
~ Glna prenumeraty: 
, w ŁODZf: 

Rocznie rb. 6 k. -
.Fólrocznle " ił " -
K"artalnie" 1 ~ 50 
MleslęCtD. • - lO 50 

, 

Kalendarzyk tygodniowI: 

8ob. św Józefa ObI. 
NIedz. św. Wolframa B. 
Pono ~w. Benedykta Op. 
Wt. św. Katarzyny W. 
Sr. św. Katarzyny Kr. 
Wiel. Czw. św. Marka. 
WieI. Pil\t. św. Ireneusa 

I.ok XIII. , 

Odnoszenie 10 k. m. 
Egz. poJ'edyńd%y ił k. 

Z przelylk, pooztową! 

Wschód slo: godz. 6 m. 09 
Z!lChód slo: godz. 6 m. 08 " 
Dług. dnia godz.11m. 59 

Rocznie rb. 7 kop. 40 
Półrocznie • 3 • 70 

ZAGRANICĄ: 

Redakc •• 
w ŁodZi, 

~ienni~ ~olit1Cln~, ~rl6m~S łOW1, eKono]iclnl, ~~O ł8GlnJ i lit~ra~~, illil)tr~ N 1"1 
III. Przejazd Ni 8. 

Sobota, dnia 19 marca 1910 roku. 
MleslęclJlle fi 1 " 10 

Nr. telefonu 593. , 
a.ntor,. wł •• n, - ••••••• i.. ul. Krucz • .Nil 23; • Pabianicaoh ;II p. TelldGr. A'Unl(el 

• ZlIierzu, ... pteoe p. Pal k.; w TOma8&Gllllie II p. Teodora Hilla. 

CENA 06ŁOSZFN: ,.N a d e s l a D ea na l-szaj stronicy 50 kop. za wiersz. Zwyczajne ogło.zeni. za tekstem po 7 kop. Za Wiersz nonparelowy lub iego miejsce 
M.łe';! ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu. (dH\ pos~ukujĄcych pracy po 1'/, kop.). l'iajmnlejsze oRZoszenie 20 kop. Rek l a m y i N e kro logi 
po 20 kop. za wiersz pa1ttowy. Za dolączeJue prospektow 6 rub. od tysiąca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oZDłlCZenitl honoraryum Redokcya uważa 
za bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwraca. 

~.~,-------------------------------------------------.. ----------------~ 

" • 
CZYClE) 

Na zasadzie NAJWYŻEJ zatwierdzonego w dniu 26 grudnia 1909 r. 
postanowienia Rady MiQistr6w, Rosyjskie "f~'t'tJa "'.JIi Ubezpie-
Czeń Kap~tałów i Docbodów, zał.eż ne w r.J prowadzić 
będzie na.da.l swą dzialalność pod nazwą: . , 

"ZYZN'~ (ŻYCIE) 

Rosyjskie ' Towarzystwo Ubezpieczeń I<apitałów i Dochodów. 
Kapitaly Towarzystwa wynoszą 40,€JOO,OfiO rubli. 

Zarząd w Petersburgu, ul. Glinki ~ I. 
Jeneralna Reprezen'tacya ~ W'arsza wie, ul.." Kioduwa .M. 7. 

Dom własny Towarzystwa, telefon Ił! 15,67. 
632-3 --~~--------------------------------~--' 

Kazimierz Wolski 

- --ww· .... KTO chce mieć ciepłe i suche mieszkanie niech 
_ zastosuie do pieca pateD-t. ulepszony ogrzewacz 

~-..I.~=-... 
Oszczędność opału przeszło 50%. 

Prospekty I cennIki na żądanie. ' 
Dr. Ludwik Zieliński, Warsza.wa, Mazowiecka 4. 

Adres tel. "Kabel", tel 5362, 336251 
Wystrzegać się przestarzalych konstrukcyi. 

Reprez. na Łódź Br. Zbliewscy, Przejazd 4.8. tel 13 42 
4 

50°1 oszcz ~.~~~~~.ćop alu, 
. lo patellt. IlULTIPLlKATOa OG8ZEWANIA 

Dr. W. P. lfłobukoWlkl. lnil.-~hem .• Warszawa Jerozolimska 71_ 

środękk odż,wczy 

K. ŻYCKIEGO 
poleca 

apteka W. DA. ELECKIEGO. 
Łódź. Piotrkowska .Nil 130, tal. 12-93. 423r 

- ------- ----~- . 
Amerykańskie kasy kontrolujące 

I "NATlONAL" 
\, 

Jeneralna Reprezentllcya na Królestwo i Cesar-
stwO: Tow. T. J. HAGEN, War2zawa-Marszal · 
kowska J\"2 137. - Za~tępstwo na Łódź: 

817-4-1 Edmund Beg iańiik~lł 
DZIELNA 1\2 30-Telefon Ml 1126 

! . Prosimy oso~y interesowane, k~ól'e zamiesz-
I czają w "ROZWOJU" ogłoszenia, aby raczyły za
i mawiać większe ogłoszenia o dzień wcześniej, 
i w wyjątkowych zaś razach przed godziną lO-tą, 
. drobne ogłoszenia do godziny 10 rano, gdyż 

Łódź, Konstantynowska N2. 8 ze względów technicznych nie możemy później za-
•. mawianych ogłoszeń pomieścić w bieżącym nume-

Poleca na nadchodzące 
róg Zachodniej ! rze i bęt!ziemy je zostawiali do dnia następnego. 

1 Wyjątek tylko czynimy dla nekrologów, które 
t przyjmujemy do godziny 12-ej, a w WYilltkowych 

Wina 
Koniaki 
Likiery 
Rumy 
Portery 
Sliwowicę 
Wódki. 

Ceny możli~iel 
niskie. 

Administracya ~,ROZWOJU". Święta Wielkanocne 
Wykwintne w· smaku I 

wypadkach i później. 

na . -"~:ś~isa~~:nia naukowe w kI i n i <: e 
! u n i w e r s y t e <: k i e jw ' W ci r z D u r", 
; g a daly r.ezultat następujący: . od 4.0 kop. do 16 rb. za blltelkę· 

TOWARY KOLON1ALNE i 
DELIKATESY W doborowych gatunkach. 

ł' t:fatarolna wo~~ gorzka Franciszka Józefa 
I dZl~ra znakomICIe przeczyszczaj tACO i nie 
; sprawia żadnych dolegliwości. Ho.~\?et 
: w wypadkach podrażnienia kiszek, zw,fa ... 
. szcza w okresie rekonwalescencyj no -.r"" .. g:a f!! l zapafeniu ślepej kiszki, wywotuje woda 

w c~asie przedświ~tecznytn od win i spha;ttlat'ii usł:~puję 10% rabału, j gorzka "Franciszka JÓzera.~ wypróżnie .. 
01!fÓCZ win Szampański.ch i udzie1ny~h. nia bez bólu. 460-~ 

714,-3-1 
:re 
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KORZYSTNE PAPIERY PROCENTOWE le stały~ dothodem i w1t\S%eml wJI.unemł 

ZALETY POLECANYCH PRZEZ NAS PAPIERÓW: 
Do 12 losowań wygra nyf:h w roku. Główna wygrane do 400,000 rb. 

rów Martitza i KaWJ.lfmlyera, że zarówno prawa 
marokańskiego, jak mIędzynarodowego,' kOll.cesj'e 
braci Mannesmann są nie ważne. 

Z lona komisyi szowiniści szczeg61nie z obo
zu nflfodo wo -II beralnego atako wali ostro Schoena 
i usiłowali przeforsować rezolucyę, zawierającą 
pośrednie przynajmniej votum niezaufauia do rzą-

BezpIatna asekuracya w ciągu 5 lat. du, ale rozsądne żywioly wz;ięły górę i zl1dowo-
Ceny cokolwiek wyższe od nominalnej wartości. Wy się ogólnll<owym oświad.;zeniem bar. Schoena, 
Najdroższe b.lety Ib. 250, naj tańsze 12 rb. że będzie popierał upl'a w nione illterei!y niemiec-

St::lnowią zawsze pewny kapUat Przy kupnie za gotówkę bilety wysyla się do banków Ide w l\Iaroku. Oznacza to. że rząd w sprawie 
rosYiskich na inkaso. Przy l\Upnie na rozplaty tylko 15% zadfltku i 6% w stosl!nku rocz- braCI l\Jannesmann nie myśli się a\yallturolV!1ć. 
nym pod za-taw. Szczr-gólowe wiadomości wysyla si-ę bezpłatnie. Korespond:Jwać można po Ct. asy, h. le1y Niemcy z powodu Maroka. wygrażall 
IJolsku. Francji pięscią i szablą, dawno już min~[1~ 

T-wo dla handlu papierami procenhwymi BERnAR I Kg (JJ Parviu ~ 
30 Sewastopolskl Bul war 30 - M. 

Losowania wszystkich zagran cznych papierów procentowych drukują slę w rosyjskich Z prasy rosyjskiej. 
gazetach. 

(" Wie~tnik Tirażej" St. Petersburg, Newski 9), 796-3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ( Pod powyh~m ~~~m "Mo~ow*ij h~~-
... oC • niedielnik" pisze co następuje: 
Cukry J F ..J k · PiotrkotIJska 71' "Rozporządzenie miniRtra spraw wewnętrz-
Kakao I wprost oswlatowych, wy wolało ogólne zJumienie w3ród 
deserowo e ana lraUZlnS lego j nych. dotyczące «innoplemiennych> stowarzy~zeń 

' Pasafu Meyara. spoleczeń ' twa polskiego. 
_C_z_e_k_o_l_a_d_a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2_-_r~ Duś' wspomnie~ te senat wydal sw6j zdu-

miewający wyrok o zamknięciu «OświatY' kilo w-

L I C·Y TA-C YA Sprawa braci lfannesmann. sldej, nie z powoJu jakielkolwiek bezprawnł:lj jej 
I działalności, lecz przewidując z jej strony na przy-

W dniu 22 marca r. b., o godz. 11 zrana, szlość możliwość nielegaloego postępowania . . Ta· 
Nieszczęsna }I:westya marokańska nie daje 1<le umotywowanie nIe mi lo m' JSC l .. \ 

w. domu przy ul. B.e~edy.kta Nr. 8, odbędz!e. się rządowi niemieckiemu spoll:oJ·u. W tych dniach . a le a eszc;ze n
1
guy. 1 t h - ( d l l ) f Z ró\\ną raCją możoa twierdzić, że jakj{ol-

Icy acya fUC omoscl zyran.o e, ampy' I m. , i wlaśnie doświaJczat znowu sekretarz dla spraw f wiek dotychczas chodzenie po ulicach niema w S9-
nale~ących do spadku, wakującego po s. p. j. zewnętrznych baron Srhoen fatalnego ciężaru oie- b' , l 
Kunltzerze 820 1 I I 

le niC nagannego, ecz może się zdarzyć, że prz~-
• . -- fortunne)- polityki w Maroko, którą nieo",dys' w wo- h d . . b" I b . c o Ole zaczną SIę lC u rozpoczną SIę rozru-
- - - - . jowr.ic:t.ym zapale Niemcy z!linau~urowa~y. Obu chy i dlatego należy zabronić ludności wogóle 

Wlzvty li} Konstantvnopolu. 
Zapowiedziane wizyty władc6w państewek bal

kańskirh u sallana stanowią obecllie naj większą 
nieomal sensacyę dnia. 

