczegółowych wYlaśnień O zakresie wykła(x) Teatr popularny A. JIIielewskiego. (Kon
dów udziela rektorat na żądanie.
stantynowska N! 16). Z kancelaryi teatralnej ko- Gallcya według ostatniego spisu ladn osci
mUDlkują nam:
liczy obecnie 8.000,000 dusz.
Lwów WZl'óal do 206,872, a Kraków do
- Dziś, w sobotę, ukaże 8ię po raz pierwBZy sensacyjna sztuka z francuskiego w 4-eh ak- 151 919 mieszkańców. Czerniowce z ludnością. or- '
j
miań.ską i żIdowską liczt i:l3.685 mieszkańców, I
tach p. t. .Piękna MarsIlianka".

Z dzielnic polskich.

I

l
l

ROZVfOJ -

Sobota, dni.

ł

marca 1911

W piątek, dnia 3>-<go marca r. b. zmarł' w WarsZa\vie po dlugich
warszawskimi domami naszego Towarzystwa

f.

"

ci<;żkich

cierpieniach Glówny

5S

Zarządzający

s.".-.
Pl' p.

radca budownicz"
lat 67.
Wysoce szlachetny charakter zmarlego, wybitne zdolności jego, oraz doświadczenie fachowe sprawily, że był'
dla nas nietylko sumiennym i dzielnym wspó!pracownikiem, lecz drogim przyjacielem i doradcą, którego pamic;ć
zawsze wysoko czcić bt;dziemy.
Spokój jego popioł'om.
Zarząd Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych
przeżywszy

aroBa Scheiblera
l

z rewolweru kochanka jej hr. Paterno. Zamordo- p~je.wf.jklcb" p,rzyczem . ~rabowauo 200,000, r~bli;
wana byla sios~rł ks. T08ca de Cuto o~enionego PIęCIU z posrod oakarzonyeh skazaza.no na smlerc
z panną Zakrzewsl{1~ z Ukrainy.'
prze~ powieszenie, dwó~h na ci~żlde roboty bezJak się ohzuje, porucznil\ hr. Paterno utrzy~ termln,owe, czter~ch Za! na lat 15 .
. .
mywal już od dluższego czr.su stosunek milośny
RIO de Janollo, 3 m~rca ~P.) Gaze~y ,ml~.i
z.!cs. ~rigona, wslmtek czego księzna musialazrzec scowe .~o~oszą o ~vyl\ryclU SplSkll ~o~archlsto\l
8Ię pIastowanego uuędu dworskiego.
br~z.yhJslq.cb . przec~wk? rzecz;fPospohteJ por~ugal
Co do przyczyn tego dramatu, to krąży mi~· I sklej. SpIskIem kler:UJe komItet lf Lon~~n1e.
dzy jnnemi pogłoska, że Paterno nie dzia.łał z mi- I . .1?ele?atom z. Lizbony pole~ono zablc Brag r;
lości\ lecz usitował zniewolić księżnę do wypłace- I I mJnlstrow. Pohc~ a. wszczęła sledztwo.
ni. mn znaozniejszej kwoty, księżna jednak od- r ., Charbln, 3 .marea (P.) Od~zial żołnierz)
mówiła. temu żądaniu.
ohlDsl{lch rozpędzlł robotników chlńslClCh, pracu ·
- Wykryto w Korei wielki spisek przeciw- j~cych w: J~sje, na. którego wyrąb posiada konceko Japonii. Spiskowoy rozporządzaja podobno silił I sYę rosYJ~kl przemysłOWiec drzeway, Szewczenko
50,000 ludzi.
•
I w poblIz!l stacyl Jl'ektej oddział zrujnował odno

I

I

gę ]<olejową·

Charbin, 3 maroa. (P.) W
glej

TE-lEGHAMY.

ciągu

doby ubie·

zmarło

5 kra.jowców.
Lizbona, 4 ma.rca. (P.)

, nia bawełny San Totiros.

7.wiązltowa

uohwalila. wybad~ó za pośrednictwem
swoich poslów mocarstwa europejskie, czy byłyby
!1klonne do wzięcia udziału w konfereneyi w sprawie reformy kalendarza i naznaczenia dnia. eta·
'('go na święta Wielkiejnocy.
Berli., 4 marca (Wł.). Tutejsza prasa oburza
IQ na artykuł "Tempu,·, demaskujący postępo
wanie wladz niemleckich wobeo francuski oh de(or_ie_r_ó_w_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Odpowiedzi RedakcJi.
D:iękajemy za lawla·
będzie ukArany.
P.nu Drbowekiemu. Roznosiciel dostał napomnienie; prosImy o zawladam anie za każdym r"zem, tym

P.nu Kuroz ••• kiema.

Jomlenle

spo8obem
szenia.

Spaliła się przędzal-

i

przepraszamy. RoznosiCIel

b~d%lem!

o

mogli

uregulować

sprawę

rozno-

Mnóstwo robo\ników
gruzami.
Dotychczas wydobyto
dwóch śmiertelnie i ośmiu ciężko rannych.
Petersbur!, 3 marca (P.) Pierwsze nabożeńlIbdryt, 4 marca. (P.). W cZl\sie wzlotu awiaNa Gniazdo Toto. opiikt nad dziUmi.
Od Dotka Wltano.wsklego, %oka~yl Imienin drogich
stwo żalobne przy grobowcu Cesarza Oswobodzi- tora francuskiego nagle aeroplan, spadł na tłum,
ciela odprawione zostalo przez przedstawicieli in- I który wdarł się do aerodromu, oderw~ł głowę rea;::~jl~e~b p~~: k~~IOJ Zimowskiej j Heleny Andrze
stytncyj wło-ściańskich w obecnośoi starostów wo- kobiećie i oiężko ranU troje ludzi, a jednego lek· f
Natalja Z. 25 kop.
lostDJch z gubernij. z gubernatorem petersbnr- ko. Awiator wyszedł bez szwanku.
No
sklm hr. Alderbergiem na czele,
Wll8z1ngton, 4 ma.rca (P.) Senat przyjąl l
a topisy dla nwamożny('h uczniów.
W świątyni Zmartlfychwsta.nia odprawione projekt do prawa. o wydatkach na bndolVę okręZebrane na maskaradzie w .Llrze" 5 rb. 5 kop.
bylo nabożeństwo żalobne za Cesarza Oswobodzi- tów. tudzież program budowy, przewidujący vr
Na budowę kościoła św. Stanisłalaa Kostki.
cieła pl'zez ziemski oddział ministerynm spraw
roku 1912 wydatek 12 i pól miliona dolarów.
Zabnne na chrzcinach u p. W. Korczewskiego Z"
wewnętr:tnych, przedstawicieli ziemstw, s:tlachtę, t Przyjęto też projekt o uforty fikowaniu kanalu pośrednictwem p. W. Ostalskiego w Starych Chojnach
członków Dumy państwowej i innych.
panamskiego.
1 rb. 31 kop.
'
W soborze Petropawlowskim odprawiono
II
nabożeństwa. przez radę miejską, 8zlachtę zjedno '
Z ostatniej chwili.
SPOSTftZEZENIA METEOROLOGICZNE
ozonl} i lmpiectwo petersburkie.
Pozaań, 4 marca (WI.), Korespondent .. Dzien·
Stacyi cem.tml'll.ej K. E. Ł.
Londyn. 3 marca (P.) Izba gmin. Cham ber- nika Poznańskiego" douosi z Rzymu, że Waty'0
Jain wniósl poprawkę, wypowiadającą się za re::s
'~c:t.
.,0'"
<ód o<=l • .b<! ....
formą izby lordów z zachawaniem jej niezalazno- kan zgodzil się. aby wszystkie del<rety papie'"
.~
a~'" ~..; ~ o~
0«1°
DlLta.
lici w charakterze drugiej izby.
skie, wysylane do biskupów, były jednocześnie
0
li:
Uwagi .
::s
El '/I ~Ii:
...
"'li:
.,
"'00
Podczas rozpraw wyni}{la sćena burzli wa, wysyłane takze i poselstwu rosyjskiemu akredy~ 1'l.
...
"" Eol:Uli: ~ :::.:: 'C;;'"
mianowicie, kiedy . przywódca opozycyi Balfoor towanemu przy Watynie.
'"
oświadczyl, że rZłd zamierza przeprowadzić olz dnia 3/III
3IlIl
l
pp.
736.9' + 0.5 '4.6
Pn za Temperlllucl>
brzymią zmianę konstytucy jną.,t. j. home-rule, droParyi, 4 marca. (Wl.) Nowi ministrowie rozn oszustwa, powstał straszny halas, Przewo· poczęli swoją dzialalność od ograniczenia liczby 3/II1 9 w. 743.6 + 03 4.4 Pn 3 max.+2.6' G.
C.
I duiczący oświadczyl. że jeżeli wyraz .. oszustwo"
urzędników ministeryalnych do minimum, aby u4JHI 7 r.
7455 + 1.9 3.91
ZI mln.+o.O·
Opadu
53
.stosuje się do partyi, to on nie widzi przyczyny niknąć zarzutów protekcyjności. Delcasse posta. l
I wtrącania. się. (Smiech)
&
u ..
Balfour nie cofnąl wyrazu "oszustwo..
nowI l odda.wać roboty, związane z budową okręRozkł.d pooiągów.
Poprawl,ę Chambetlama odrzucono.
tów, rządowym dokom1 aby uniknąć wydalania
Zimowy
od dnia 28.go października
Bill o skasowaniu prawa. "veto" izby lordów robotników. Dziś odbędzie się rada ministrów,
przyj~to w druglem czytaniu większością 368 l na której ma. być wypracowany tekst deklaracyi,
Kolej Fabryczno-Łódzka.
przecIwko
243 glosom.
'ak
d l'
. d 'ń" k
.
b'
d
OdObldzł z Łodzi: a) 12.30. bl 6.50, r) 8,20, d) 11.25,
Wl'odon'• OJ9 marca (P)
• GrupII. naOJona l'IS t'ow J ą rzą z ozy wpoIlle Zl_e w IZ la epu~o- e) 2-15,
C) 3.15, g) 6.10, h) 8.10,
aiemiecklCh w Meranie wygwizdała w teatrze wanych.
..
Przyoltodz'ł
de lOdzl; il 4.30, j) 720, k) 9.35, 1) 10.15
znaną śpiewaczkę Gemmę BelinclOni l która śpieBerlin, 4 marca. (Wt) Dzisiejsze dzienniki
I
l) 1.25, m) 4.24, O) 5.lI5, o) 8.31, P) 11.00.
wała. Violettę" po wlosku. Celem demostracyi
podają z Chin wiadumość o niepokojącym ruchu bojest z.abezpieezenie charakteru niemieckiego TY-, kserów. Ruch ten ma być skierowany glównie
KQlej W m'szawsko- Kal"isl,(u
Odohodzą do Kalisza. o goli;:. 7.55, 12.20. 5.26, 6.26;
falOWI.
.
Zb"
k l'
d k .
JokatorYloaław, 3 marca (P.) Sąd wojenny przecr~' rosyanom ... logowIe z o o I~,
ot ~l~
do Waru.wy: o godZinie 10.52, 12.11, 5.40,
rozpatrzy.t 8pra~ę 11 inguszów, oskarżon~ch o tych dzumą, pom.nazaJą szybko szaregl boks6row.
Przyoh dz4 z KaUlza: o godZinie 10.44,. 11.&7, 5.26
Berno SzwaJcarskie. 4 marca (Wł.). Rada 9.35; z Waraz.wy o g. 12.10, 5.9, 6.18.
napad w roku ubleglym na kas'yerów fabrykl.A.la,