Prasa europejska zajmuje się niemi ży\VO i o ile 
bytność króla serbskiego w stolicy Turcyi trak
towana jest dosó obolętnit>, ba nawet lekceważą
co, O tyle wlz}ta króla bułgarów jest nie na 
rękę, zwłaszcza dyplomaCji austryacldej, l,tóra 
w wizycie tej widzi, je?eli już nie niebezpieczeń
stwo, to w l,ażdym razie coś jakby chęć klucia 
szpilkami. ~Neue Freue PreBse" usiluje dziś już 
«uszyć butp królowi Ferdynandowi w KOllstan· 
tynopolu. twierdzi bowiem z "doskonale poiofor
mowanego źródła", że I'Z'I(l bulgarBki gra po- l 

dwójną grę względem Turcyi. Ofi('yalnie zapewnia 
o swem pokojowem i przyjaznem względem Porty 
bsposobieniu, sl,rycie ZaŚ popiera wszyslkie popu
larne tendencye narodowe, mające na celu pozy
skanie sympatyi zagranicy dla prześladowanych 
rzekom') okrntnie bulgarów macE'dońskicb, 

dz~no apetyty zaborcze, .ll:t,óre potem lll~ ~oJly chodzić po ulicacu. 
byc. zaspo~wlone~ S~czegoln\e, .gdy rząd lllPr~lleckl, I Można równiei przypuścić, że każdy spokoj
zrazony. cl1lg1eml lllepowodzelllal?Jl na tpreme ma- I ny i normalny człowiek może zwaryować nagle 
rok3ńsklm, zaw~rł nl<t~d pokoJowy z ~rancyą i i zacząć się awanturować. Według metody zasto
tym f1,amem polozyl kres wtry?oID rozmal~y~'h are- sowanej względem "Oświaty" naleźy, dla uniknię
:zysto w pangerma 0,;1\1 cu, nle)ed ne n,adzlele sfer I cia następstw przypuslczaluego jch obłęd u, ubrać 
IDtel'ellowanych W 1\faroko zOl:ltaly zniszczone. natychmiast w kaf~all i wsadzić do domu wa

Szczególnie uiIli.8 ta. się rozgospod,ar~ IV ać '!' bo- ryaló w. 
gatych . w ~{rU8ZCe zIemIach ~3rokansklch wielka} Miejsoowa prasa poJsl<a ocenila należycie '0 
firma nlemlecka czterecu b:acl Mannesmann. Uzy- nowe pogwatceuie prawa, pozbawjające Judno_$ć 
shla on~ od ,sultana MuleJ.Hafid~ zaraz w plerw- polską wszysłkich dobrodziejstw manifestu z d. 
szych dOlach. Jego r ano~allla. w~zne konce~ye na (I 17 października. Ani istniejąeem prawodawstwem, 
eksploato.wame olbrzyl~lc~ mm zela~a ~v Maroku, ani ~~dnym faktem ~oko~a_uym niepodobna. uza
Sprytnl ~lemcy urządzili Slę tak dOWCipnIe, ze k?n. l sadmc rozporządzenIa młUlstra, Niema żadnych 
kuren~Ylnemu to~arz!stwu fran~usklemu "Umon dowodów, ŚWIadczących, że cinnoplemienne:. sto
d.es ~illes ~arocalnes sprzątnęli z pod nosa roz- warzyszenia IIultllralne przyczynity się do roz-
ciągaJący Się. prawie, na ca!e l\1a~oko monopol WOlU dążności separatystycznych. Niema prawa 
w wydobywaOlU cennej rudy zelazne). wzbraniającego organizowania podobnych stowa-

Ale lwncesye ich ~iary pe.wien , haczy~. Otóż rzyszeń_' 
krótko przedtem rząd D1emleckl, I,torego. Się zr~- Minister spra\V wewnętrznych 'wprowadza 
sztą ~lallne~mannowle w~ale o raLlę me pytali, zmiany zasaLlnicze do gwarallto~vane~o przoz l-y 
prl.eprowadz.ll uchwaLę CI~ta. ,dYI~lomatycznego ~ punkt Najwyższego Manifestu z d. 17 październi. 
~ange~ze, ze be.z poro~unl1en!a Się z przedstaw.I- i ka prawa o stowarzyszeniach, 
Clelaml ~szyst~ilch pBn~tw, mtere~owally~h Dle f' .Przepisy czasowe~ z d: 4 marca 1906 r. nfe 
wolno, sutta~OWl . maro.k~n~loemu a~1 wydac u~ta.- przelvidują żadnych ograniczeń dla innople-
wy gorn czaJ, am udzlelac k nceayl. N a podsta- mieńców. 
Wie tego francuzi naturalnie .zaczepili. ważność I Artykuly: 9, 80, 89 i cały szereg praw 
!lraw firmy Mallnesm~nn. Ta SIę zwróciła o po- «zasadniczych" nietylko nie upoważuiaj/ł mini-
moc do rządu, ale rząd, stojąc na grunci,e ukta.du f str6w do funkcyj pf!lwodawczJch, lecz w sposób 
~ozjemc~ego z ~c:ancyą co. do Maroka, file chclal najbardziej kategoryczny okreslają sposoby wy
l Dle mog.! .bronlc konc~sYJ, uzysl~an vclt w drodze ; dawania no w ego lub zmiany starego prawa. ' 
pOdst"ępneJ l bezprawne} ?d Mule) Hafida.. I ,~~:stya to .. wcale _ nie ~ałoznaczua: nalety 
. Z t~go P?wodu. braCia Man~esman~, WI~ZąC I wYlasDłc C'ly ffillllstrowle malą pełnoffiocnictlva do 

Bulgarya- twierdzi dalej organ wiedeń~ki
nie waha się grozió Turcyi wojną, ażeby wymusić 
na niej powolność dla oficyalnych postulatów buł· 
garsldch. Postulaty te zmierzają. przedewszyst· 
Iiiem do zniesienia ustawy, harzącej śmierCią uję 
tych z bronią w ręl<n przy wódców bułgarskich 
drużyn powstańczych., dalej domagają się uregu
lowania granicy zgodnie z żądaniami bułgarskie
mi, a wreszcie utrzymania w dalszej mocy bardzo 
dla Bulgaryi l,orzystnego traktatu handlowego. 
Do tych po~tulatów urzędowych przybywa naj
ważnIejszy, choc UKryty, k tórego si~ jednak Buł
garya nigdy nie pozbędtie. Postulat ten-to wcie
lenie Macedonii do Bulgaryi. 

Orgau wir.deńsld nie usiluje, jak widzimy, 
ukryć nawet rozdraźnienia, jakie w nJm wywołuje 
zapąwiedziana wizyta króla butgarów u suItana. 
Szkoda, że nie bierze w tym kierunku przykładu 

SI~.W razIe unICestWIenia koncesyi narazo~yml na wydawania praw w formie okóluików rozsyłanych 
mJłl~n_owe stl'aty, z prywa.tnego sweg? mteresu ~ gubernatorom? Jeśli posiadają je, w takim razie 
zro~ll.' spraw~ "nar~dową" ! zręczną agl.tacy!!: wy· 1 nIc nie można im zarzucIć; jeśli zaś rzecz ma ~ię 
wOłah w ca!el prawie prasIe niemIeckiej ogromną: przeciwnie, to ol{ólnik ministra spraw wewnętrz-

I burzę przecIw urzędOWI spraw zewnętrznych, za- nych może tylko wywolać zdumienie".' . 
rzucając mu, że w ustępliwości swej dla Francyi 

z turecl,ich kolegów s,woich, traktujących wizytę 
tę z ~upelnym spukojem, choć, gdyby było w isto
cie tak, jak chce "Neue Fr. Presse", illtniałyby 
i dla nich poważniejsze może jeszcze powody do 
niepol\Oju. Dzienniki tureckie uważają przyjazd 
króla Ferdynanda za al{t zwykll'j grzeczuosci dla 
sułtana. A że sultan wplywu na polityl<lt zagra
lllczną. Porty nie wywiera, więc al{t ten kurtua
zyl osobistej ne mote mlt'ć jakiegoś donloslejsze
go znaczenia politycznego. 

naraża "ojczyznę" na ldęskę polityczną i gospo
darczą.. A sekundujący im szowiniści niemieccy 
wszelIdego pokroju z gtośnym krzykiem domagają 
się nie mniej nie więcej, jak wypowiedzenia WOl
ny Francyi dla obrony "geszeftu" panów Man
nesmannÓw. 

Ale rząd niemiecki jnż dosyć ma awantur ma
rol,ańsluch, oświadczył więc, że sprawę tę odda 
pod międzynarodowy sąd rozjemczy, a oprócz te
go wydal Blall} K.,ięgę, wykazującą na pod:ltawie 
doliUlIlentów, że pretensye MannesllI&nnów są nie
uzasadnione. 

Teraz sprawa ta, rozdymana przez podżega
czy w8zecuniemieckich do rozmiaró\v wielkiej afe~ 
ry państwowej, stanęła przed forum komisyi bud
zt'towej przy etacie urzędu spraw zewnętrznych. 
Tu zalął barou ScLoen to samo stanowisko, co 
przedttlm, powolując sj~ na świadectwo profeso-

Muzeum Napoleońskie •. 

W dziennikach paryskich pojawiła się nie
da.wno wiadomość, że w stolicy Kor~yki, Afaccio, 
powstała myśl urządzenia w słynnej easa Bnna
pa~te, rodzinnyrn domu Na~o)eona I, wielkiego, 
ogolnego Muzeum Napoleonskiego. Ze względu 
na. to, IŻ pamiątki. odnoszące się do cesarza i 

! NapOleonidÓW, rozproszone są dZIś po całym ślfie-

ł 
cie, pomysł utworzenia centralnego Muzeum Na
poleońskiego znalazl w Paryzu i w całej Fran

c, cyi ży w y od glos i spotkał SIę z powszech nem po
parciem- Casa Bonaparte jest obecnie własności/} 
cesarzowej EugenIi, na za~adzie jednali uC7.ynio
nego przez nią zaplSll, przejdZie z czasem qa 
wlasllość wiasta Ajaccio. 
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Dom rodzinny Napoleona I ulegl grnntownej \vszystko, co :li epol,ą ~apo l eouską w Jakimkol- , ski uniwersytet, założony pierwotnie dla zaspo. 
restauracyi w r. 1860. Zebrano wtedy wszy~tkie wiek pozostaje hlstol'yc~.uy!ll zwią.;el\tl. i ll:ojellla kultnraloych potrzeb ukraióskiel!:Q nar~ 
pozostaią.ce W I.rywatoem posiadaniu korsykait ! dn w Gallcyi stat się plldstępnymi spo~obaUli 
skich wlascieleH meble, nale~ące niegdyś do ro- ----- . I ntral{wi~tycznym i musi takim po~ostaó p6ty, 
dziDY Bonapartych. W Casa. Bonaparte zachowa! ; póki nie zostanie ustawowo zabe~pieczony ru~h\ 
się najlepiej pokól na l piętrze, z l,tórym tra- 1 O uniwersytet we Lwowie. i uniw E' r:lytet we Lwowie. 
dycya. lączy wspomnienie przyjścia na świat ce- ' ! 2. Domaga się nowych katedr ruskich. 
sarza, oraz sąsieuni pokój sypialny matki cesa- 1 - \ 3. Zwraca uwagę mIarodajnych sfer ua lo 
rZłl, Letycyi, posiadający meble te same, które l Sprawa uniwersytetu ruskiego we Lwowie od ! ie staoowislm swego w uniwersyteckiej spr .L\\ i , 
s ię W nim mieściły za dni cesarstwa Napoleona. ' szel'egu lat była zaczątkiem wszelkich awantur I bronie będzie bezwzgl ~d~ieJ choćby. nawet. pl" ", 

Pamiątld, tyczące si~ osoby i dziejów cesa- , ruskich w Gal icyi wscłHiunieJ . to n,auka. w unl\versytecI6 mIała Się stac II ,,' 

rza, sl{oncentrowaly się po za lem przeważnie I Po decyzyi w Wiedniu w sprawie zawaro-' możllwą· , ., 
w Paryżu, gdzie w Pałacu Iuwalidów wzni~siono I wania polsko~ki uniweraytetu lwowskiego przez . <?statllla rezolucya Jest WIęC ot\Var~ą. ~a l' (l 
mu pomnIk grobowy. Tuż obok, w muzeum luwa-j rozporządzen I e cesar3kie, zawrzało znowu w obo- wled.Z114; , nowycb awanLur, które w I.l.nJbll:C:~7,J ! 1I 
lidów, znajduie Bi~ szereg przedmiotów, związa- zie ruskim. Urządzono konferencyę i uchwalono czaSJe Się ro~poczną· '. , 
llych z historYl!: napoleońską, mundury, ordery, I poruszyć znowu młodzież do walki na uniwersy- . ~rzy kon.cu tego Im[>r:lWIZ0Wane~o WI~CU Z]:1-

meble z wyspy św, Heleuy, szpauy i palasze.! tacie. Na. dz i eń 12 b. m. zwolala "A.kademicka II wII Się \~. sali sekretarz ~r. Jordan, ktory \fe-
Zbiór ten w ostatnich czasach pomoo~yla znacz· Gromada" Tuska wiec rusldl'h studentów w tej zwar rUSinów do OpuszClenla salI. 
n,e funuacya generala N IOxa; wybudowal ou I sprawie. ~rzygotowano go uardzo sumienn,ie, I . ~Tl~ralń.cy \\ y3zl1 na "k~rytar,ze. p~zesl.li przez 
Ial{ zwaną kaplicę Napoleona, w której mię~zy I gdyż poścląg-ano do Lwowa nawet akauemikolV me, s~lewaJąc "Ne pora l pocIągnęlt . do lokal-g 
jnnemi znajduje Się plyta grobow.a z wyspy sw. z odleglej prowincyi. Wiec trzymany był poza I ruskieJ cGromauy". 
Heleny, przywiezioua do Francyi w r. 184:0. Ca- tem w ścisłej tajemnicy, a zaproszenia byly I 
le to muzeum nie posiada jednak odpowied- imienne. 
niflgo urz~dzenia i światla. looe pamIątki zaś Na. wiecu po burzliwych obrad!l.ch uchwalo· Stosunki czesko-polskie. 
rozproszone są po Francyi. W Malmaison jest no zażąuać od rektoratu udzielenia sali na wiec • -:--
ich bardzo wiele, w RueU znajdujllo się grobowce ruski w murach uniwersytetu, J 
cesarzowej Józefiny i królowej Hortensyi, w St. To też W ponledziatek rano w wykonaniu i Nowo zatożony "Spoleczensky klub CZtlJ'lko-
Leu grób Ludwika Bonapartego, l,róla ,Holandyi. uchwal wiecu udała się deputacya ru~klc~ aka· i polski w Pradte", urząddr w tych dnbch w swo· 
Liczne pamiątki po królowej Hortensyi i jej synu , demlitów do prorektora prof. Marsa 1 zaządala l im lOl,alu w Ilawiarni francu~kiej "B.lllevlle· SIVO
Napoleonie liI. mieści polożuny w Szwajcaryi sali na wiec ~ następują~y.m pOl'z~Llk~e~n dzien- I je pierwsze. nad/'wyezajne walne zebranie, ' pt'zy 
zallJel, Ayenenberg, niegdyś należący do cesarzo- nym: <Stanowisko mlodzlezy ukralllSklej w spra· I uczestnictwIe bardzo Wielu cZlouków, należlj.cych 
we] Eugenii, dziś wlasność Związku Szwajcar· wie oni wersytetu). Prorektor odpowieuziaI, że ! do int~ligencyi praskif'i. Zehrani.e zag li! pr~zelil 
skiego. . sam o ~uz~elenln saU na ~ego rodzaju wiec d~- t klubu p. Franciszek Rovorka, zaznaczając, że 

W tradycyi napoleońskiej uderzające m Jest l cydowac D1e. może, wreszcie sprawa te?o rodzajU l klub liczy obecnie okolo 12} czronków, z któ
nieposzanowanie tego wijzj':!tkiego, co odnOSI się . moglab~ byc w muraeh unl\versy~elu.- Jako Ilpra- \ rych 76 mieszlla stale w Prauze_ Do tQwarzy-
do epoki drugiego cesarstwa i osoby Napoleona wa polItyczna-traktowana WllisCllVle po poro- . stwa tpgo należy oprócz prezydenta mia3ta Pra-
III. Nawet we WIoszech, !Itóre mu tyle zawdzię- ~nmielliu Slę.W tej kwestyi .klubu ukr~iń5kieg~ \ gi dr. Grosza, wiele wybituy!'h osobistosci cze-kich. 
czajl}, pamięć jego nIe znalazła odpowiedniego 1 Kota pohlo6!?;O W Wledmu. Zasadmczo zas . W salonach tego l<lubu schodzi Się we wtol'ek 
uezc:tenia. Jedyny pomnik Napoleona III, który prly~zekł u~zielić decyzy~ senatu w tej sprawie II i czwartek do~ra~e towarzystwo, chcące poznać 
dziś Europa posiada, ukryty jest w dZ iedzińcu za lolka, ~Ul: . " . . stOsunki polskIe l nauczyć się mowy naslej. 
pałacu senatu w Medyolauie. Da 'emne były także . RUSIUl Jed~ak ~\8 zadowolfilh SIę • o~powle- Klub ten przedewszy~tkif\m zajmuje się na-
usiłowania wzniesienia pomu k.a w Paryżu dla dZlą tak\, uwazując )ą za "prowolcacyę l doma· I szymi rodakami w potrzebie zostającymi i nie-
7.marlego tragicznie w kraju Zulów syna Napo- ~ali się odrazu Btanowc~ej decyzJi - kt6r"j im I jedno~lU dopomóś1jużto finansowo, ju~to wyszuka. 
leona !lI. Rozpoczętej budowy mJsiauo zalliechać Jednak prorektor odmÓWI!. I niem jal{Jego zajęcia. 
pod presJą niech~tllie usposobionej opinii publi- ; Pod\lzas, gdy dep~tacya bawiła u pro:6kt~- Po uch walf\lI u absolutorynm i wyh9rze przez 
czneJ. ' ra, na korytarzacLl uUlwersytetu zgromad.zlll SIę aklamacyę teg l samego wydtialu, d JkonRuo wy-

. W projeklowanem centralnem muzeum Na- tlumnl~ akademICY ruscy~ oczekUjąc wynIku de- I boru księcia Zdzistawa Lub >mir'skiego w War-
poleońslcielll, w AjllcclO, ZJlsJazry by się także pa· putacYI.. .. .. ! sza wie na pierwszego cztonka. honorowego "Spo· 
miątk.i po <królu Rzymu~ Napoleullle H, rozpro- PowIadomienI O odpow edzl prurektora, uchwa- ! leczen 'kiego ldubu czesc,O pol~kiego w Pradze a • 

SZOllę o\)ecnie po Wiedniu i Paryżu. Również lili wiec odbyć zaraz ?ez pozwolenia: Zaj~li więc , Sel\retarz i nieslI'udwuy dzialacz w sprawaeh 
uwzględnione mają byc pam ątki po marsloalkach, trzeCIl\ sal~ na II p.1ętne, wyłJrali n~ 'pr~dce I polskICh, a l!m sposobem i największy przfjadel 
generalicyi i sztabie Napoleona, jaltkolwielc zgro· prezydyu'o I rozpoczęli obrady. Po l,rótkleJ prze- ! nasz, wladaJący ŚWietnIe językiem polsldm p, 
madzenie t.ych pam łtek pOłączolle będzie z nie mowie Jedllego z ,okraińców, uchwalono przez Franciszek Hlavacz 'k, um Jtywo \Vat odrto§ny ;'uiO -
małemi trudnOŚCIami. Zamiaretn lnicyatorów cen· ~k.lamacyę lI,aotępuJą\le rezolucye, przygotowane I ~e~ wydzialu,. zaznaczając że, wlaśnie k$iążę jest 
tralnego mnzeum Napoleońsldego jest bowiem ze- JUz pIJpl'Zedlllo. ~a owy~ poufnym wI.ecu: IDlcyatorem uletylko zalożenIa tl!kiego towarzy-
brać w Casa Bonaparte, w miarę możności, l . Mlodzlsz uliralllska konstatuJe, ze lwow- stwa w Pradze, lecz także bliższego poznania się 

KRONIKA TYGODNIOWA. . Paul ~, wychodząc rauo na miasto, spotka- nej, Wstydź się pao. To niepatryotycznie tak mó-
lla babę. n'osącą koszyk jaj. wić. Wstyd. wst.yd! ... 
! Wyborny znak, wypada urządzić pokaz, CZY' I widzę tego pana, zaj~tego patryotyczuą ro-
I wystaw~ przyrodnIczą. botą przy zielonym stolIku: p i ąta trefl... gramy 

Co oznacza:j~ przepowiednie. - Niegodziwości pi- l Pau Q, wycbouząc do biurat zobaczył la- z secesyą .. 
sma, które nie chwali. - Wystawy różne. - Zmia- t tawca. Do.urze byloby sprowadzić, aeropla~, a Y., . - Czytaliście w "Rozwoju "t ... Jeżeli co wyj
na obrazów na ul. Mikolajewskiej - Wystawa. na ! WIdząc, Jak po dest::czu spływaJ~ kostkI bruku I dZle z oficYllY tego pisma, to wszystko plugawe ... 

ul. Andrzeja. - Czarny kot I d.rewlIianego, który n~ ulicy Piotrkowskie; zapa~l -: Że.by pana mdion dyabtó\v wzięto!... Co 
,,:Mamy zaszczyt prosić sz. Redakcyę o wy- , Się pomiędzy ul. Przejazd a Pasazem Mayera na)-, pan mI daJesz ... damę pJk!,.. Leżymy bez C2.te-

delegowanie specyalnego sprawozdawcy na "uro- I mniej na stopę przy szyn1ch tramwajowych, pro- rach ... 
czyste" otwarcie drugiej zmiany i na specyalną I jekluje. czyby nie ud~lo się, P?dczas deszczu, na • Leżą ... prawda, a temu wszystkiemu "Roz· 
'Wjstawę H. Szczygliuskiego, Otwarcie nastąpi d. I na uliCY PI?t.rko,wskleJ urządzIC regaty ... , wój" wiui~n... . '. 
18 b. m., O godzinie 6 ej WIeczorem, - Z po- RotlejJlaJą S,IEt barwue afilsze: kabaret, regaty f Po pIerWSZe] zmIanie obrazó,., po~w6leie mi 
ważanit'm - Komitet" ! lub wystawa -1 wszystko gotowe. Ty~ko,.. • się z8:pytać, panowie, urządzająCy wystawę, jaki 

Takie bardzo grzeozne zaproszenie otrzy- I - Przepraszam pana, chCiałbym SIę zapylac, cel miała ona? 
maIa redakcya na ·drugą ZlDlanę obrazów. Pierw- I co to jest wystawa i jaki jej cel? Czy ostrzeżenie, ogólu, jak malować uie po~ 
,sza legIa już w zapomnieniu, Jak stary rok, ki e- . - Cel... cel ..• Jak to, pan nie wiesz? Oe1- trzeIJa? . 
dy SJę nowy budzi! I zebranie pieniętlzy. Na naszą instytucyę potrzeba I ~ztuka polska doszła już do La.k wysokiego 

l dobn:e, że legIa .• Jui sprawozdawcy spadl i pieniędzy, bardzo duio pieniędzy. stopma rozwoju, że może śmiało iść na: Wielką 
ciężar z piersi, bo nie wjecie państwo, jaki to " - Tjk, zrozumiałem, to dla panów, ale co arenEj w~pótublegania Się o jJierw..;zeustwo ze sztu~ 
kJopot pisac o czemś bez przekonania.. dla tych drugich, kupująqdl bileLy i opłacają- l ką najkulturaluielszyr.:h uarodów; myśleliśmy wię.c, 

ZauważylIŚCie, ie "R4ilzWój" o tej wystawie' cych karty wstępu? ' że naprawdę odłam tej S2.tuki ujrzy Łódi, !Ja wy-
milczał zupełnie ... Milczał, bo gdyby mial sZcze· l - Dla tych ... dla tych?... No będlł okazy stawie przy ulicy .hlikolaJewskieJ. 