'Zginęło
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Od lat kilku
za

radą

W-go

wając podług

cierpiąc

Okoj~wa,

stale na

Dzielna 11,

podzi~kowanje

serdeczne

Roznosiciele

~

200)

ZĘBÓW

Rlesnik-Epstełn.

Plombowanie i wyjmowa.nie

zębów

Speo,alne labopato"',lIm

bez bólu.

zębów sztucznych i złotych koron.
Reparaeye i przeróbki sztuczno zębów napoolekaniu.

prlyst~pne.

...- Numer dzisiejszy
strmno.

I

DROBNE OGŁOSZENIA•

(sze.,..

c,>

I reparuje solidnie fabryka kołlów. Kopleczny, SowaIska 24.
3037d

Gen, bardlo

K. Flo..,an.

694

r

czyści

M'
I

f

ł.

• marca 19-11

LECZNICA

jego przepisu wina H! 7, po

niniejszem W-mu panu Okojewowi

łnia

Piotrko.ak• .Ni 192 (da.wniej

zaży

użyciu kilku butelek uleczyłem się zupełnie.
Składam

Kotłny

żołądek,

Sobota,

Kto z pp.

składa się

wlaśclcleli
w Łodll,

polożonych

gruntów

lub pod

2599

z 12-tu

B. REJT ŚR::IA

powr6cił Z z_gr.nlc,.
Choroby s k ó r n e, 111 t o s ó 111, 11) e n e r y c Z n e
m O c z o P l cio me ł k o s m e t y k a. Leczenie s y ~
P h ł l ł s a salmarsanem EHRLICH..H1\T1\ 606.
Godziny przylc:ć: od 8-1 po pol. ł od 4-8 miecz
W nłedzlele od godz. 9-2 1'0 pol.
6:!7
Dla pań osobna poczekalnia.

Sp.:

Towarzystwo
92

dziewczynka starsza, I
pracownia ubioWarszawianka,
Potrzeboa.
rów damskIch, dziecinnych.
lubiąca dzieel, do slllżby. Wla-

Łodzl~ tyCZ} sobie takowe roz- domośc w Adm. "Rozwo;u".
1221-6 -2
parcelować, na place budowlane,
zechce zgl081ć się do Biura Tech
na Baluty, Radogoszcz, Żabarclt
o\rzeDna Zll.olud. l UCtdUI>':d u,J
nlcznego Czeslawa Chlebowsklego
krawlecczyzny. Ul. KODst!\ntył miasto
w Łodll, ul. Orla .Ii 16, kiory po nowska JW fiO m R
14'11 -1('<3
dejmuje sI,: rozparcelować grunt,
o.rzenuy Z;>ut ~OKt\r4 ua I1rttl
uregalowac hypetekę I rozprzedllć
wo. ~owo-ZlLrz6wska nr. 13.
place, równlet wykouywa plany
1602-2-1
Wiadomość m adm. "Rozmoju"
budowlane i sza~unkl dla rz .. doPrzejazd Ni 8.
620 3-3
o,rUbne sit bardZO zdolne stawy ch ubezpleczen
903wc20S1
n.lczarkl, Ipódnlczarkl, podrę
Kopna domów w śró<.tmleścluj clOe l uczenlce. Zawadzka 12
re&tauracyl Ul, karczem I do
1591-2-2
1.. l
i d
m6w lajezdnych w okollcy pOSJU
lac za 6300 110 sprzedania puy
2/3 1911 rok a k Ovy ~ go (1 ą Z
koj". Pańska 3, Nlemłerskl. 1623
y
g1lllaz dk ll na czole, wzrosta da..
ulicy MIedzianej 16 7, obok
żego i walach, kasztan, wzrosta
Kuchenne- urza,dzenla sprzedaJ~ ROklclńsklej,Dledaleko przystanku
średniego oraz bryczka żółta z
male i doże. Nawrot 80
tramwajowego. Hypoteka uregnaprz~żtl ~OPOCZtl. Uprasza się o
1914,-3-1 lowana. Dojazd tramwaiem }ł 10
odpromadzenie do Kluki, St. Ro..
Kolonialny sklep do sprzedanlll do ulicy Przędzalolanei (strona
kicie pod Łodzitl, cegielnia za
Ulica Za1ałua nr. 9 przy Szo lewa). Wladomośó Sradnia Jł 20
nagrodą.
690--3-1
sie Rokleli!sklej.
1546-3 -3 m. 14.
1631--1
KaWiarnia l': oblaallml dwoma t...Jotrzebny korepetyt.r do przy·
bilardami, ladnie ~rzl\dzoDa I gotowaDla ucznia na 'wladec·
miejsce wyrobione, z powodu In- two dla wolnowstępul"CTCh do
teresów fllmllljnych zaraJ do woiska II rzędu Wldliaw, Rosprzedania. Piotrkowska 24,0.
klclńsli:ll 62, .Martyooff.
l'\odelt..,wy. Oddział dla dzieci.
164,1-3sp2
Oddział dla rzemleślnlkólll znaa..
Kutnia )es\ do sprzalIania No· potrzebn J krawiec
ktl technicznego rysunka. 644.6
we ChoJny, ul Rzgowska 32
chemiClnej, ~glolnlaua 69.
Południowa 2 III piętro.
Wiadomość w domu Mateusz!I
1609-1
K01fl\lsklego.
16192-1
OkÓj umeolowany z wyl{ooacni
Maszynę do szycia bębenkową
W pięknem mieszkania. Jusprzedam niedrogo. Targowa Ilusu ł2 front l piętro, róg Przenr 4.7 m. 21.
J562-5c8'- jazd.
J610-2-1
aazyny Singera uzywane bę
olwaga
nowa
do
.przedanla.
Meble sprzedam za bezcen:
wyjechał.
benkowe sprzedam tanio. Ulica WIdzewska 16 112 u ko• szafę, otomanę, lóżka z maAleksandryjska 34: r6g Franclsz- wala
154,9-2-2
teracami, stól, krzesla, biel źnlar
kllńsk:lej.
1563-I)C8"
klep spoZywczo - dJstry bucyjny
kę. biorko, tremo, gramofon, lam ..
lody czLowlek pObia·laJĄcy du
do sprzedania. Sosnowa 7
pę, zegar. Zachodnia 29 m 7 A.
żą praktyk, blorow, pos.m1633-6-4
1626-1
koje jakiejkolWIek posIIdy. LI\klep .pożywczy do sprzellanla.
kuszerKa z dyplomem warskawe oferty proszę skladać
STednla I7.
1508-3-3
8zawsklego urzędnlekarsk1ego
i damski, pierlllszorzędny z War ..
J ac
1"8-3-2
szamy; robi okrycia, damskie,
przyjmuje zlLmówlenla w mIejscu
klep spożywcly do sprzedania
aszyny bębenkową, pierściekostyamy, futra i ogólną koniek..
I na wyjald. Plo1.rkowska 199
zaraz lub od kwietnia Rżgow
nlow", i maszyoę za 20 robli ska 54,.
cYC: damską. Wykończenie arty..
m. 10.
1100-3 -3 I
1643-22
sprzedam. WIdzewsIta 145 - 16
styczne. aJica Spacerowa Nil 51.
Chłopiec - poslogacz piszący do
klep kolonialny do sprzedania
1638-4,-3
Tytus" 702-:;'-1 i
16ll\t, potrzebny Zgłaszać się
Ul. Ciemna 16 59 na Plaskach.
- - - - - . . . . : . - - - - - - - ) z rodzicami. Swladectwa. Senaaszyny ~ Singera. bębenkow\.l
torska 23 (kantor).
1629-1
plerścleulo"a I maszyna l'.J __----,-,.......,.-...,---1-5-51---il-:--2
klep kolonialny do sprzel1auia
16 rubU Konstantyno wBka 7 -16
omy, place, restaoracye, pi1618-3-1
od l kwietnIa. ChoJny, ulica
wiarnIe,
sklepy,
mleczarnie,
do mynajęda od 1 k'la>ietnia al.
KopernIka nr. 8, wiadomość W
pralnie, kawiarnie kopnję, sprzeMaszynę bębena:ową I maszyuę sklepie
KIltn6 36 na przeclmko f6bryki
1553-3-2
daję,
zamieniam,
loku
Ję
kapitały,'
za
12
rb.
sprzedamj
ul.
ztot<\
1\lart6, mOże być g6lanteryjny,
klep
kolonIalno-dystrybucYJny
wskazuję lokale wolne. Nlomler- I nr. 3 m. '*.7·
89'1-68-5
na produkty wiejskie lab pra..
do sprzedania. Ul. lhgowlka
\t. 9
. f b ki "'t l
.ll{lel do dprzedan!a tMlo. comnic:. Wiadomość a gospoda.. I' skI, Pańska 3. Tamże sprzedam
... • naprzeCIW lA rJ o o arowa.
wyjl\tkowo
dobry
Interes
dla
me·
f
Ul
AndrzeJa}ł
4.9.
1630-1
rZ6.
698-5-1
-:=-_-:-_-:--_-:--.;.1:"-23:..:6'_-..,.3:.,.3.--:..3
talowcl\ Zl\ dwa hslą.ce 16222'1
ogrOdnik: z dobre:nl sWI~.dec
prlel1am 2 magle. C"glelnJana
o sprzedania sklep kolonlalno- l
twaml może sIę z,losic do
li
17
1633-2-1
D dystrybucyjny z powodu ChD- I Oskara Prussaka, ul ca Zlelollfl
lQ$arz Zdolny na stale roboly
1557-39P2
roby żony, ul. Slkawska }ł8, przy I nr. 9
gięte potrzebny. Długa 75.
Brzezlńskiei
1615-1 I otomany oywanowe goto\ve,
1628-3-1
z fabryki konserwóm, Hrabiego
-=-_~_-::-:--:-_ _--'-:--__
przedaz
lÓ2.6k,
umywalea;,
ma.Potockiego, dobroć gm6r6ntoma...
110
teracówj wlasny wyrób. Repa..
na. Odtnlc6my wag~ próżnej
1617 2'1 i
90bli ruloda z porzl,<.tneJ ro- racy
a, lakierowanie. MlkołaJew
beczki. Cen6 dla sklepóm przy
""'D~la-""jU-d""'z""'l-p-r-a-cy-n""'le""'b-y-W-BI'C"a-o-:k-a- I
dZlny, pouukole m ejBca do
stępn6. Jak rómnież wyborome
ska 27.
1632-3wp1
zya Nowość zagrllniczńa. Ma.
zarzl\du domem, do iowar!:yJtwa
ogórki. Sprzedaż a Propołom"
klep spozywczo dystrybUCYjny
terJal
"Skóra
angie18ka~ na ubraSwladectwa
t
rekomendacye
osób
skiego, al. Staro.. Zarzemska 19.
do sprzedania z powodu wy·
nie nie do zdarciII. Łokieć 50 k.
powllżnych. Oferty .MarJa~ 'II'
696-5-1
Andrzeja 4, m 18
14,18 2,-2 ' adm .Ro1.woill 14
lIi74-'~-'2 Jazdll tanio, byle zaraz. przytem
różne rzeczy mieszkaniowe, RaDzierżawa folwarku 5 wló
sprzedllUlIP. lilia plukar$lI.a. I O"rOJulli14 Uluz.a lU$.aC li Kal- dOg08zcz, ul Stefana nr. 18.
dym ClaS e. KWIacIarnia "Jul·
kowego z powodU zmiany st03un- .
Wiadomośc: ul. Młynarska \\3.
1612-3-1
ków rodzInnych, zaraz do ods\ .. - \
1598-2-1 Jankw~, Piotrkowska 81
przedaw sldep. WladLHllośO, ul.
1583-5-1
pienIa na lIIi 5 z Inwentarzem
om do sprzelIanIa w dObrym
Przejazd 45
1613-3-1
żJwJm i martwym, .zasIewami
otrzebua zI101na pr.\>u ,~a~z'"
stanie z piekarni.,. Dl\brów ka,
,~ttln SZKlili tllelllen~4rne) polozlmemi I jaremi, polożony 10
do pralnI. Piotrkowska nr. 7.
ulica Wązka nr. 21. 1550-3-3
.:IKo-r081lsklej poslukllje jawIorst od Łodzi, Ó od PabianIc,
l!inO-'lomek z placem i szopami do
liieJkolwlelr poslLdy. Oferty 1. W.
pól od przystankU kolejkI Ksaotrzebuy IIHOl 1I1L ul. ILdbl(lIlJ
600
sprzedania. Wladomśc Starowerów. Pl'trzebny kapitał okolo
nr. 19 przy Nowo Z,rzewJklej _ _ _ _ _ _ _ _-=1c...:...'_-~2~1
Zarzewska nr. 20 m 2. 15>.93'2
9 ,000 rb. Wladomośc na. miejscu:
1;;111 _'ł
• W1llc:.:aw luLLU, ZUł1il<lenJa bledZ/lry
70l-3-1
08w;auczony korełle~ytor pr:.:yllzny, także rysunku monoIW lal'Ulll uu ~!,. ,_ c
',' gramów, kwiatów Lekcye wlespo8abla do wszystkicb klas
wodu zmiany 1:11 I ,
).
P
Urzędnik, obeznany grungi:nnazJum. oraz na. śWladeotwa. , łtOkir'/II"'1I
n" i\,
.'
llor mi
lotrkowska l1!; m. 7.
•
·townle z wszelkIerui czyn'
Wladomośc Dzielna 40, m. l od
-------~-'-~--J [(owalczyósKI\
16 7
nośclaml bluroweml I prowadze Otr~ouU1 ~u\.d\'
•
II- 7-8
154
b tU \
aOWa oal.la cIUullilJ.y"a .J Ly
P
niem ksIążek buchalteryjnych, wszellno 1'0 oty.
~ I 1J.\l'.: :',,~l
godniowego na wbinośc . .Po
Or'tlp,aU w tlObrym ~tanl\l BprLeobejmie jr.klekolwlek zaJęcie, za
n;;:,:r_. ....:9-=6_ _ _ _~_..;.1.:..59~O'_-....;;.;l-._=.2 leca. się także Jako mamka ze
dam
tanio,
AndrtBlą 49 m 6.
malem wynagrod'uiem, mai ..c
olrzebnv
uczan
do "l'awer . swleżym pokarmem, ul. Sktado160 -3 1
I
"
wollly czas, jui od god3łn 3 po
PloLrkowska 89.
1f~"J -3-'l wa 33 ID 16
1611
1
SIęgarnia 110 Bjlczedau.a. 1; popolulInlu. La8kawe oferty w Adwodu wyjatdll l:'!otrkowskll.
OlrLtlbUi CulOtlhl\: 110 t.,rlllIllU,
magle ao spUeaanltl ~. 01il~t\U
mlnlsiraeJi .H.ozwoJu~ pod 1lter.
Dr. 301, Górny .ltyn~k,
1520
Plo~rkoWika 88.
1604.-J,
ska 137.
ló7łl-32
B. Z. W.
62l3d