I 7 'l T . 
re wypowiedzieć zdauie, mus,alhy zazuaczyc, że do oglądania. ymczasern, procz paru obrazów coś zapo-
dużo lIylo wrzawy... o malą, baruzo maleńkI! - Okazy? wiadaj,!cych, reszta ~pożal Się Boźe~. Wyszukane 
sZLukę. - No, tak. podpisy, a obrazy malowane tak, jakby ptlndzlem 

Teraz możemy parę słów bąknąć o tern, bo6 - A jakie? od golenia ... 
to już we Istnieje, bo już nie będą mieli żalu . . - Skrzyneczka z narzęnz 1a'l1i ślu'3arskiemi, • ~ posród . portrlltów, wykończon,ch przez 
artvści, że ilU się popsuło wystawę... • takze skrzyneczka z narzęu,: aml stolar ,kieml ~['o · lodzlmh artystow*)-Jeden tylko zwracał na siebie 

II I ? b . 
U uas, w ŁodZI, wszystko SIQ podobną miar· , c1tę karuielll, trochę rysuJlków i llIalO'wldeJ, zro- acznleJ;~Zf\. u~vag : a ~o portt'e~, wykonany przez 

ltą mlen:y,.. l blOnych przez artystycznie uzdolnlooego ucznia po Łub l usloego. , 
PrOJektowiczów-jak ulęgalek ... korzec caly. l' klasy drugieJ, wypożyezone "prJrLki" i "kiecka-· Ar·.tYSLa ten lO I'lua poczucie pi~kna w tra-

Wyl(onawcow - nieWielu. Łatwiej widać o slo· od chlopa .. Czy~ to nie IJlękne? Hę ... co? ktowaUI~l obraneJo I rzedmi otu. 
wa, uiz o czyn. - Tak, to dla tych obywateli, co chodzą Glowną za5<, la 'racy kazdej - to prze· 

Panu czy pani X. przyśni się, przypugcmy, do sfrel>lowkl", ale dla tych np , co już uczęsz- ------
czerwona kro~\al czają do klasy wstApnei, co rlaństwo dadzą? ~, .) Portret Mcdenstr;,l lll\ ostlll wycofany. gdyż ze.-

To dOlJr~e, trzeba urządzić kabaret.. -. Pan Jeste .. nieprzychylny lt>uocle spolecz- ' wklszono KI> w Ci sOlm kilcIe. 
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óbyuwu narodÓ\f na polu kultnralnem, handlo- nika i daje wychowańcom prawa równorzłdne z Karol Hofrichter. Leon Koźmińskl, Tadeust Ma.r· 
wem I narodoll em. Ks. Lubl,mirskl dal impuh wyzwolinami cechowemi na c7eladn ków. kow ki, dr. MIchalsid, W. Olslakowsl(i, Stlnislaw 
do pamiętnej wyCIeczki l'lólewillllów na \\ y;taw~ \V roliu sprawozdawczym do szkoly nczE}sz- I Przedpelski, Kazillliurz Pe tkowslli, Aleksander 
do Pragi; on byl inicyatorem. że W Pradte zło· czalo 26;;l chłopców. Z począlkiem rok n było z Polzeuiusz, Ant!lDl R!lClbor~kl, Kazimierz Slebal-
żono ul,oło 10000 koron na in91ytucyę literacką. górą 300, lecz brak wytrwałości w pracy i nie- . ski, Edward Wegner i WłatlY'łlL\f Weil Jako za 
z którel o,Jsetek mają się odt..ywać od~zyty na- pojmownnle przez roJziców potrzehy nauki zre- i stępcv pp. Teodor FInster, Auolf John i K. Per~ 
ukowll-hi,toryczne w Pradze l WarStaWIe, i on dukowlIly tę liczbę IJltzko o 60, co zre 'ztą, nie- II. kowski. (a) 
był sprawcą, że wycleczl(a aranżowana z Pragi stety co rok Się powtarza. 
do Cl.ęslol'howy i Warszawy, tak świetnie się Z liczby 262 do szkoły początkowej chodzi- I 
udała. lo 157 lu, stolartltwa uczy się 6 CIU, przędzalnic~ I 

Z kolei nastąpily omówirnia spraw bietących, twa 25 CIU, ślusardtwa, tokarstwa i !(owalstwa . 
a w szczeg61uosci projektu wynajęcia w~pólnego 74-cb. ,I 

Tow. wzajemnego kredytu 
przemysłowców łódzkich. 

lol,alu TOII arzystw8 z ,.Oónislmm polakiem" Wydatki na utrzymanie szkoły wynosily rb. 
w Pladze. Po wyczerpan U vrogramu ua~tąpit 1~,3~9 kop. 64 i pół; nauka więc jednego ucz-! Wczorai. o godz. 7 i pór wieczorem, w sali 
ollczyt d·ra J FUl'iclta p. t. ,.WspomOlenia z cze· Dla srednlO wynos,ła rb. 54 Iw!>. H. I koncertowej Vogla odbyło się ogólne zebranie 
slde) wycieczki du Puls:,i". W g"l/'inę blizko Kursy wieczorowe z I)rz~d~alnjctwa i tkac- Towarzystwa wzaJ~mnego kredyt!l przemyslowców 
tl wają y,[I odczycie zelJral autor symiJ"ty~z.n1} twa zaprowadzone . d la roblitD1I~Ow d w a razy ty· I lódzkich, w obecności 322 członków, reprezentu' 
wi~zallkQ wrażc..ń z tbj podróży. I godlllowo ulegają sIlnym wahanIom. PrzyłJywa na ,jących kapital gwarancyjny w sumie 5068000 

nie bowiem od 10 do 50 ciu. I rubli. 1 , 

'VI rok~ ubiegłym rozpoczęto n~l1kę przę:! Zebranie zagail prezes rady p. Henryk Ka-
Szkoła rzemiosł. dzalmctwa ~ tkactwa. co może douatmo wplynąc dler, proponując na przewodniczącego p. Jakóba 

n~ uroblea:e Się nowego typu dobrego rObot., PettHrsa, który zaprosi t na asesorów pp. Leopo1-
~ nlka. da Zouera i Jana Stephallusa, a na sekretarza p. 

Na zapowiedziane onE\guaj w długim terrni. ' . Dochody szkOly w roku sprawozdawozym wy. adw. przys. Tomasza Stożkowskiego. W mysI po-
nie ogólne zebranIe rOl'zne sZ!lOły ne!U:osl przy nlosly rb. 12,624 kop. 39 i pól. . I rządku dziennego przed"tawiono zebranym spra
chrzescijaliskiem Tow. d~bro,czYDuosei pr.zybyll) do Z. fl~~dusw z .. apasowego. wyn08ząoe~0 w dnIU I wozd~nle za rok 19u9 i protoknŁ komisyi rewi-
gmacLu przytułku slarcow l kalek (DzIelna 52), 1 styczll1a 19t,O _oku rb. ,10010 kop. 31 pokry, zyJneJ. . 
zaltdwle 16 członków. , to puwstaly llledobór, ktory wynus,I rub. 1,715 I Sprawozdanie to wykazuje, że rok ubiegły 

Przf'wodniczyt p. Leon Koźlllińs!d. I kop. 25. . , pod względem zysków byl średnio zadowalnlają-
Spl'lIwozdanle z dZlalalooscl szl(oly za rok l KomItet, pra~nąc zape'Ynlc byt mater~a~n~ ey. Na początku roku ruch byt hardlO ożywiony; 

1909 w)kaznjc, że rok ten (dziesiąty istnienIa szkolI', zwr~cul ~Ię do wyblt,uych prze~st~wlclell ale z nastaniem wiosny slabł i stlsunkl na rynku 
s~k(lły) U, alUlętnil f/ię pierwszym wystęllem (lu- plzemys.tu l lm'ple,:tw:a z pros~ą .0 prly)ęcle azko- przemysJu wlókllistego ukształtowały się nlepa: 
bllczl,ym tej uczelni. udzilllt m w wystawIe CZQ 1y pod lrh opiekę l ~apewOlellle matelyalnego myślDle, ponieważ obawiano się nieuroJzajó\V w 
stoch\Jlls!df.'j Jallkolwiek kumitet szkoly powziąl poparcIa. W ~dpowled~1 posypały. się .. komple. większej częscl państwa z powodu 1I1csprzYJają· 
tę II y,;1 głównie dla ws!<azaUI& sl'oleczen:;twu po- manty dla dZl,ałalnoścI, komitetu l ~)bietuice po- cych warunków atmosr~ryczuych. 
trzeby zaldadania szklił zawodowych w kraja ua partlU, ale nIestety, Jedne 1 drugie nIe starczą Obawa ta okazala Się na szczęście plonną. 
szym. zupełnie zaniedbanym na pUIII<cle s/kol· na pOlrzeby szllOly. plony bowiem wypauły na ogól o wiele obfitsze, 
nictwa. dla rZf'mlt ślmków, jednak spotkRł się z Dlaczego komitet spotyka się z niech~cią? niż w latach poprled1llcb. Wywóz przybrał ko-
zaszczytną oceną JU y działu lIIechanlt'znego I o· I Czyżby dlatego, że sprawa I<ultory llias ro· losalne rozmiary 1 ceny, z pnwodu dużego za po-
Bobua działu peda.);ogicznego, otrzymuląc 2 zło- boczJch nie obl'hoJ;(i ogólu naszych Illieołzkań· trzebowania na ryokacl1 zagra.nlcznych - pomimo 
te medale za wyroby UCZUlÓW 1 za pruwadzenie CÓ\I? Nlechce się wierzyc taldemu smutuemu sta, świetnego urodz!lju-pozo~tały wysokie. Ekgpor-
szkoły. nowI rzeczy, II. jeJnllk on istnieje l tamuje poży~ terzy znaleźli nadto poparcie ze strony banku pań-

Jest to dla komifetu nowym bodźcem do pra- tecwą pracę. stWtl, który dwukrotnie obnizal stoPIi procelltową 
ey nad rozwoJlm IlIstytucyi szkolut'j Vowierzonej Wielu przemysłowców tłumaczy ten brak od dyskouta weksli, oraz uuzif'louych pożyczek 
jego pieczy. szkoly rleUlio~ł tem, że nikt z przedstawicieli u· na zboże i nstanawJat wogole do~odnlelsze wa-

Aby szkolę wplO'.vadzić na tory wlaśclwe, czelni nie zgłasza się w celu zucbęcenia osobi- runki, niż W btlnkl1 państwo IV ym w Niemczech. 
kom tct olJracowal i prl.eslal do zatwierJ1.enia pro- ścle do zafJlsywdola. się w poczet cztoul<ów. Ko- Na/eźaloby się spodziewać, że slwtkiem olbrz'y-
jekt ustawy ukoly nartyst} czno rzelllleślUlczeJ·, m tet postanowił w dzialalności swej zwrÓciĆ na mlego wywozu, napływ zlota do .Rosy i doskonale 
podług typu szkół podobnsch, b~Jących. pod o- tę kwestyę szczególną uwagę. oddziała na przeUlyst wló\misty i ~t'zon zimowy 
pIeką lI1illisteryum hlłnulu 1 prten~ yelu. . Do Jwmitetu wybran~ zustall pp Jan ~rl{U- będzie ożywlo~y; Dlestet~ t nadz.eje te nie zlśdly 

TYlI takich szkół przewiduje uauki "roz· szewskI, J67.ef llucbowskl. Stanisław Blellel<l, Ed Się, bo cho~laz zamówienia j dostawy były znacz-
miarach potrzebnych dla IDcehgeuLUego rztl mieśl· lllund ilrinkellhof, ElIlil G~1er, Alfred Grohman, ne, pokrycia nadchodzlly wolno, a w bardzu wie-

& 

dewszystkiem potrzeba wYlworzenia pojęcia,co "Wystawę obejrzałem, ale jako profan tego artysty ohudzi zapewne więl{8Z0 zalntereso 
się ma zrobić, a jeszcze głównlelszą, aby UCll~(,Ć I polł'j,(ać nie chCiałem na wla:!uym sądZie. wanio OIŻ PQ(lrz60nia ..-
coś. Ul.. bic .. Dla, usl< ~teczlli~nia l(sżdegu pl'zed::H't, " Pu' cI!em teJ y, Jak to po II iH d łją, uszy mię Z clJęcią poś wlęcimy jej nie jeden fe il e ton, 
WZIęCia Dledosa mleć duzą czul'l'jnę. ale tlzeba dzy publiczlloso i oto trzy sądy zasadniczo byleby było o czem pisać, 
posJlldać głowę ••. i chęć ui.lusl<onulenla się· l~zne, klóre do wyboru zanotowalem. Obol~ powytszej wy tawy przy ul. Milwta-

Artysta musi koniecznie pracować ażeby Ze skrajnej prawicy: _ Ja, panie, pr~yje- ' jewsklel, otwurtono wystMV't druJą przy ul. św. 
stworzyć, jeżeli nie coś doskonałego, to przy· cha!em z Częstocuowy, gdZIe mam kramik Andrzela. 
najmniej dobrego. .Pieczone go!ąbkl same nie z obra~kami _ cieszący się widkl~m powo- l Tadru~a wystawa nosi miMO: wystawa." Trzech", 
przyjdą do g~bki.· dzenielll - towar, panie, idzie jak woda, ~ gdyż trzech arttstów. ztoiylJ ię na. n i ą · 

WZ.ljemna adoracya nie wystarcza. na sztuki l na lokcie, więc się, panie, na I • . Z nl~h Trę acz 1t:lSt , z;lany szerszemu ogóło· 
Przeczytałem w nI{uryerze Warszawsltim" malaturze znam trothę i mało !{tóry z mo- , WI, J"ko Jeden ze zJuJDleJszych polskIch mala-

małą. wzmlan!{ę, że z plerwBzej zmiany ovra#\ÓW ich obrarJ{ów taki Jest ładny jak te; gdy-I rzy. . 
podobal się ogółowi portret pani G. by jeszcze format był maluśki, tobym . Z~obył on Juz kilka meuali na wystawach 

b · wtlzytltlde hurtem zallullit, nawet te, paUla, ! zagranJCzuy~h. . . . W laśnie że portret pani G. nie podo al SH~ P rr d i l d I li 
ogółowll Al'tys\a, malUjąc IlIyty VluszE'm fotel., bez figowych listków, bo i na te, panie, l , .race leo O z ~ ą. SIę na we wIe {le gru· 

u nas amatur iji~ znajdzie. I py. p~erw~za - szkICOWO traktowana, dru~a -
do" iód}, że móglby pr~dzej rlOstaC tapioerem, D1Z I wykollozona starannie, Obled wie te grllpy me po-
portrecistą .. · ree 8t1'onnictwa środka: - Są .gatunki wi- . zbawione są artyzmu. Inny sprawiJzdJ.wCIl da na 

Jeżeli l(toś chce malować figurę, to figura na, l(LÓrs duiu zyskUją na WOJażu. Guyby tern miejscu sciśleJ8zy obraz tej wystawy, z któ-
powillna być postawiona, ania robló wraiilDle, tę wystawę wyslac cho,cby tylko do Ryczy- I rej O&ysty dochód zustaŁ przeznaczony na rzecz 
że nogi jej oparte są na czerns ruchomem, np. W?/u, który nalelIną! blslwpa poetę znanym I obydwu Towarzystw dobroczyuuo9d 
na galareCIe, albo l.siadlem mielw... Malowanie Wierszem, to lUZ tam byłaby o ,w!ełe cen- . Pisać dalej nie mogę, bo w tej chwili mla ... 
rąk, pokryLych }(oronkami, uie należy do zadań nleJ~zą. A cóż d!ip:ero, gdyby SHJ ocknęła Iłem wlzyę ... 
łatWiejszych, a n arty~tów, dobrze malujących, łloŻ w Mysilliszkach, wspominanych tylokro- ~obaczylem ozarnego kota! 
jstnleje zasada. że CiałO - to nie koronka, a ko- tnie i z ta.ką luboscill przez autora Try~ Natychmiast zabrall'm sę da wertowania sen-
ronha - to nIe oiało, u malarzy zaś, nie ztlają~ logIi... ników egipskich, które tak rzecz tę wykla-
eyeh sobie z tego sprawy, malu 10 się wszy~tko Glos skrajnej lewicy: - ProsU mnie re- dają: 
razem, boć to, wziąwszy do gromady calles daktor "Kolców" żebym mu przysłał z tej I Czarny kot, alias pln'Jldew. alias o oboik o 
'WLe ~ ~ I wy4tawy kilka parolly u lących rysunków. ' shęconym języku, który szczując, chee intrygami 

Szlwda, dOl)rawdy. że bey malarze biorą I Jestem W rozpaczy. Bo czyż można to pa-' jedną uczelnIe zniszczyć a swój wlasny interes 
się do portretów, zabierając robutę ludZiom, któ- I rodyowac? lukue, 
rZJ naprawdę umil'Ja malowac. Amator. I - Ktoby to mógl być? 

Nie mysl0l6, ~eby to lJylo wyłącznie moje I , . ' . Ten czarny ,kut laZłl po kominach łódzkiej 
indywidualne i oderwane zapatrywanie na wy- I . 1?obrze, ze ta zmiana o.brazów JU~ przY'zla. l:lzkoly handluwej. 
stawę, o l~tórej mowa. SWlezo ro~e9laue zaproszenia zapowladalą n~m 

W początkach jeszcze wystawy redakcya 0- pr~cz DoweJ zmiany obrazów wy~tawę, Szozygll.ń-
trzymała list, l{tóry zobowiązata się wydrukować. skleg,o, any81.y, pochodl.ącego z ŁOdZI, ale lme
Nie drukuwała go dotąd znów z tel samej prZ Y_\8ZkUJącega st~le, w l{ral~owle. 
czyny, aby nie psuc powodzen a wyslawle. Szcz~gl'nslo tlaktuJe sztukę. seryo. . 

CzynIąc więo zaduść zobowiązaniu. przy ta- WIU/lałem liilka jego pe)zazy w KrakOWIe, 
ozamy te uwa.gl .amnLora." bardzo Zadnie namaluwanych, to też wystawa prac 

G·wont. 

Zeby nhł być tle zrozumianym, nadmieniam, że je
żeli IdzIe o zabawę, bazar, bal-tu wszystko uwazamy 

, za dobre, naIVet krL w~ ze zloteml rogtloml; Inac~dj )8' 
duar{Ż6 mU311l1y gili I&pRLry\Vat\ na USOif. m"ąctI zwll\' 
zek z postępem wiedzy lub rozwojem nem las:, a więc 
na w~8tawy. [lokuy. OdCI;y~y l t. p. 

KronikarIo 



", 64 ROZWOJ. - Sobota, dnia 19 marca 1910 r. 

lo wypadkach zamiast gotówki lab wekilJ, fabry- . ~alB Geyera, (PiotrkoWSka nr. 2.29) "Stuelec al- uza pomyślny jej rozw6j, który 2awil:t.ięcza. 
kancl otrzymywali to\V8L' z powrotem, ponieważ ptiJilu" (od.:zy~a p. Stan111law C.) w znacznej (lZi~2Ci timu, że lilorganilłQWaU i pru-
k . 'd l ' a' b t l tl'\ l Sala *zlI:olna Gazowoi, (5Jlacllr~wa 24) "Wyobowalliee • wadzona od początku prawidłowo jes~ i j.dna; u p~y Dle znaj owa. I l1 lue li y U i \g ,łm a~ ; ealowQgo" (.dczy~a \l. Z łCła O) : . ' . ,"" 
godnej zimy. t illa OQllfOI1Y r. (1lIIłłiCIWa i) "Dailkfł' Jawurll", i strony p.rz)'S'iłPD~ dla kazuogo, . wobec 1D()~no~Gi 

U cit'rplala też sprawność pla~llic~a klijentell , (o<1cayta p. Sab na G.) ł l'Vplaea~la. udzl.alo,! ozlonkow:lk'ch ratami Pl) ~O 
i dnio weksli zaprotestowano. WYSTAWY. D ~ 1ś . 1 c o dzi eu~; 1 e • Wystawa i kop. ml;'SlęCZU16 l wnoszt'ula. ~kla()ek na o~-

Obniżenie stopy procentowej pnez bank pań- _ sztuk plękIl1~h" (Mlkola.lewska 40) Otwarta od go4z. I :}zędnose o~ 10 kop., a z d,rugle} strotll itala iH~ 
stwa odbIto się ujemnie na zyskach. osią!l'niętych \ 10 r~o lJd~ I!O iWl~:~~iennle wysttlwa obrazów l sztuki ! p~zydatną l dl,a. oiób malę.tnych, w'yd~ląc pożycz-
przez Towarzystwo, zwłaszcza, że w~zystlde wię- stosowanej do zdobnlc~wa (Andrzeja 7). l kl. do wysokoscl 800 ruIJh To t~z bczoa czton· 
hze inslytucye l{redytuwe ujawnialy nadmiar go- _ - J u t ro (w Grand Hotelu) Poktlz praktyczny prze- Il<ow Towar.zy~twa wzrosła do 7,99,,! a osól~, slda· 
towizny i byly zlIIuszone do walki konkurencyj- sadzania roslIn pokoJowych Związku zawod. ogrodników l daJącycb pIenIądze na oszczędnośCI, do 9,:}93. 
nej. I łódzkIch Ol /lodz. 2 I pól do godz. 5 l pól po pot I W rolm sprawozdawczym udzielono poży-

Przeciętna stopa dyskontowa wynosiła w 1909 ZE S L'RAŹY. W po n I ed z i a la k o ~o1zlnie 7 wle- : czek 838,881 rub., spłacono 686,522 l'ub. U Jzia· 
k 623% czarem cwil'zenia sygnllłowe 11I oddziału lód7.kiel strllży : ly członków wyno3i1y 322,451 rull.· wkladld na 

ro u OGr~ti Towarzystwa dosięgly rb. 40,595,883; \ ogniowej Qcho,nlcz9J w domu rekwizytowym III oilJ.dalll. \ oszczęuność 1,995.775 rub. OgóILlY' obró, kasowy 
w ciągu roku spl'awozdawczego zdyskontowano stanowJI 4,601,209 rub. 
27491 weksli miejscowych na sumę rb. 11,067 935; K ~ O N I J{ .!\. Clystego zyska osiągnięto rb: 2.1,086 kop. 
zamiejscowych 55,561 na sumę rb. 11 ,069.222; n I ~ . 1\.. 37, który ogólne zebranie postanowilo rozJziellc 
protestowano weksli lIa sumę rb. 1,426,892. To- '" r W sposÓb nast~pujący: 
warzystwo posiadało papierów własnych na sumę Na l<apital zapasowy 10 proc. - rb. 2,408 
f~. 1,340,642. Udział~ 10- pr()cen~owe 790 czło.n: ~x) Y03wi~cen;6 palm . Jutro w kości ele Sw. kop. 6~; ua ?odatl{~We wynagrotłzen~e dla trzach 
kow w!uoslly rb .. 1,461,300. Kllp tal y .na lokacYl • Krzyza, z racyi prilypauaJ1}cych dorocznych CB' I czlonków zar~~t1u. urzędnik6w. I woznych -:- rb. · 
czlonkow wynosIly rb. ~,158,9,2; osob postro~. : remonii POś\v l ęt'enia palm, Sawa. z procesYą od- i 2,408 kop. 6ł; 6 proc. dywldendy 0.1 udZiałów 
l1ych-rb. 7.024,915. KaI1lU.\ł rezerwowy stanowll j prawiona będz e o godz. 101/~. ł rb. 9,659; dodat!,owe ~ynagl'odzenie w iiosunku 
rb. 317,933. (X) Z B t Ż· g a'" J t k 1 rubla za pOSIedzenIa rady i zarządu. wedlag 