z

k.ucyą

potrzebni zaraz.
-ono
Skra dz.

Szkoła

rysunkowa

-A-A-A-:--A~A-:----::N'"'"le-m-:k-ę--::-fr-eI
,
•
I
•
blankę z muZTk~ francuzkę z niemieckim I
mozyk~, tylkO co przybyłą I zagranicy, poleca b..luro Ludwińskiej
Piotrkowska 92.
1595-3-2
Centralny kantor
A , . rekomendacyjny
•
przeniesiony zostal na ul. PIotr,
kowsk!\. 16 10 I poleca doży wybór słUŻby I dobreml .wladectwaml.
1610-10-1
N
I 1ka pIKa
I
auc,yc fi
o,
. • • doskonaly franeuskl,
świadectwo 3 leiniej rrancus~a z
niemIeckim 4,-letnle świadectwo,
bony różnel narodowości z szycIem, niemki, angielki, buchalter
kI, kasyerki. pl~lęgnlarkl, gospo\ dy~le poleca bIoro Adamowlczo weJ, Plot'}kowska 103. 1621-4,-1
l 1 1 Meble różne pra:w ie
• • • nowe, obrazy ole~ne,
,fIgury, zegar, gramofon, rózn&
drobiazgi sprzedam za bezoen.
Nawrot 4.ł m 3.
1556-JO-3
Meble rozprzedam tarllO: gar"nłtur salonowy, tremo, otomaI nę, kredens, . ~tól, krzesła, szafę,
r bl~rko, bIelIznIarkę .z lustrem,
lóZka z materacami, umywalnię,
zegar, lampę, gramofon Główna 4,2
/ m. 91, w druglem pOdwór~~25_1
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zgubll kartę od
wydana, z fabryki
Akc. Tow. Leonhardt, Woe1ker l
G1rblLrdt
1580-3 -3,
eonard. 1tymlue"ICz za~llblL pa4zport, wydany z m. ŁodzI.
1575-3-2;
nlarczylt Helena zgubILa paszport, wydany z gm. BaluCI
IAskleflo powiatu.
1655-8 ·2
tAnisław H.o~i&k za~nbll pa,,- ·
por~, wydany l: gm. Dzlerz"zna
pow. sleTad~kłalJo
16683.1
agin~La .karta od paszportu,'
wydana z fabryki WoidyCilawski ego na hnlę Tomasn Kasprzykowsltle{(o.
1620-1
·
aglnęla karta od paszportu,
wydana z fabryki Rosenbla~a
na Imię Heleny Szlusarsklei.
1603-1
agloą1 pllszport na Imię .Ma- ·
rnaooy Kozlowskiej, wydany
z ~mlny Kolacln, gub plotrko,...
Skiei.
1603-3-1
aKlnęLa karla od paszportu na
imię Wladya2awa Grtlczyka,
wyda.. z fabrYki Neldelman 1
Haberl!rłc
1607-1-1
Zl\gln~t. kwH od paszporLu na
Imię Francl8zka Porady, z fabryki Jakóba Stel~erta. 1599-1
Za",ln~1 paslport na truJę MIchallny Rutkowsklej, wydany
z maglslratu m. Łodzi. 1518-1
t
k:
a!!Ul<j...
arta od paszportu,
wydana z fabryki SIlbersteina
na imię MaryannJ JagodZińskiej.
1596-3-1
ag I n~ ..•a kana ęd plOszpor'u z
labryki KILrola Scheiblera, na
Imię Sabiny Woźniak:.
1569-3.2
•
zagln~.. pMzport na ImJ<j Tomasza Swlder wydany przez wójta gminy Czoiowo, powiatu KolsklelCo
1537-3-2
Z ag I nĄ l psszport, wydany z gmlny Kuźmlne:!, pow kaliskiego,
Da imię Antoniego KOSIaka.
1682-3-2
I l
lig nlt, paszport na lIluę Alltoniego .Mlynarczyka, wydany
z magistratu m. Rawy, gIlbernIl
pioirko1f8klei.
15'34,-3-2
ILglnę~a Au\a oa pa8~porlU Wf.
dana na ImIę Ttanlslawa Janickiego I fabryki L. Kalserbrechta..
1509-3-3
zaglDęły 2 paszporty wyllane"
gmin, Closny, pOW. Bcz.złń
sklego gub. PiotrkowskieJ, na
imię Jana Mlllera i Mary anny
M.
Iller..
15 11 4-3-3
za~lDlt,l pliszpon ua. lIU,'" .vi;:
~
rJanny Wteczorek, wydany
II
gminy SZJdł6w powiato Lódzkle!!o.
1'>21-:1-3