Zebr~llli. po przyieciu, w ćalej rozciąglości 1 'c' I S I/ac ,wa JW
d
8 0

8 
ozuca. Ud ro w. 0.- ł wsltazówki uchwaly zebrania ogólnego z daia 24 

sprawozdunia, zgoJnie' ż wnioskiem rady, posta- r ~elJzfe ~;~C \'rZ["a, ~ ~/J z. .eJ
d 
ra~o 0JpratlOne marca 1904 r. - rb. 413; na fundusz wsparć dla 

nowili zysk w sumie rb. 164356 kop. 44 rozazieo l i Ot ne u w zys t~ .n~ o~e~stwo d . o sw. r oze a, na \ członków Towarzystwa. rb: 19ti kop. 93; na luu. 
lici w sposób następujllcy: 10% na kapitał rezer- l "no e 'y'Y1ę kStZóYS i:1C I OJe w fil'~) 8z 'n, JC}: I. mętzczyZU I dURZ ksztalcenia dzieci członków 1'owarzystwa 

b 16 43- k 64 I l k b l " na. c l. rzy przy para l 'v \.rzyza worzą. '. 500 J' . b ~ wo\\'y r. , ;) op. ,na pOL ate { s ar owy kółk Z R ·ź. '. l't . L. t kół k ś ! 1'0. ; na ce e OSIVlatowo W,C owawcze rb: 000 
od zJ sków rb. 14,685 kop. 10, 8% na dywidendę JóL.e; je1~:g~1' o anca'Ł \ I)ryc o e w., mianowJcie: rb 000 na Towarzystwo wpisów 
(od Ib. 1,267,000) rb. 101,:3-60, na dywidendę oli. II .. So JwszylD pa rOllem. ,l szkulnych, rb. 75 na "Gniazdo" Tow. opietti nad 
10% udziałów, wniesionych w rul\U 19 9 rb. 4,744, t (x) Pielgrzymka. Na przypadający IV dn. 17 r dziećmi; rb. 25 na bibliotekę Tuwarzystwa Kul. 
na wynagrodzenie zarządu rb. ~,500, na wjna- _ kwietnia. doroczny odpust Opieki św. Józefa, l tury polskiej, rb. 50 .!la Szk9tę Rzemiosl i rb. 50 
g!"odzt'nie rady, !iomil.e t'l dyskontowego i cz!on- l z miejscowego l«),;c iola ŚW. Krzyża wyruszy w wl- na piElrwszą ochronę; pozostarQ~ó rb. 8,000 prze
ków komisyl rewizyjnej rb. 5,6 \)0, odpisac na zu.- ! gili~ tego dU la pielgrzyrnk>\ l~oleJą do Kal isza, I Diecilono na rachunek 1910 roku. 
zycIe nieruchomości rb. 2,OO~, na. zużycie ~ucho- ! pod przewodulctwem jedlIego z ID ejscowych l\się- ł . Zatwierdzono. ?ndiet. wydatków administr~ 
mOSCJ rb. 1,09·t na zabezpieczenie walorow rb. ! ~y. Dwa specyalue pOC·ągl czwanej kla8y z Ło- I cyJl1ych na rok blezący w sumie rb. 32,735, z po-
2,Oi.lO, na 1\8Sę przezornosci urzędników T"wa- l dzi. do ~(ali~za oraz. z powrotem , zarząd dro~i że!. ! z(js[alVi~nieID: zarządowi możności przenoszenia 
rzysLwa rb. 3,000, na. I'ele dobroczynne rb. 1,000; , kaiJskle,) otJlellal na ozuaczony 'erm.n przygotoel sum z JodneJ pozycyi do drugiej. Relacyę ze 
przeniesiono na rok 1910 rb. 3,936. I waó lila pątnikólv. sprawy tJudowy własnego gm achil Towartlystwa 

Ogólne zebranie odrzuciło wnios~k p, T.ietze- ł . Wyjaz~"z ~wol'ca kal!ski ego w .Łol~i nastą- p~zy ulicy A.ndrzeja M 3, który ji1k wiadomo, 
:na, aby z/lrtą.d Towarzystwa ogłoSJ! publlOzn,e pl W pJ'/.ybIIZ€ll1U W sobOtę un ia Hi kWletwa po 1 l.'uegl za.walenlu i poc\jęto na nowo roboty zda
li.slę o!!ób, lHJ.r~żaJącycu instytu~yę ~a straty SlUlt- ' poJ~Jnill, po,vrót ~aś z Kal Jsza w l1i e (.hicl~, dUla l' w~l. p. W, W.n~ano~v ó'. łd . Towarzystwo z~warlo 
kleili mej ·łac eDlll swoIch zobowlązan . 1 17 KW H 'Ulit, po llleszpol'adl. . dJUf' o\\' o Lllą umowę z firma ,Martel13 i Daab" 

Budzet wy!.latl\ów na f<Jk HHO w :jurnie I'b. : . . Cudowu;V obr~z św. J6 z,,, f~ IV koleg acie ka~ l na :t.asadzle któroJ s p rolongQW~UO t(lI'llIin budQwy 
llO,OI.JO zatwierd'l.ollo. I .I!sllle) ud Wltdu wlel(ów ZDany Jest I cz\:zony przez I domu do 1 lipca. 1911 r. 

Do rauy w~bl'alli zo~ta1i pp.: Reinhard Ben· l wierny luu pol~ki, to też coroc!.llie ze wS1:j stkich \ Z uwagi na poniesione z powodu katastrofy 
nicll , Hellryk KaJler i Franclszclc Ramis~b; ~o i dzielmc dal\'ulj Polski pielgrzymuje lud nasz do I budowlallej straty przez 1irm~ "l\Iartens i Daab", 
zsrządn-p. Pa wel Blederman. Do }\OmlsYl rewl: ' swego Patruna.. .,.. wlauze T.owarzystwa, żą llane pierwotne uStęp3twO 
zylnej - pp.: WIlhelm ileck, Kal'ol Hofl'lchter l ! Kloby chcJał WZ1ftC udZiał w pIelgrzymce do j od kosztorysu robót w stosllnku 8 pl'OC. - ObIli
Edward Jas'nsl<i; jako kandydaci - pp.: Teouor I Kalisza, mOle zawcza~u wyku;,ic bIlet na spe· j żyły do 4 proc. 
Fieuler, W!/helm Hannemau i Oskar Liiuqen. I cyaloy pOCJqg cz.wartei .klas'y w l<ancelaryi pa~a. Wartość materyalów, pozostałych po kata-

W koneu zebrania p. Sanna odczytał spra- tialnej Sw. Krzyza eodzlennle, począwszy od JU- strofie, oszacOlvana. na. 20,000 ru.bll. Ponieważ 
wozdanie z dotychczasowych robó r, okolo lJudo~y f' tra, .W god~lUach b:urowych. Bliższe szczegóły . Towat'zystwo pozlczko wo oszczędnościowe na ra-
1l OW vgU gmachll wlasnego przy ultcy Ewal1gelJc~ powylszeJ plelgr.:ym:\1 bę~ą , ogłoszone. w swoim I chullek robót wyplacilo IV swoim czasie firmie 
kle). (a) czaslt:). Wszellut:l wJadcmo:3c! w sprawIe rzeczo- «Mar~ens i Daab,-50 000 rb., przeto ta ostatnia 
---.- l Dej p elgrzYlllki na oJpust do. Kalisza, udzie!a I o?ecnie tytułem g\Var~ncyi, do czasu wyciągnię-

KALENDARZYK TERllIINOWI_ I kanct'lar~a paroafialna przy. l\Os~ l ele Sw. Krzyza !' CIa murów pod dach, złożyła władzom Towarzy-
, (al. Przejazd }& 13) w ŁodZI. stwa list kaUCyjny Banl<u Handlowego Warszaw-

IMIONA SŁ.OWIANSI\Jli. D ~ I ś Polem Ira. Ju- ,l (x) Abv nio pO PO!SKU! Parę tygohi temu sklego na sumę 30000 rb. Kosztoryą robót około tro HJogo,lrlwa W ponledzłalek Godydawa.. " , ' 
TEA.TR' POLSKI. (Ceglaln'ana nr. 63). Dz ł Ś "Wiel - l Jeden z .J~l<arzy pokazywa~ nam re1d<.lmę 1l.:-my budowy proJe!<towiluego .glllac~u . wla.snego we-

kI czlowiek do mdych interesów", komedya A.l Fredry. : !r~nCUS~\leJ, nade3!aną ~uteJszy Ul lekar~om z Fran- dru~ osŁate.czu yeh o~llczon wy llJes~e me 160 lecz 
przedstawienie dla DlJ:odzieży szlto~ne), po cenach naj- I C:yl, a Jednak ulozonl\ l wydcllJcowa.uą wcale do- ao 20~ tySJ(~cl r\1bl1, t , J. tyle, Ile począ~kOWQ 
llJz~.zych. Początek o god.z ~ I połpo ,Hlllldn' II. . bne po polski. pruwliywallo . 

. -:; D z I Ś. "I{ról", komedya VI ł ~ktllcb A. d~ FIQł': l Swieżo "GazA~ Kuja. wska" uOlliosla O cen. P. MQr~lyDh:iewia4: pQoStllw il wnioQlIl\', aby 
sa I G. ue Ci\lller' 110. Pvl:i\\\lk II i llQll:l.1lli 8 IIllllU' III l lliku i prO$peli tat.:h slynuej na. ~ .viat cały firm)" biufQ 'rowar:.:ystwa, pró~:;: wtorku, Q~War~IHl i so~ 
w lec~r~~'i r o "Wilhelm Tell", tragedya Scbl1\era przed. ł ogrodniczej. Vi.lrnorin \Y P "ryiu, również druko- botr, .bylo czynne w pozostałe . dn~ od ~.ej do 
stawienie popul~rna, po cenach l1t.juiżs~fCb. Początek i \\'anych w Jęz)ku polslwu. 9 eJ WIeczorem PrElzes rady p.-Łukom~kl zwró-
o godzInie ił po poludniu. . Natomiast rozmaite niemieckie bady, knrorty, I ci! uwagę. że w ustanowione gl)dzlnj poobiednie 

- J D t ro .,Ludwlk XI", tragedYI\ K Delavigne,a.! fabryki chllmikalii i t. p. zasypują tULe.)szy(lh Je- I niema zbyt Wielkiego naplywu interesantów; 
Początelt o godzinie 8 minut 15 Wieczorem, karty. aJltekarzy i całą swoJą liczną khentel~ ! wobec tego nie zachodzi konieczna pOLl'zeba, aby 

ZEBHANlA. D z I ś (W loka lu Tow. opieki nad dzl.eć· drukami, uniliającemi starannl3 polszczyzny. Do ł kasa otwarta byla po poladuiu codziennie . . Po 
mI, Milsza 16) o godz. 8 wieczorem, poslodzenle Kom.te· l stajemy tedy reldamy, ceuniki, etykiety niemie- dyskusyi załatwienia t ej sprawy pozostl\WiOIlO do 
tu w sprllwle wJij\lIwy przyrodniczej. l k' . I k f . . l' t . ł d T t 

J t ( 1 I l M'I 1.6) d .. F cle, angle s le, ranClls oel l'OSy):> "le s owem \lZnama w,a z owarzl'~ wa • 
• - u l' o W O":l\ U, I sza" o go z. 2 po pO~., l . . I,' k I, 11 . P R - k' l l d d ogólne zebranie roczne cz.lonkÓw ~ódzkl~go rzemleślll. w na)fo:c:malts.:ycu Jęty uCu, ty {O naszego nie . • ogows l propanowa , a)1 o zarzą u 