lS

S

M

K'~U8t,
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S

M

pokoJ

1[\9~-~-2

P

M

Sklep

P

magle prawie nowe do sprzedania, ,,,ni o, z lokalem Ulica
SuwĄlsk8 16 23.
1483-3-2
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A

męski

P

P

AAA

I

Nowo-Spacerowa 4,9, parter. EleI!'ancko Nedrol!'o
767cl'2slO
dolna lHaw~o;'a pOSZLI "u e s~ycia w domach prywat Iych. l Woduy Rynek, ulica Targowa
nr 71 mieSIkania óS, pierwsza
oficyna
.
1624'1
ZdOlna bielIzniarka potrzebna
zaraz do prywatnego domo.
Ul JulluSla .Ni 17 drogie piętro.

P

A

Prz8ciwżebracze

prosi o zbieranie odpadków .
BiUro, Cmentarna 10.

Z

II Z
I

I
I

I
I·

Z
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l u'<4a
'
I!.ill'.d. U0.1 p",t.,UfLU
wydlLna na Iml~ WladydawJ
GrudzIńskiej z fabryki
Karola
Schelblera.
ló2a-ł-a
4~

8

Sobou,

ROZWOJ. -

W niedzielę. poniedziałek i wtorek WSPA •• ALY PROGRAM _

bo w pryw/ltnemmlesz
kanln, Mlkołajowskll
;Ii 25 - ł. I piętro,
Skład f.rtepi ••6. i pianin
Stani_ł. CHoDKOWSIUEGO.
Sprzadaż lA gotówkę I n" raty.
Zamiana I strojenie. Zakład reparacyjny. Poł~czellle talefo
OIezn8: }fi 18-11.
7t.'6 3 1

GlIcerofosfat ziarnisty

-własn)'oh szkółek

OGRODNICZY

111"•• l Młody

Przyjmuje również zakładanie ~~..
ogrodów, sadów, parków itp.
.' .' . _.' -

·S tcsClwany.w s:;pitalacb paryshich
'Wzmacn1aJ{IoC;V system nerwoW)'
Wskazany przeciw krz7wiCJ'\·słabości kośo1
okresie rośnięcia udziec, podcUlS karmienia i ci lity, i przeciwko oeurastenll, przecl",
taniu umysłowemu I t. p.
Przyjemny w SJnaku używa się w malej .Uo'cl
mleka l\lb wody.
Dla dotluliętycb CWtrOWIł chorobą wyrabia &IQ

'W

inteligentny człowiek

mładający

I

w

CQrmię.paatylek.

bezwvto8eiowllCh

:~w~aill-e-d-Ia-~-~-~!-Ww-~U-!D!-!Z-!!-IO·b[U·ÓW·U-1-=_11. Z·osta~ Os:~~;;n~

_+--_
o

. '

-

• • •

'"

--

~-

_

Poczta i telegraf na miejscu.

polskim, rosyjskim i
nIemieckim j~zyklem, poszukuje
zaj~a ekspedyenta. mag;azyniera
laP jakiegokQbi!lek tema podo><
~n.e. Laskawe Oferty prosz~ skla..
dać w Rozwoju pod literami.: "F.
_

Łodzią.

RO:eIN'A

GLYCEROFOSl"AT WAPNIA l SO))'!'

~

w Andrzejowie pod

front M-H40 łokci kmadrato><
mych przy alicy Leszno na dO'<
godnych warunkach jest do
~ sprzedania. Wiadomoś~: I. Glllck,
Nomy Rynek l'i 6 miesz. 23.
636-3-1
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naBItaOO.wnicłw
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dflewek OWO[OWY[~

w. ~RABlr~WSIIE~~

~

,Tan -ID

poleca na sezon wiosennY
ZAKŁAD

1

3 czę6ciach.-MiędtY innemi:

Teresa Raquin drfuil~ ~1iQg Wzlot aeroplanem nad katedrą medy olańską natara.
Wandzia rekrutem P'C::e~" Boska komedya. Piekło J:;wt:ri. 1\rc yd:diio ~~~:~~err:;fa~~~f1cznej.
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Niniejszem podaJ~ do wiadomości, że myrokiem 1"90
karnego Warszawskiego sądu Okr~gowego z dnia
1S"go patdziernlka 1909 roka, zatWierdzonym wyrokiem lY"9 0
departamentu karnego Wurszamskiej Izby Sądowej z dnia 1"'go
lutego 1911 roku, skazany zostałem na "miesiące wi~zienia
za podrabianie marki fabrycznej fabryki cykoryi
wydziału

-

1\nglelskie patentowane ochraniacze obcas6m (gamki)

.................~.:a

•

...

-
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1: .

-.--= ____

.....:;:;;.JlIL ______ ~ ..., .......... .....:;:;;......

a . . . .iężae~i gwiaadkami i szrabkami.
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. LOKAL
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m podmórza, skladaj/łcy s~ z 23 nie malych pokoj6w, przy ul.
Piotrkom$kiej od Momego Ryaka
do RozmadolPSkiej jest

..... -:.
:I

-O

•at

ID

a.

G)

o

•...

~

po.zukiwan~
J Oferty przyjmuje hotel VfctOl'1łl,
portyer.

:I
.1

d.
lalZą Zaląta

•
=

uznane pomszechnle za najlepsae bo najtrwalaze.
Z powoda pOjamienia si~ w handla gumek szarych, la..
dZIlCO naśladujących nasz wyrób, zwracamy umag~ na Nt patenta i napis .,Dermatine U pOmieszczony na kaZ"
d~ ochraniaczu.-The Dermatine Comp. L ... ted m Lon"
dynIe. - Sprzedaż hurtowa: M. Ch. Sztuc ki, Ł6dź,
Nowomiejska Na 4.
6502i-1

AJ

t·

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

CYRK Al OEVIGNE

(dyrekt....sa) z.

I

.
PM[OWDlą

do 75 rb. Iniesi~cznie oraz zdoi..
ne staniczarki i sp6dnlczarki do
r1agazyna Konfekcyi Damskiej
G. lUter, Piotrkomska ~1
Są

Włoclawku.

MOSZEK GtOWIŃSKI.

887

IKEFI

~6dr.~!~żE..~~!EJ.

Dostawa do domów rano I po polu <
1nlu.

"'yn~gUrOdzeru·em
..

u.,

FERD. BOHM & Co we

Rrmll Ferd. Bohm &. Co, wchocizlłc m trudne położenie ro ..
dzlny mOjej, przedstawione jej przez powaźnleJszych kupców
miasta Włocławka z rabinem na czele, darOlPłlła mi przysądzo ..
Il4 k.ar~, za co nłniejszem pablicznie skladam podzi~omanle .
Wo.rszama, 28 lutego 1911 r.

Zeleceny przez pp- lekarzy

678-3-1

Potrzebna zaraz

n

_·_
1
i

parterowy

O-

';"

CD"
l•

•

!
~

,. •
....

• lir

'I:..

jeden kary dragi ciemny szpak
z bryczk~ i aprz~żą z paszor..
ków z cegielni Ksawer6m &oci,
Stentzel.
662-3-1

~

.oIIIIIBo.

lU 2261.

1660

Obwieszczenie..

DYREKCYA

do odebrania
pasy wstawione przez pomylk:~
Dnia 3/2 1911 r. firmie I. T. Z·
R., Wólczailska 210 a mol>ec ugl..
•
prą TARGOWYM RYNKU. =
nionego kmitu nie mierny jaka
N
DzIś dnia 4 marCA 1911 r.
firma mstawiła. Prawy mlaściciel
W zas~osowaniu się do § 22 Ustawy, poda.je do poodebrać mo~e, po okazania km i..
ta, pod,isa~ }Jl'zez jec;lQegi "1I~eehl.l.~ wiadomośoi, iż ~a~łdane zos~ly pożyczki na niez UlGlcA pra.c.~.. W" rv.ł1tiUli:
I u4.Qalam całej U\l4lY I ""Ich .t)illfaat6w
l) pg.i.Joi 788M przJ uHcy ZidoQ.y Rynek, ptzez Jak6l\'owy wielki Balet EG spl.wami i róinYJlli cltarakłtryaiycZlJml 1"'wy
~a Kr,m er a, odnowiona z kOllwersn rllb. 20,000 i dod&teami. "DiweMisment". Bierze udział ealy Corps de balet.
IlAtyclllW-.s1 U'IIn
kowa z przeszacowania rub. 14,700;
.... Debiut znakomitych fruwaj~cych ludzi TRIO RILIARDO.
2) pod 16 154E przy uliGY Zgi&rwej, przez Jakóba
42 dzień międzynar. szampionału Walid francuskiej
Bezwarunkowo PelPl1y i nie..
Dawida i Ich Marera braci Gingold, pierwotnI rb. 25 000;
zorganizowanego przez profesora atletyki p. A. W. KOZA.KOWAt
sZkodlimy roślinny śrOdeLI
3) pod ]i <371h pl'zy ulicy Cegielnia.nej, przez M~rdk~
Nieznajomy contra MakdonAld. Czarna Maska contrA Dllbow. DODO!ądaćwapt.i skl.aptecz.tyl.k:o
Mendla. Hlawata, odnowiona z konwersyą rnb. 20,000;
Kabllta. Jeosen·Szwarz (wolna amerJkańska walka).
oryglna1n. proszkóm po 10 k.
4) pod XII 1180 przy ulicy Ta.rgoweJ·, przez Gusta-.
Szczegóły w afiszach I programacb.
KontramarkI nie waine. .
Padełko 1.20 k. Głómny slded
..
Początek przedatawl!'nla punktualnie o godz. 8 1/, wlecz
90"
~i8nera i Rindę Majb, odnowiona z konwerSJą rub. 8,.500
Tom.l\kc. L. Spless i Syn.
ANONS: Jlltro w nIedzielę dwa przedstawieniA: popolndJ1lowe I wie- _
l doda.tkowa. z przeszacowania. rub. 8,000.
czorowe.
4690-ł
--------,;,:,;;.~...
, .
Wszelkie zarzniy przeciwko ndzieleniu zażądanych poUdaielam lekCJi i,ayka
z!c~k stowarzyszeni zechcą przedstawić Dyrekcyi w prze-

Wielkie

świąteczn,e

Ta"rzyn" rrllytanga mim& taw

przedstawienia

g.....