Tow. poż.· oszczęduos~lowego. mogą zacni sąsied:,;i w y !{ rz1usić. i rady wy bierano przeJs tawIcieli z pO~l'ód sfdr 
- J D t r o (IV lok&.lu wlllsnym, KonstantynowskA l Co pru wda, 'IlU ogól trdiaią dobrze. Mało r.obotniczycb, z u wagi, t e stanowią oue 3/4, ogólnej 

nr fi) o Ilodz. ol I pól !JO pał. zwycZD.jne zebrllnle Tow. ! kto Z ich tutejszych lwnJmanów zdobywa si~ na 111Czoy cZłou[(ów. Wllio3ek ten popieral p. J.lor-
absrynentół1 "Pl'zy;z~l)sc" z pogadanklł. dr. Lejberga. na i tę odwaaę Jallu posiada \VspolDlIIsny wyleł le. sztynl\iewlcz. 
te.wt.\: "Wpływ umlarkowaDego alkonoLzlUu nI!. dzle- , k . -be, , ~'t l' l l - .' l' J I P , 
Q.zicznośc" . ; ' arz, IZ y o.usy/lJC a u a. e (cewazące uru o. . • Wyganow.:lki wyja:.nial, ie w instytucyach 

- W ponledzllllak (w lokalu; CegielnIanIl 63) o g. l Cale mlllJOn~ s~uleCle - wywarło wpływ na tego r odzaJU. j ,tk TO~'ł a l'z Y StwO pOŻjC~QWO - OSZ. 
8 i pól wieczorem, og61lla zebral.lie ezlankólV Tllw. ~ila- . nasz charakt~r. , czędnościow.o, chodzi o pozy~kanle Sil intelekto.-
\ra!ne,llo.,. . ł (a) Drugie Tow. pożyczkowo o8zcrę1nośoiowe ' alllycll. WUlOse~ p. R.o~o ws!ue.go upadr. . 
t 9rx:ZdY!' J17n)1 r o (d W sAall TpoWi kprzadwleZnlaGoślwll~: zwolalo w('zuraj w lokalu Towarzystwa <ArfiU l. Do rady wl~kszoSClą g!osOw wybrani zostali 
y, ... ul'i II ha o go z .., po O., • r. • alr CAłO . ' . PP' W 'Vy"ano ws· 1"1 J-r Ho' 'lU" l' B . 1 k' wy"losl oJczyt "ffyglena z&wodo"a kobulty." I (Nawrot N2 23) ogólne zebrame roczne, Zagai! Je I .. . ' 1:> .'" .... "" .... u , euuars 1.-

<:o RAct.MO~IA. n z iŚ (w lokalIl własnym, Pola.. ! prezes zarządu , P. J. Jarzęoow::lki. N:a JJrzewo-, Doz~r~~du p p.: J Jarzębowskl, .Br~ucke.nhof l 
dniowa nr. 36) wieczornica '1'ow muzyczDo-dramatyczl1e· , dniczącego puwolano illżynlera Wiesł,~wa Gierli- Pelka, Jako zastępca p. l\lorsztyu!OelV1cz.. . 
go ~Harmonla" dia ~złonkow 1 ich rOllzlu. ł'oeząLek cza, który zaprosi! na asesoró w pp. J. Owczare. . Przez, akl~mac, ę do kOilllSJI rewIzYJ neJ we-
l) goozlllle 8 I pól w,ecz,ora,m. Iwicza, W. Jllorsztynkiewicza, R. .Mosakowskiego , szl1 pp: E. ller: ker,. Gr&l npr~, R. . ~lacher; .na za-

l CtYTANIA DLA. OZIECr. J u łr o, o godzinie 3 po i Z ~audoullertlldego a na sellratarza. p K!lcz- stęp có w pp. Jana 1 l:3au.Jomle ·skl. 
po ., et} laUl4 dla l1.laeel: '.', "f , I ' . 

Sala jad. fl!.brlkl Poznańskiego, (Ogrodowa nr. 18) l{?wsklegu. OJczytaua za roJ~ .1909 (lO ty Is t~la· (a) Zjazd el~ trotec D.lkó • ~a. drnglem ze-
"O wulkanach" (ol1czJ~a p. K.a/ . .mler" K..) Dla) BpfaWOZuaUle z dZlalalnoscl lllStytuC.)'J stwler. - braniU o,)vluew Zjazdu elektl'vtech[ukow rozpozna-



ROZWOJ. - Sobota, dnia 19 marca 1910 r. 
oM - , i ' 

wany byZ referat o działalności biura orgaDlza- Ilem Jest, . by na zebranie io przybyło możliwie 'I (11) Sprawy budowlane. W celu poinformo-
eyjllego. jaknał IVI~oeJ' członków. 

S I 
'i wa.nia obywatell lll. Łodzi, nowozor~anizo\va!le 

"rawę orga.n neyl stRlego biura zjazdów elek- Mip.Qzy iooeroi idzie o wybór kierownika r, ł n dr, 
t t h

'l J.. ~ "L'\.O o .n oWI1!IJzych Sto\varl,yszen!a l'6IJuników' 
ro JC flJ luW, }IOrUszoną na pierwszym zieźdzle, T-stwa, albowiem obeony .1·e!l:o prezes p, Antoni d' d l 
d . ł t . d Z d . " • po alo o ogó neJ wiadomo~cl, niżej załąozoną 

z ecyuowano wler ząco. go ole Z pOsbnowlę- Staflllfuwski Z powodu uatlmiefll8 rto obarczenia J b 
I

. d b ł '" istę osó mająeych prawo sporządzania planó,," i 
fi em pIerwszego zjaz u, luro podię o starania. a pracą zawodowll." sldada SWÓJ' mandat. Tu dodaó b i . t l d l J..b k J.. pro wadzeni a ro uL budowlanych, oraz dozoru te-
zDnanę e (stu yp omu O.su, -tóre uko.llc~yl'J In- należy, że wall! oooólu p. Antoni Stll.!Uirowsld IlO- • 
t t I k t h I 

I 'C I:) chmcznego, wadIng ustll.p.Qwionej przez powyższe 
ą y ut e e tro ec n czuy_ i wolany zostal na prezesa organizującego si~ To~ 

W sprawozdaniu ze stanu loteresó w telefanQw wafzYi~\fa al~cyju('go .. Teatr polski·, lltórego ce- I,KaIr i:;,I~~!~I:3ki, architekt, AndrzeJa 5; F. Chel-
w Rosyi, Inżynier L. Tołoczko, brat naczelnika lem Ja,t ?UdOWR llOWE\gO gm~cllu tea.tf!llllego, go.- miński, inżynier cywilny, Dzielna 37; A. Jankau

j 

16dz!l:iej sleoi telefonicznaJ, wsl(azał, ~e warunki duep;o pl ~ybyt~u dla sztukI P?lskleJ. w ŁodZI. ipżynler architekt, Zawadzka 25; A. Kl'auss, te' 
rozwoju komunikacyi telefonicznej w Ro~yi do- Wobec ~ego llIepodobua, aby ledna.. 1 t.a sama chUlk budowuiczy, Andrzeja 16; G. Landau, in-
tychczas Jeszcze sI} niezadowalniające. os.oba. plastowac mogła dwa tal{ wazne 1 odpo- I żynier cywilny, Piotrkowska 128; D. Lande, 

Do 1 grudnia 1909 rol<U by/o w Rosyi 257 Wledzlaloe I3tanoWlska, . ... .; inżyniel' cywilny, Zielona. 17; S. Lemene, inżynier 
miejsltich sieci telefon 'eznych i 146,897 aparatów, i SC~lla polska. w ł;od,zl znajdUje Sl~ .obecfue ! CIT. willlv, Piotrkowska 107', L. Lubotvllowicz, in-
w tej liGzbie 108 rza,dowyclT sieci (42,155 apara- w oln e ł d. ~ J . ~ , . eSI prze.omowym, w pe\vnego ~o zaJ.u prze~ l ~ynier teChnolog, Rozwadowska 4; S. Maty"ek, 
tów), 77 prywatnych sieci (99,12l aparatów) i 79 ~Ile~l~, od .ktol'ego pomyś.lnego ro~wlązanla zale- J tellhuik budownIczy, Pańsll:a 46; S. Margul,es, 
zief!lsldch (5,ti2l aparatów). Liczba aparatów zy J~J brt l dalszy rozwój. W takich warunk.ach ~ iutyuier technolog, Piotrkowska. 181; R . .Miller, 
w ci~gu ostatnich pięciu lat powięks~yła się O wybor kl~rownlka Towarzyst.wa tea.tralnElgo Jest. i.ożyoier: CYWIlny, Widzewska 86; F. Patil.:,zawski, 
119%, J~den aparat telofunio~ny wypada na 1,020 spl'aw.~ plerw8.zorzę~n~j W~gl, ?d . .lego bowie.m . inżynier teehnolo!!', Zaklltna. 65', K. Stebelski, 
olleszl{anców. Zaf!ranl()ą .J·eden aparat wypadł w r. eDergll dobrej wol l znaJomosc rzecl..y l ,~ -; .~ ,' . I . I. ,~a ezą. , inżynier cywllQY, .Mikola.jewslca 22; A. Toteouerg, 
)901 w Stanach Zjednoozonycll Północnej Ame· przyszle I~sy ~aazaJ S~eny, ~rC!~leJ, dla ~azde.go, inżynier cyw11ny, Piotrkowska. 46; K. Woźnicki, 
ryl{i~na 15-17 IDleszkańl'ów, w Szwecyl i Nor- kto rozumIe, ze. w ta.luem mleBCle Jak Łodź, Jest j inźypler budowniczy, Kam:enna 10. 
wegli-na 25-30, w Szwalcaryi-na 40, w Nif'm- ona dla nas w~znyrn postaruuklam kul~uraln'Jm. I lh) M 17' .t ó· , O 61 t'" 
ezecb-.na 72, w Wielkiej Brl'tanii-80, we li'ran- (f) Dz" k ł h .. f l . esz.p.aUIjL. s r ZdW. ? s rOzaw sta-
t'lyi-220, w Anstryi _ 380, na W ęgrzeoh..-490, we , .' ~ W SI o lO rozpoczyn~J~ Slf~ er.re \ nOWI bezwa,tplen'a Jeduą. z bardzll~J upasleJzonY<lh 
Wl08zellh _ 760, w Japouii _ 850. Co się tyczy s:"'ląteczne l trwać bęuą do 30·go blezącegu Ime- 'I warstw spplec/eń'itwa miejsldąU'Q, Kilka lat te-
rozpowa~ellhni8nia telefonu w większyoh miastach sląca. . . mu, kiedy Cala w~pólczucia Odia upośledzollnh 
Rosyi, mającyoh więcej nit 100,O()0 ludnośoi, to Niektóre s1ikoly pryw~tu" l'~zPoCl;ynaJą fe ' wezbrała, wielu wlaśoicieli domów udZielIło tym 
'prawa tą przedstawia się w sposób następująoy! rye dop~ero 23 b ~ '. vr Wielką srod~, z tym sa.- l Qąta.tulm ogoiwl~om ~iecj Ildllli,l~istracy,uej siedZib 
jedell aparat wypada w Warszawie na 44 mI8SZ- my/ll koncowym ~el~lUem, I CZJAi,Il~Ycb. IlUliej Więcej zadosc wymagauiom lu-
kańców, W Rydze-na 54, w Petersburgu--na. 56, . (h) Uozn!oWle gID/!. ~czeń szkoły handlo· I dzkoscI. , 
W Moskwie- na 60, w Charkowie -na 80, w lla- ł weJ, ,W /a~ys~aw ZJ~oJewsln, lat 10 -11 wy~z~dl l Ale z czasem ~rÓdrl) WSll61cl'.ucia wyschto 
ku-na 85 w Kijowie-na 122 w Ode8ia-125 I w sloję l nIe wrócll (Złota ~ n Feliks !daje . tak dO!'lzczętuie Vi sercu niejedne~o l{a.mi f\ niczni-
w Łodzi -260 i t. d.' , . rowic~. lat 16, urzeń szkoly handlowllj (Zawad~- I ka, że tu I owdzie Ejtróż ml1sia[ znQWU jJrzeni eść 