Migreno Nervosin

I

niemieckiego

oreopond ent

SMlodzlelny, znający biegle j~zyki: polski, niemiecki i rosyjski pOo<
I
trzebny zaraz do większego biura w Łodzi. Reflektuje się na sił~ . Cena 3 rb. młQslęezQle od osoby·
p01llażną. Oferty z odpisami świadectw i fotografią składać wadIni"
WIduW'lIka 10i, m. S1, od 5 ej
nistracył "Rozwoju" pod "Korespondent samodzielny".
672-3-1
po pol.
631..3·1

1

U ~d daty wydrukowa.nia niJliejszego obwieszŁódź, dnia 4 marca 1911 r.
91S

Kra wiec

Męski

I dObr~~ s~~'!2~

w
wysokie, za nizką cenę są do sprze-<
I dania z powodu zmiany intereoI su. illica Targowa 43 m. 4, za..
w6
na 3 dni
po długoletniej praktyce m War.. stać motna od :; do 8. Tamże
Sobotę, Niedzielę I Pomedzlałek 4, S I 6 marca 1911 r.
• •• sumie
i zagranic/ł, otworzył za.. manna kąpielowa nowa. 68()..;j..1
kład przy
komedya-Piekło I\leghien
Dante. w
Arcydzieła
s
_
a
=tu=k=i=k=i:n=e=m=a:to.=g::r:;-:a=fi=c=z=ne=i
kolorach. _

~e:a. . . ~~r.a.o"e.-....e~~ K~-t~a 8

Nowość!!!

Boska

I~~a.dni

Wspaniały. se~sacy)ny p~ogr:arn

Obraz ~szechświa-

toweJ sławy
Sił. tajnej

Z

ży CI-

a Ell y

~ęściach

Nowos'c' '"

bardzo wz.rnszajllca tragedya w 3 c.z.
obraz interesuje każdego. _ _

nauki bardzo komiczna scena.

.... . . . ....

oraz wiele Innych bardzo interesających obrlUóm, .....

~

___

MI Wierzbicki

ul.

Głównej Nt

9,

l>lizk:o Piotrkowskiej.
Obstalunki przyjmuje z m1a"
snych I powierzonych materya..
łów po cenach bardzo przy.tlUl ...cb.
Ci92-lO-1

Zdolni Czeladzie

MIedziano -Kotlarscv

mog~ sl~ zgłosić do
steina m Łodzi, al

łft Z2'.

\Il"90 Fclc..
W61czańska
700-3-1

•Piotrkowska 165

I

• Skład sukna G. A, HH~
..
"IV
..

EL i s-t

róg Anny.

Materyały męske do różnych użytków

...

kostyumowe.

Chustki

Zjednoczone Fabryki

wełniane.

..

503r5

Ogniotrwałych

Wyrobów
da~niej

i w różnych cenach.

Materyały

9

Sobota, dnia • marca 1911 P.

ROZWOJ.

c. KULMIZ

Towarzystwo z ograniczon2\ poręką.
pod Wrocławiem, założona w r. 1850.
fabryk: Markt-Redwitz w Bawaryi i Halbstadt
(Czechy).

Gł6wna fabryka: Saarau
Oddziały

I

Wyroby na wielokrotD1Gh wystawach premiowane.

Łódź,
Wylączol\ sprzedaż

Spacerowa M 9,

E

na Króleltwo:

Maszyn do tąrtaków i' obróbki drzewa
pierwszarz. fabryki E. Kiessling i S-ka w Lipsku.

prócz tego:' Maszyn do strugania fornieró ..
(Schlilmaschinen), H,draulicznych pr•• i t. d.
2707

Ogniotrwałe wyroby wszelkiego rodzaju;
Cegły .zamołowe i D iaaso "'ge;
Cegły odporne na działanie kwasów;
Płyty i Rurki.
Roczna reprodukcya
przedmiotów. -

około

120 milion6w kgr. formowanych
Robotnik6w obecnie około 1500.

REPREZENTANT na Łódź i · okolice:
Łódź-Pasał: Szulca 3,

B• lozl'n" ski , T e l e f o n

547.

także

2905r13

i na

325

taniu RATY
i

Łódź,

dobrze

Konstantyno_ska.Nit 8 (róg Zachodniej.-Telefonu .Ni 19-87.

Skład

Win, Towarów kolonialnych l Delikatesów.

K wior Astrachański, Amu s

Ryby

i co drugi

dzień świeży.

eleganckl\

Dam.k.
_ •• kll
i Dzieolnn..

I marynaty_
Ser, krajowe i zagraniczne.
Masło śmietanko e i solone.

wędzone

GAHDEHOBH

najnowszych fasonów

99 !i.JJ~!~~Wa ~~,
Nawrot N!! 4.

KAKAO WEDLA
przygotowane z najlepszych ziaren kakaowych według hOM
lenderskiego patentu, wyróżnia się oook wielkiej pożyw ...
ności łagodnym smakiem i wysoce rozwiniętym natural ...
nym aromatem i jako takie zaleca się jako najzdrowszy
nap6j na pierwsze śniadanie, zwłaszcza dla dzieci, kt6rym
szklanka heroaty rano dostatecznego pożywienia dać nie
może. Kakao Owsiana WEDLA smaczne jak czekola
da, a łatwostrawne jak kleik, zalecane dla osób osłabem
trawieniu stanowi specyalność znanej Warszawskiej
Fabryki Czekolady E. WEDEL i znajduje się stale
na składzie we wszystkich tutejszych handlach kolonjal..
nych i sklepach spozywczych.
707-3-1

Pończochy
bez azwu, poleca praco wola
Julii Macher.
258-20 9

Nawrot NQ 4.

I~

Pralnia chemiczna i farbiarnia

~

Uli!' M~§!~!~~~a9.

~

Pracownia
haftów
i ZNACZENIA BIELIZNY

wykonywa wszelkie zlecenia w zakres specyalno- . .
ści wchodzące, jako to: pranie chemiczne i far- .fe
bowanie garderoby damskiej, męskiej i dziecinnej i
bez prucia oraz dywan6w, firanek, portyer, ch 0- i
dnik6w i t. d. punktualnie i po cenach umiarkow. ~ ~

1 U. MaZUIkiewiuowei

~~~! "~I ~""'I~-

EGlYHUJ~C~ OD LAT 20 , ŁODZI

M

i

~
~

o

~!

St. Górskiego, \![arszallla, Leszno 12.

NOWOOTWORZONA

proszek 20 i 85 k.
~~ pasta
20 k.
~.g eliksir 30 i 50 k.

z dniem 1 paźdZiernika
r. b. przeniesiona zostala
na ulicę

Przejazd 16,
m 24.

Nowość! 30 dni darmo!
Ty ko za rb. 3 kop. 95.
Toaletowy zegar zlwtrem, muzykl\ l barometrem. Che,c

rlostarczyc przyjemność sobie, rodzicom I gościom raOdznaczony na 6 lIlystalllach najwyższemi nagrodami za skuteczne
dZI! nabyć samogra ące toaletowe lustro z zegarem
i antyseptyczne działanie, jako najlepszy środek do czyszczenia zębów
Ulica PRZEJAZD NT 16.
i konserwowania dziąseł. Odznacza się silnym i przyjemnym aro..
I mozykl\ "Symfonta" grający glośno 1 dlugo pIękne t wesołe pieŚni:
biady smaczne I zdl'ow 3 pn walce, polki, marsze I t ci. ze ullfowanem lustrem zagranIcznej
matem, dezynfekuje i odświeża jamę ustną, chroni z~by od przedM
30 kop. w domu prywato)!n
wczesnego próchnienia. i oólu, dając im zdrowy i oialy wygląd. '
Piotrkowska ]i 115 m 6 4101 l roboty w pięknej polerowanej 8zafce z barometrem pokazUjącym stan
Ządać wszędziel
z607-JO

o

Ilnstytut ięzyków nowożytnych D-ra KUMMERA
najlnakomit~lY i naiwi~kllY lakła~ ~or;:~~~k:l~ 6~auki ję~~~~:niowa

3.

wszystkim, interesującym się nauką języków nowożytnych, dać
poznania »Metody CamiJ", zastosowanej w wyżej wymienionym
instytucie, udzielane będą w poniedziałek, dnia 6 marca bezpłatne i do niczego nie obowiązujące

r.ogody. Oprócz tego, zegar ien Jest z doskonalą konstrukcyą wyregulowany I obcIągnięty do minuty Cena 1,lko pb . a kop 15.
TAklź sam większego rozmiaru rb ... kop. 60, a najWiększy rozmIar rb li kop. 50. Wysyłam za zaliczeniem pocztowom t bez
zadatku. Adresować: T-wo "Mar8el~ Wapazawa, Ciepła 28-22
P. S. Za dobry ehód zegara I trwałość muzyki dołącza sl~
!lwaraocY9 6 clo letnią. za przesJlkę I opakowanIe doltcza się 65 k.
aez ryzyka. Nie podobajl\ce się zegary przJjmuje I powrot.1Il,
nawet po 30 dniach i pieniądze zwraca się bez traduośel. 381,-3-3

Ażeby

sposobność

CYEP

w

języku

polskim, rosyjskim i niemieckim
6-1
zaawansowanych 8-9
1-8
początkujących 9-10

DIa Panow
"

T~'R&rzlat,a Akcyjni IZlŹli Miljskich
w

ROSYI

WARSZAWA, Krakowskie
1) Włosień

Przedmieście

poleca:
tapicerski; 2) Krew 8U8l0n,;

3) Mączk~ m1ęsnl\;

4) Kupuje I sprzedaje skóry surowe,

5
188-20

ROZW01. ~.roby

D~

Sohta, dJala , aarel. 19U r

]f

Dr. S. KANTOR

skórne, weaerJou6,

si: LEW;owicz 145. Piotrkowska naprzaclw ulicy w8ngafickiej 145.
O[ólnie znana lecznica cboró~ z~Mw

LeczenIe elektrycUloścl" I maWibracyjnym.
ZachodnIa 33 (obok Lombar. !lkc.)
Przyjmuje od 9-1 I od 6-~ w,
w niedziele od 9-3. Dla pan od
5-6 wlecz.
l ar

5!

ap.eyalista ohoró akó • .
nych,
łoa6w, wen ... yoh
lub dróg Illoczowych
GabInet RoeDt~enowsltl t swlatloleczniczy, Kr6tk. 4 t.l. 19 41
LECZENIE STPHlLISU
EHRLfCH-HATA 606.
Przyjmuję od 8-2 I od 5-9 w.
Dla pań osoblla pocze1{ftlnta 425r

sażem

lekarza d-ty H. Pruss.

Dr. L. PRYBULSKI

Dr. L. KLACZKI N Leczenie, plombowanie i wyjęcie zębów bez bólu.

CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WENERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIE·
MOCE PŁCIOWE"
Ul. Południo •• oM 2.

;Sri~;ę;:&:~:~~ny;.:: ~e[JaIOe laMlal~ąOm lelhoiune do wprawiania szłucznvch zębów.

';0.'.

Prs7JJlluj, od
8-1 .. l •• ł-8 ".,
panio od b_
pol 142G-r-

re
plomby porcelanowe, plomby zlote' D
zIole
·
I S·,b t
Cho. rOb~ wen.ryG~n.,
korony, zlote mosty (sztuczne zęby bez podniebienia). r.. I ars rom
rr~t Trr-~ Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. r:;'~:~ii~i.E;H'i~lWJ
r'pIOT!l!:KA 1~ ~:B Gabinet prywatny lekarza a-ty H. PruS8 znajdujek.się, przy lecznicy. ' ~~~~~!{~~~!~
:fo~'ó~~1:z~::
r. od 1J -2 1, p. p. od
~~:~~~'k::le~;-!~ ~~:. I ~33~-~
Uwaga".. Ceny
bardzo nlZ la. · Uwagaff.. ..... I łl/,-8ł'!'
Panie: 48,.5 pa pol.
.
nIedzIele: do
nor
~la

dam od l-5. W niedziele i
swlęta tylko do 1 rano·
746·r

~peeyalnose'

·

8-8 1/,

•

d

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

Dr. E. Sonnenberg
c~=~i~il~r~~·::,:·
4-7ł

Od /l. Jl-t I

76r

w·

ŚwjatłoleClniczy

przeprowadzll alę
łla allcę Plotrkowaq
•
:PUJjmuje s chorobami wewnętrz·
Dem! (.pec. io~dka ł klazek).
Co4sMllDIe do 9 rano I od 6 do
7-ej po pol.
"",r

lOr. med.
l. GOle
"ó...
Cbotooby

I we••••
li 18.
G9ds. PH~t 04 g. 9-1! i od
6-7, dla
od ł-6, w nledsiele
\
I świę
od 10 do 2·eJ. 1877
MIKOŁA.JBWSKA.

Dr. B. DONCHIN :

be[JaflSla tboró~ BUD
~eraz:

•• ye•• M L
Pnyjmuje od 9-12 lod 4.-7 pp.
P_aż

W6lczańak.

KOBIECE. SKORNE
II ICHOROBY
WENERYCZNE (u kobIet I dzieci)
Ul. W.chodnia .Nil 49.

serca i

płuc,

przyjmuje od godz . 9/ ,-10 r.
I od 4,-6 Pll.
2019·
1

1/,

Dr. 1. S. Tenon ba um
Chor.

wewnętrzne I

dzieci.

(Choroby żołądka I kiszek).
Wschod nia Ni 49.
przyjm.. od 8-~ r. I 6-7p P
3M2r

g. 11-1 I od 7-8.

Dr. med. J. Szwarcwasser

CENTRALNA KLINIKA
chorób zębów i jamy ustnej

IDr·UI.~~.~~cki

Taksa nadzwyczaj dostf;pna dla wszystkich. KONSULTRCYR
BEZPŁRTNIE. -WYRWRNIE ZĘBR 15 KOP. SZTUCZNY Zl1B
65 KOP. PRZERÓBKĄ i REPRRRCYE ZĘBÓ-W 50 KOP.
Przy klinice znajduje sif; specyalne laboratoryam do wyroba
~ sztacznych z<;bów. Przyjmaj'l tylko skończeni kkarze. . dentyści.

~ee......e..,

D~

•

Słe.-nberga

BE.EDYKT. M

i

Chopoby ak6rn., w ••••
• ~oza. I lIIoozopłoi.w ••
Godziny pUJjęc: panowie od g.
9-11 r. I 5-8 po poł., panie
i-I) 1'0 pol.: w niedziele I lwIęta
8-12 r
1463r

Dr.
Ark. Gol~eaDlrg
ul. lAIa.rot III 38
f

Dr. feliks SkoslefIJjez
Choroby skórne

! weneryczne

Andrzeja 13.

Pr.zyimuje od 9-101/, rauo l od
po pol. Panie od ł. - 5.

a,

,- 8

(Stosowanie fizykalnych metod leczenia) . W.I.dsiele t święta od g Jg7~d
I

Dr. F. LANGE

róg WIdzewsklej. Przyjmuje codziennie od 81 /, do 10 rano l od
ł do 7 po pol. W niedz I święta
od 9 ej do 12· ej w pol. AKUSZERTA I CHO&. WEWNĘTRZNE.
1812r

Dr. . GROSGLIK
powr6oił.

42300

Zachodnia 68 przy ul.Zlelonej.
Cboroby sUry j włosów,
weneryczne j dróg .ocz.wyo".
Przyjmuje 81/,-11 1/, r. I 6--8 w.;
panie 6-6 wlecz.
W niedziele I święta od godz. 9
do 1~ rano.
24,7ł-r

Dr. Edward l1iHelstaedt

Akulzukl A. Trllklar

ohoroby ••wn.,trzn.
ul. E'W'anKelioka nr. 5
przyjmuje od god a - 5 po pol.,

za

MŁODY CZŁ~WIHK

z lepszem wykształceniem potrzebny zaraz do
żelaznej fabryki, jako korespondent w językach:
polskim, niemieckim i rosyjskim, oraz do lżejszych robót biurowych.
Szczegółowe oferty złożyć w Administracyi
r;
"Rozwoju" pod .,uelazna fabryka".
6~

Piotrkowska 18.
Choroby wewn~trzne i nerwowe.
Specyalnie: choroby żołądka, kiszek i przemiany materyi (cukrowa, podagra, otylośc! itd.).
Niezbędne dla dyagnozy analizy
chem\c1n\\ \ bak\er1o\og. wydzie.
lin 1 krwi w labora.toryuiIl wlas.
nem. OJ 11-1 rana I od 5-7 1/,
po południu.
459r

I

w Łodzi, ul. Piotrkowska N!! 86, tel. 14-79.

I

Ullca PIOTRKOWSKA 71.

południu.

3544-r

Ol'thopedia. Machano·terapla (.krIJ"lenia kr~g08lapa, choro.
by 8tawów mięśni I kości). Głmnas.tyka leeznlcla Pracownia przy·
Dp. S. SZ.ITIU.D rządów ortop&dycznyeh
SREDNIA Jł 2.
G.bin.t Ho.ntg.nowaki. Prześwietlenie I fotografowanie.
LecIlnie elektrJczności~, masa- Leczenie chorób skórnych.
Sabl••t el.ktro-t ••apeutyosny. Arsonnllzacya. St080żem i kosmetyczne.
Przyjmuje od 8 do 2·ej po pol. wanle pr~dów stalych, przerywanych I alnllSoldal.nych. Elektroliza.
I od ł do 9 wleCI. 469r Choroby nerwowe.
Gabin.t światłol.ozniozy. K_plele świetlne w gor_eem
powleLrzu Kąpiele 4·komórkowe ('fler~Zellen·Bad).
137r

Dr. med. I. Kolzin

7 po

\ lAnD~i·(HEHBiOMOWI
l Pm:nm. od

KOZIOlKI EWICZ
17-14

8peoyeliat. chorób wło
aów, skórnyoh (piegI I prysz·
eze na twarzy) i wea.ryoznych (ayphma)

21tr

III. Rzg~~~~y::u)~ (r6g2~~~;
Cboroby nerwowe i wlwn,trZD8.

D-I"ó. L Falka, Z. Go lca, i St. Jelnickiego

D•• FR••CISZU

(.łanQ')
Telef.
•••łPk. . .k. lOa
~oroby WeW1l~trlDe, chieci
i kobltoe. PrlyjllloJe od 8-11 r.
od 5-8 pp.
14,26r

7-~1 00

W

rano I od 4, -

Dr. H. Sadkowski
120

ChorGb~

I

/,

p,~'!~!!~~!:J~~!~O~j

lecznica Gabinet
chorób
skórnych i wenerycznych
RoentgellOwski i

M as.
aKUSZER i SPECYl\.US1R
Ogólne i pojedyńcze pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamoznychplaca za pora.dę 60 kop.
CHORÓB KOBIECYCH.
Godziny przyjęć od 8-9 r., od Ui-lł pp. I od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano
"ioa P.łlldaiowa III! 23.
1
od 12 /. do 11/, po południu .
Przyjmuje do 11 nIllO i od ołI/,
Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zanll T.nnenballmowa
do 6ł po pol.
BBSr
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 51/, - 61/, po południu.
1738r

....Ika

1

Dr. med.

Dr. Makumilian Papiemy

m.

II,

I

1

I

wyi~\klem

au.ub ob.cale

nIedziel.

~OLAJEWSII:A

Je 67

przyj. od 8-9 1/, r . I od 6-61/, pp

Cbaraby .awn,trznl i DlrWBWI.

1429-r

Ben.d~kta ID,
przyjmuje panIe na słabość. udziela porad. Dy.krecJa ścisła.
12-r-40

od 75 k.
Dr. H. Szumacher ZĘBY sztuczne
od 50 k.
na kauczuku,
cbtraby wlneryczDI i aUroe
bez
korzeni. Plombowanie
Plomb~

loI1yj~cia

I

..wr.t 2.
przyjmuje od 8-101/, I od 6-8.
Po pol, panie od 5-6. W nleclJlel. I 8.jł~ gil 8-1 r. 6a7t

złocie

zlotem, srebrem, porcelaną. Wyj.
mowanie zębów bez b6111.
Przeróbka i reparacye na pocze-.
kania. Lek."<lent. S. LlPOWSKI,
Piotrkowska 92. 381r

n

SIl bota, dnia 4 marea 1911 r.

ROZWOJ.

:t?

n kostk c

~-&Yi~f'

jedynie prawdziwy

kop.

nazwą

z

na 1/, - l/.lItrL

MAGGI I

marką ochronną "krzył-gwiazda".

.

-.

.............................
i aPasta
"CAMELIA."
i
a!~.~~~f.B~!~ TECHNICZNE ARTYKUŁY,
osuw Piegi, Pryszcze, Wągry, Opalenizn"_ ryozayob,płoiowyobilkerllyolltY' Armatury,
..
sklch ordynuje jakospecya}. chorób

Ił

W...

ł Codziennie od 9-1 I od 6-Sl
NIedzIele iśw.ięta tylko przed obla
dem.
Krótka 5.
1489r

'C

SkJady: Warszawa: L. SpiesB i Syn i H. Welt.
Łódź: L. Spiess i Syn i A. Lipiński.

~~~~~Żą~d~a~Ć~W~.~Zę~d~Zi~e=.~==~1~~d~48\Dr.

PO ulK U NIKA~

e-'o,-ó'"
D_r B• DONCH INA
(OKULISTA)

-I-

••

==

1<1"OM lO

I

!

:3

Uiywaj[ie CI1tfNE-C~EME
lIlyboroflJa pasta do czyszczenia' obutOla.
.
Konserwuje obuwie nadaje
lakier . .
Hurtowy sldad u generalnego przedstawiciela:
W. SUWALSKI, ŁÓdź, ul. Wólczańska Ni 79.
Agenci poszukiwani. Zgłaszać się od 1-2 pO pol. i 7-8w.
Żądać wsz.,dziel
1~n-2fi
AifiO/Dwa" '.1 p i: ql ki ;-;4'jC# # ",el l . fęJ, W M_W- ?.
l
. •

"

,

. a z.wsze na

składzie

łłł6

KAROL SOMYA
.t.ÓD&., PIOTRKOWSKA .M 192.

•

. . . . . . . . . . . . . . ._ _. . 1.. . . . . . . ..

Przejazd 48, m. 11,

w:;:n~~~rio:O~;O:~e::~:~~W~o_
192i

" dług najśwleż8zych żurnali

W,~w~"'d.?n.

~

::::g;~--_.....:===============--He tódzkie TowarmlWo POżYuko\VO-OszuedoOfdowe

laski, pady i fanty - 42 k, fant,
Spacerowa .Ni 217.
pud 16 rb. Pańska 11 m. 9, .1'\..
Strzelecka,
646-5- 1 Przyjmuje członków, wyd~je pożyczki do 300 rb. Przyjmuje
wkła.dy! bezterminowe na 4%, 3-mie3 lę ezne na 41/,%, pólroczne na 5% i roczne na 6%. Procenty lioly od doi a wpłaty.

U~li2\am

koreueij[yi

Biuro otwarte od 10 do 2-ej codziennie, a w Poniedziałki

przyspasabiam do szkół rządow.
540-16
i prywatnych na świadectwa ap... Czwa.rtki i Soboty i od 5 do 7-ej wieczorem.
tekarskich uczniów, ochotników,
nauczycieli. Niezamożnym ust~p... ~-----------_..._ - -_ _ _ __
stwo. Przejazd 12 m. 10. ().ro..5-01
MIĘDZYNARODOWE TltANSPORTOWANlE MEBLI
~

Nauczyciel muzyki

m~ trwały połysk, naś!adajllcy

Gwoździe.

·STANIS'Lt. AWY"

' '''lone_

1»spanialy gatunek h la .l'\.osel 60 kop., A la Tokay, stodkie 75 kop.,
polecail! sklady win Ch. B. C E R N, R.NDRZE.JR. Nil 11 r6g Space...
rO\l1eJ dom Jezierskiego; Piotrkowska Nil 189 r6g Karola około Sal..
wy; liowo.-Zarzewska M 24 r6g Kruczej dom własny. Telefon 13..01.

i

Pracownia Damskich
••
•
Sukien I Kostyumow

II

11-16.

Drut, &rubW i
lII.tale.

poszukuJe zaj~cia od zaraz. ()...
ferty prosz~ składać pod "Pod"
majstrzy" w odm1nlstracyi "Rozwoju".
538-5-1

-r

:::f!-::::::.='::!':.:!'~~~:'~ ';.';i:::l~~ ll.:'~~;'

0",10. '" 13.

Zdolny i energiczny

podmajstrzy murarski
łL

drowe.

Zelazo, Blachy.

,

I

!

ŚW·

Tokarllie i wierłarnie.
Stal narzędziowa i spawalna.

35.

'. PrzYJmuie od 10-11 I od 5 -7;
lr niedziele od 10-11. 43~2

pp.

:; ToWarz\lQ'
" J two SANITAS"
\l ł1

Nr.

'j

Porada lub wyjęcie zęba 25 kop. )iyjęci~ bez bólu lub p!omba
po 50 ko Zęby sztuczne od rb. 1 l wyżej. Korony złote l zęby
j
sztyfowe"i wszelkie reperacyje po cenach umiarkowanych.
Gutzmana Eliksir l proszek do z~b6w są niezbędne dla utrzymania wczystości jamy ustnej. - ŁÓdź, Przejazd Ni 8.
2573 ,

~

gardła.

PIOTRKOWSKA

e

Pierwaza Chrześcijańska Lecznica
ohorób zębów i jamy ustnej.

Rury

RQSENBLATT
i

PAsAż
rÓ2 MAYERA
Piotrkowskiej..Nit I,
4-7ł

Rury do gazu i wody.

ChorobJ _zu, nosa

Oe~ . .

Przyjmuje: od 10-12 i

Narzędzia

, patent Konserwatoryum War..
szawskiego udziela lekeyi na fortepianie, skrzypcach, teoryi zv/o"
rowo l pOjedyń{!zo, a także przyj ...
maje Stowarzynia śpiewacze. Ul.
Konstantynowska Nil 23 m" 5.

M. LENTZ,
Widzewska 77.
telefonu

...

M
14-38.
Przepro.adzki w mieście I do wszystkich mlejseowo~cl
W świecie }lez przeladowauł"
Opako.anle I pr.eohow, .enla mebU.
Dostawa I odstawa towarów. Dostawa węgh i drzewa rozpalowego Przewoi nie i{1\~ oJ:!f]jotrw~hch

664-6-1

Pierwsza. Szkoła kroju i szycia

s.

•

s

egzystująca

VI

lodzi, Piofrkowska K! 27,

cd roku 1890,

podaje do wiadomości Sz. P., że nowy kurs rozpoczął się i zapis odbywa się codzie"nnie od godziny 10-1 i od 3-6
Długoletnie doświadczenie oraz odznaczenia\ któremi szkoła moja została obdarzona, pozwala mi zapewnić Sz. Klijentt~lę~
że uczenice mają sposobność nauczyć się w szkole mojej, podług wynalezionej przezemnie metody teoretycznie i prak.
tycznie, jak szycia, tak i sztuki kroju ~ prędko, łatwo i gustownie. Każda, kofIcząca kurs," jest w stanie wykonać dla
siebie i dla innych wszelkiego rodzaju gar.derobę damską podług najnowszej mody. Dla tego celu otworzyłam specyalną
pracownię damskich ubiorów, aby moim uczenicom dać możność wydoskonalić się w sztuce krawieckiej. Każda uczenica
po skończeniu nauki otrzymuje dyplom cechowy lub prywatny. - W szkole rriojej można dostać w każdym czasie
wszelkie formy papierowe w wielkim wyborze, jak: bluzki, suknie, szlafroki i t. p. podług ostatniej mody. .
Figury (manekiny) wszelkich wielkości posiadam zawsze na składzie po cenach nizkich.
141--10--7

S• KRYN' SKA.

ltOZWOJ. -

z

Sobota, dJda 4 ma-rea. mI,&,

. .

Z

56 morgów ziemi

m Folwarka Proboszczowice pod

Ra~oKo~tie[O To\Varzy~t\Va PO~JGzkow~ -O~zcz~dnościo\V![o

, Złilierzem obsiane zyt.em i 9sze..
nwą z »adynkami 4Q s,r~d.nio.
tamże i place przy szosie zda..

tne na ogrody i letniska.

. .Jl.e~

~g.e:r.
:a
.- 4B4L
zawiadamia. P. P. Cz%onków, że od dnia. 7><go ma.rca. r. b., w loka.la w%a.snym, O godzinie 7 ... ej
wieczorem, rozpoczyna. Zebra.nia. p, P. Cz%onków 'l'owa.rzystwa., w cela wyborów Reprezenłanłó

RatynowllllY

TER- 632><10
KORESPONDENT
BUCIlłAL

przyjmie zaj~cie wieczo ..
rowe. Olerty pod "Zdol..
ny" w adm. .,Rozwoju".

\\? porz~dka na.stępuj~cem:

Dnia
•
"
..
..
"
•
"
"
~

W ra.zie

niedojścia.

7 maroa
I grupa czlonkow
1- 600
9"
II"
..
601-1100
11"
III"
"
1101-1700
13.
IV..
..
1701-2200
15"
V
w
"
2201-2700
] 7..
VI
Ił
2701-3200
19
VII.
..
3201-37uO
21
..
VJII.
"
a701.-4200
23 Ił
IX"
"
4201-4700
25"
X"
..
4701-5100
ft

zebra.nia. w ozna.czonym dniu,

py w dnia na.stępnym, bez względu na. ilość przybytych
~

•••••••• •••

Remiza .,BRISTOLI
Wlaśe.

Przem

mI.,
I

' z

ó

(Rok założenia 1881)
EWANGELICKA Nr. 15,
podaje do wiadomości, że od dnia 20-go lutego r. b. kasa i biura Towarzystwa mieścić się będą w nowowybudowanym gmachu bankowym przy ul. Ewangelickiej Nr. 15.
Od l-go marca r. b. Towarzystwo wynajmuje

Kasetki stalowe (Safes)

dla przechoww.ania

różnego

powyższe mieszczą się

rodzaju papierów i p awzedmiotó.

w

bezwzględnie ogniotrwałym

tIiiI~aa","e-..

8t:.

i pewnym przed

I

!liS

IIII/.I.!l.
;'\iiI

fi
wartościowych.

Wszystkie kasetki mają 32 c/m szerokości i 45 c/ m głębokości.
Opłata za wynajem wynosi:
rocznie, półrocznie kwartalnie
Wielkość l-a 10 c/m wysokie
Rb. 12.- Rb. 9.Rb. 6.Ił
Jl 1 5 " "
" 18.,,12."
9."
III 2 0 " "
.. 24.,,18.,,12."
IV 3 0 . . .
" 40.,,30.,,20.Bliższych informacyi zasięgnąć można w Towarzystwie, w godz. czynnosci biurowych, poczynając od l marca r. b.

Kasetki

•

•

••••••••••••••
..

"

"

kradzieżą

O~-y-

•••

~~~

.~.~

~

••••

~.~~.~~~

.. ~. WA

~~.~.

ulica Dziellla l! 11.

wlIłutlch .

Podaj~

do wiadomosci Szanownej PubooznośCl, że otrzywielki transport win z czystego soku winnego nie falI!!yfikowane~o. Ceny, nadzwyczaj u~larkowan~: kop. ~O, 50, 60,
80 rb. 1.00 l 1.50. Willa węglerskle I francuskie od rb. 1.'25 do
rb: 3.00. Wórlki słodkie, koniaki ruskie i zagraniczne różnych
marek. Otrzymalem również wino z gron winnych absolutnie
bez alkoholu. Ktoby zechcial wina bez alkoholu. proszony jest
o żądanie takiego win~, gdyż na skla~z!e posiada~ i wiele
gatunków innych wrn. Kto chce ml~c zdrowy zolądek,
powinien pić wino M 7 czerwone slodkle, nadzwycLaJ przyejmne w smaku, które byto stosowane przy kuracyi chorób
iolądkowych w lazarecie w cia.gu 1909 roku z nadzwyczaj pomyślnemi rezultatami. Dobroć wina tego jest zaświadczoną
przez starszego lekarza ;}łl 69 i piecz~cia. rza.dowa..
Oliwa do lampek i splawki mego wynalazku pala. się
we wszystkich domach. l tunt 20 kop., knotki darmo. Oliw~
również moina nabywać wskladach:. Ko~stantynowska 13,
Franciszkańska 60, Piotrkowska 291. MlkolaJewska 89, Ka,tna
62, Pr~~dzalniana 06 i Sosnowa 3;
328
małem

tllzlq, ul. Z!lersftl 6i,

Wyższa iutkoła

,,3·

TANIA BIBLIOTEKA
Becl&1rtor odpowiedzia.lny

at.

ł..ąpińaki.

0

Warszawa, Graniczna 10, ~ :-.:.
. ~
robi SL Y NNE:
~
~ ~
OD zlego trawienia, l!
..
kataru ~ułądka, Iciszek, wątroby
PAS rYLKI Russyana sodo.pep.
synowe, CO i 40 k .
ASTMY, du s zn oś ci, chrypki,
ka.taru os krze li , pluc G RANULKI Rus syun a . 75 i 50 k.
i siln bóló w' głowy KO·
WALSKINĘ· Od pół pastylki
w 10 minut skutek, 60 k.
łYSIE"IA KH,YNOL , Wstrzymnje tyli
Slenle, usuwa łupie.t, wzmaQ~
, n i a włosy, 200 i 125 k.
skóry zgrubi'.llej, brodawek KLAWIOL, płyn lub
plaster po 35 k,
_
Z'i dllc wszystkich wszQdzie. ~8!~

ZGAGI

USZlU

MIGRENY

OOCISKO IN

.

Wincenty Powiadowski
Wycbowanlec Koasel'watoryum
Wllrszawsk " uezeń prof Mercera
udz.lela lekcyl muzyki (spec. tor ~

tepum) u Sloble l nI\. mie ś cie.
Ut N owo Zr.rzew3kr. l'& 13, lI-e
llt ~ l l' o .
480 -3 2

Biuro przepisywania na maszynie
p'od
POS'
przyjmu..
hrmll"
je roboty
w czterech językaCh, wykonywa ..
·ąc takowe dokladnle. Nauka pi~
sania na przystt;:pnych war ankach.
Ul. Piotrkowska 103, m.33a.
Od 10 do 1 przyjmaje roboty
BIURO NIWCZYCIELSKIE pani
I\damowiczowej; w tym samym
doma.
2769

pl'ech"

trliYSO~

dla fuchitektary wewnętrznej i
meblowej, w szkicach i detalach
:I; dl(lgoletni& pra.kt}'ką, POlOztIka..
je odpowiedniej posady. merty
tIprasza się składać w adm. Ro ..
zwoju sab. ,,5. R. 25" 520-5-1

zalatwia nnstępujl'tca, ustawą przewidziuB, opel'aćyo bank.oiu:
a) dyskontuje czlonkom TowarzystwA weksle handlowe;
b) udziela czlonkom Towarzystwa pożyezki pod Zlt.stll.W papierów procentowych publicznycb;
cJ uskuteeznla kupno i aprzedaż papierów public~nych;
d) inkasuje weksle, wylosowaue papiery l kupony; e) wydaj e stolarskie, t~piceł'skie, sprze..
daję najtaniej. Zyczącym na raty,
przekazy na różne miejsc.JwoŚcl Rosyl i zagranicy;
f) przyjmuie wklady pieniężne od e,z;lonk6w Towarzystwa I od l'likolajewska łiD 23, Karabanow.
osób obcy~h I placi od 4% do 6010;
466-6-1
g) Asekuruje 5% rosyjskie pożyezkl premiowe od amortyZlI.cyi.
ZAKŁAD
Biuro o t, wllrt~ IV li'li Jl'lwą 'r~ iol~ 0,1 10 noo rio ił no 156\.r57

....

b. roju

TAPICERSKO - DEKORACYJNY

~

aZYCyia "

Nagrodzona na wystawie pracy kobiet w \\larszawie złotym medalem.
w Belgii-srebrnym i dyplomami uznania.
Łódź, Piotrkowska Ni! 23.
; Kursy myzsze i nizsze. l'letoda kroju podług system a francaskiego
i angielskiego. Gruntowna nauka pasowania, mierzenia i upinllllia.
I. Dla
p U B L I C Z IM A
poczlltkających przygotowawczy kars szycia. Przy szkole daza
,
pracownia sukień, gdzie aczenice nabierajll wprawy i gasta. Spe..
cyalny oddzial artystycznego haitu i rysunków. Po zlozenia egzami~
I na w Cechu aczenice otrzymajll patenty cechowe lub świadectwa pry"
otwartą jest w dnie powszedni~ od gC?d~ •.6-8 w!eez.,
watoe.
Na miejscu duźy wybór manekinów.
• niedziele i świ~ta od 1-3 po poło .Ks!ązka !"ypo~ycza
Przyjmaje się obstalunki podług zdjętej miary. Zamiejscowym
ai, bez zastawu za opłatą 5 kop. mlesl~cznle. KSI~go- lI>ysyla si~ za zaliczeniem pocztowem.
34ó6r
zbiór liczy 3,000 tomów.
637-11>-9 \

Tow. Wiedza", Rozwadowska NQ 15
"

2849r

APTEI, A
~~,;
Ap. KOWALSKIEGO ~ ..
~ ~

TOWARZYSTWO I
WZAJEM EGO KREDYTU
BAŁUCKIE

M. D. OKOJ E

.EUMAR.

:Ii 1053

~.,,, I

przy budowie i urządzeniu którego zostaty zastosowane najnowsze zdobycze nauki i techniki
Skarbiec strzeżony jest dniem i nocąPod względem wygód dla Sz. Publiczn., urządzenia nasze również odpowiadają najwybredniejszym wymaganiom.

•

A.

(dawn. Bartosz), wynl\imuje elew%a.ściwej grapy, wybory odbędą się tej gra ... i.ockle karQty, powozy ete. na
czJonkó\V.
f~7? - ~- 3 c.,d.iluy, Ullle L mlesl~ce dla iazty pll mliacJę, do miast B~sIB
ilJcłl I ua plllowanle po eenl\Ch
~• • • • •$I• •DIII. .
umlarkowanych. Staranna obsługa!
Ul. Piotrkowska Ji 119, telefoull

Towarzystwo Wzajemnego Kredytu

l!

660~:;"1

I

~~~~RZE~!!~Cs~ !!:~!
:~ J r·

PIOtrkowska 1089

W. ty~

~omu, gdzie
mle~cl Si(~ "Lutnia".

POSiada na składzie

.

. garnitury i otomany.
. p rZyJf!1 uJe wszelkie obstalunki
l zamow!enJa na dekoracye,
35.)

LEKCYE

j~~yk. pOlskiego i francu_

••uego dla dz iecI oraz osób doro~lyeh. Kursy dla cudzoziem .
~ow. . ctoda ułatwiona.
1 am tez mogą się zglaszaó 080.
by, zllllledbane wedukacyl. UliCa
Długa 81, I piętro.
34304