W końcu referent zaznaczyl, że jako środek do i ka. Na 9), wY$zedl i nie wrócił. się do IWjll6rki pod sehoda ni, albo i gorzel jeszcze. 
polepszenia i?ter.esów t~lefonów. w. Rosyi .uważać \ (h) W sprawie nowego parku mtejsldego przy 'rak na·przykrad w jedrlYru z do nów przy ulicy 
nalezy - obnlzoIl18 tlIryfy, u U?lęcle tech~l1lznych UUOI Pańskiej. Do plantacyi mie.l~I\lcu nalezaly Nowom ie jskiej mieszkanie dla stróża urządzono 
braków, ułatWienIe w w.ydawaOlu koncesyj na za- I dotychczas: ogród rrzy ul Mlkołajewslciej, ogróJ ' w piwnicy (- czy obnVon'l kom orna lolotoro .. 
prowadzenie telefonów l t. p. I pomięllzy ulICami Dzielną i CegIelulaną, istuieją- t wi, IctÓI'BllJll OWIJ piwnic~ od J ęto. tego nasz ~pra-

ProCesor Osadozyj w referacie, dotyczącym ' cy lllt 7, a jeszcze nie otworzony dla publiczno- l wozdawca nie mógŁ dJciec). W murze piwni. 
sprawy elfki zawodowe) dla. inżynierów, starał ści, ogród przy uliCY Dzielnej, Skwerowej i Wi- ' cznym wybito dwa. otlvQry na, okna, poniżsi po· 
Się okresllo ogólne normy kodeksu etyki zawo- dzewslufłj, ogród przy ochronie prawosławnej na ~ ziarnu podwórla, i dory prze! oknami nakryto 
doweJ. Normy te są na~tęrująee: 1) koniecznem ulicy Olgińskiej, zadrzewienie na ulicy Spacero~ • r.ela7.lQą l\rlłtą, przez która. doeho lzi jalc nalmniej 
jest, ażeby poziom wleJzy specyalnej odpowiadał waj, Nowym Rynku, przy gimnazyum żeliskiem, światl:!, iżby wilgoć wtem .mieszkaniu" była 
zal{resowl praw J~gOj 2) praca iużyniera powinna Placn Koscielnym, przy ullcRcJL,.Elwterynburskiel, j ak najmniej widocznIl.. Zbro lniarz'" w kryminal~ 
bye i!godna z włożonylUl na niego obOWiązkami; okolo maneżu wO]:lkowego, Pańskiej, od Anny do nych więziell:alllJ miewają hyglelllczIliejsze loka-
3) rozwój wiedzy inźyniera powilllen iść z postę- ulicy Radwańskiej, Inżyniersklei, Wolowej, sll,wer le, niż w tylU domu stróż, iego żOCla i d7,1eci. 
pem Jego speCJalnOŚCI. II okolo kościoła św. Stanisła.wa. Kostki i park Zró. A przecież na poleps '/'euie takich warunków 

dll l l i na obuJzeuie ZUI)W\l... wspólczucla W sercach 
(a) Tow. opieki nad kob:ehmi postanowilo - s ea. . . . kamieniczników Ili ekoniee.mie trzeba czekaó, aż 

zorganizowae grono osób z posród dziataczy spo- I Personel, czuwa)ący n.ad teml p!an~acyaml, , samorzątl miej'<ld wejdZie w Zycie. 
leczu'l1ch żydów Towarzystwo bpdzie mildo na ee- , k03ztowal 7,420 rnbll rocznie. Obeellle przybywa , . 
l I J 1 b 't ' d' I d 'i h fi k t i piecza olwło nowego parku miejskiego który wy- l (h) Z sądn. Zal'i~ąd2aJący fabryką Grohmana 
~ o Jronę (Q le zy owe {'. p~ alą cyc . o ar!} s u - ! kończono po czterech latach pracy' i wyJaniu zauwn~sl, źe W wykończnlui skradZIOno gotowy 

kleili zarv.nca~lIa. na Dlch sleC.I przp.7' nIecnych pro- . 20000 bl' W dl t d . I ( towar. Kiedy robotUlcy wychodzili na obiad zre-
ced rZyi:itów l procederzystlq l . ru l. ypa o e y wzmOCOltl persone ' I .. . ~ . d ż 'ód' b . h Ł Według wzmianki podanej w numerze oneg- i Wldowano Ich I przy Przauku znaleZiono plótno, 
d' t,WI~ .zon~t e. wsr p~ze y~aJl}fYc .w 0- dajszym Rozwoju" ~agistrat opraco\val nowy które zginęło. Przauek w jj'ldlie pokOju 'lI re-

t 
Zl posre nJcze ,~aJmUIJądc!~ SGlę łlall~ ~mR zYWY.o/- ko"ztory;' utrzyman'ia pel'douelu, obl i czaJąc kos1.ty : wiru m. Łodzi przyzuat się do winy i sl(aza.ny 
owarem, naj więceJ poc 10 Zl z a ICyi l ulllunu, na 8,940 rubli, razem więc na parki 16,a60 rubli l zostal na 3 miesiące więzieuia. 

(a) PierWSlIł W Królestwie Polskiem Towa. rOCZllle. r Tenże sędzia za krautież towaru w fabryce 
[lystwo entomologów. Sta.raniem ldlkun<lstu mie· W budżecie dla pal'ku miejskiego obliczono ! K. Scheibl-era skazał robotnika. 21·letniego An-
szkłlńców naszego miasta założono w tych dniach pensyę 1,000 rubli dla starszego ogroduilca; tak drzeJa Rżooka na 5 ll1 l esięcy wj~zienia. 
Towarzyst,,,o lóJzkl(~u ~nt~mologów. ,więc Łódź, pos . atlalł\ca o wiele mniej plan- Helen~ Dy~ng, slużącą u I~raela. Moszkol'li4 

Celem Towarzystwa Jest ułatwić wszystkim ta.cYI nit War. zaWI!, będzie miala aż dwóch star~ cza, za Itradzle~ bawelny, sędZia pokojn VI re .. 
swym, ~z!onk?m . rOZ$zerzen:e i. uZłlpeł(lIenie will.- stych ogrodników I zdwojouą ra0huukowośc. wiru .8k!\za! .na 3 miesiące .więzienla. Robotn ików 
d?IUOS~1 z dZIedzlOy entomologII oraz wzbogaca- CJ.,y kOllie~luosclą bylo wydatek na pal'ld za- Marcwa I.llslalla za, k~ad/.lez. t~wa.ru. w fabrY!'re 
~Ia ~olel(cyl . 8wy~h okazami, tak pożvteczue~ll, projel\toll'ac wtrnożony więcej nii O drugie tyle? H(lJIncLtera na 3, miesIące. WięZienia l Józefa ~e-
.lak l szl<odhwelUl krajowej, podzwrotnikowej 1 Czy hOlllecwy Jest zwłaszcza drugi stardzy ogrod- slalla z.a ~l,rywanl? s.kradt;Jonego towaru na pol-
egzotycznej fauuy. nik2 tora mJesląca wlęzlema. 

TowarzysL~o urząJza~ bę.dzie poga"jaoki nau- Czy z takiej samej zasady, po przytączeuiu i (a) l\ozvofll1dzenie prokuratora.. Inżynierya 
kowa, odczyty l wye eczkl zbIOrowe (ek'kursye). przedmieśo do miasta, nie należalo utworz~ó dru- gubelll\alna orzelda, iż ouleglośó m. Łod~1 w pro-

Na ogólnem posiedzen u rz}onl{ów I załoiy- glel posady prezyJeuta miasta, gdyż i ta praca. atym kierunku od pasa granicznego wynosi tyl-
cieli Towarzystwa; prezes .. m 'r-wa obrany zostal zwiększyła się ~mac~uie? ko 86 wiorst. Wobec tego, prokurator sądu okrę -
jednogloś~ie p. E Iward Korb. gorliwy zwolennIk (a) Og'~dziny bud wli. Komisya techniczno- J gowego ,~iot~koWllklego ~yda[ ~o:po~ząuzenie, 
entoJ,lwlogli .. kasyelelll p. Alfred PIppel przdmy- budl)wlana, pod IJrlieWodnictwell wlceprezyJeuta ab, natyJJm.ast polecono otąd .wYJecha~ .osobom. 
dO", l~C. LULels;y, s~krt' tarzelll p, ~ustaw Pommer p. Andrelewa, dokouala w ub i egły czwartek oglę- ~kazanym na w!dalenlado mlej-lCOWOSCI, poło-
włascl~lel l\Slęgarm l ~zlonldern zartądu p .Al· dzin lokalu na skład spiryLU:lU denaturowa- z?uycll \V prollIlenIU stu\VtOr:ltuwym .od pasa gra-
Cre1 GIPsser przem~stow>I~C . ,Na k~ndyuatów wy: nego, przy ulICY KonstantynowskleJ n 14 któ . nlcznego, a prze bywającym w Łldz,l: .. 
llrano pp .. Robert L\ Re-slgera (plzeJllysłowca) l f Y urząuzll p. ~aborowski i znalazła, że lokal " (a) Dym sJa. HNE'ue L,od7:er Zeltung d~no. 
Karola . Schhn~e.ra. , odpowiada wszelldm warunkom sanitarno-tech- SI, ze policma.Jster m. Pablanlc, sztaba - kapltan 

Wiadomosc.l, dotyczących Twa. entomol,ogow nlCznym, oraz nie grozi niebezpiecteństwem na Marczewski, otrzymal dym srę· 
udziela. kSIęgalIlia G. POlllmera, ulica Plotlkow- wypadek pożaru, wydała. więc pozwolenie na ~ (x) Ziemia. Obieoalla. W panoramie ~T(}rrQ." • 
• ka :Na 71. otwarWł składu (BeneJyl{ta. ł), wystawiono drugą podróż do Zie-

(X) Z Polsk'ego Towarzy&tlljl teatralnego. - Taż sam'l. lwmisya zeszła na terytorrum mi Sw , ętej Nader malowuicze są Widoki gór Li-
W nadchodzący pOlliedzJalf 'k duia 21 u. m. przy uliCY Z ulollej (róg Spacerowej), gJzle w banu, przez które wędruje karawana podróżui-

w lokaju wlal:!Dym przy ulicy Cegit'lnianeJ ~ 63 piwnIcach pud gilI acham synagogi ZnaldnJl~ się l{ów na mulach, mijając klllf'jno: zródlQ rzeki 
zarzl\d Polsliiego Towarzystwa tedtnl.luego zwo- sl~łady papieru p. li 1. Tybera. Ponieważ, w ra sWlęLej, laą ceJrowe, miasto cedr'ów i ruiny ko-
lUje ogólne zebranie członków T-stwa, k IÓ1'8, ja- zie mogącego w y uuchnąć potaru w składach, nieu- śc~oła Krzy;,owców. 
ko zwolane w drugim terminie, będzie prawullio- nił(nionem je,tJ że tlym wyjobywałby Się z piwnic Ser]ę wzbo;;aGają: monumentalny grobow·ec 
cne bez względu Da llczbę obecnych na Diem na pod wórze, a stąd Vrzez olena synagogi wpadaŁby"- A.bsalona, tak zwany tl'on Salomona i !lOwe wldo· 
członkÓW. do jt-j w/lętrza, co wywotałohy pan kę WŚI'ód mo- ki Jerozolimy. 

Z nwagi atoli na pierwszorz«;dną donioslość dłą(~yrh się , Iwmisya. orzekla, aby składJ p. Ty· Na. wlell(anocne święta pośpieszają pątnicy ze 
,spraw, stojących na porządku dZiennym, pożąua- bel'a natychmiast ska~owae. wszy .. tk.lch stron świata do kolebki chrześdja.ri-

,/ 
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• 
' Lwa i dlatego bardzo na dobie wystawiono t~ Towarzystwa. Przedstaw ienia odbędą. się w róż· hymny, przyśpiewy średn1owieczne, sam bój grun· 
plęlwą sery/}. nych terminach w ciągu roku biei"cego. waluL:1t1 pl'zed ,tawiony jest zapDmocą ~tarcia się 

(a) Omd nIe wypadek Wczoraj, okolo go> (a) Z Ł~ozyoJ. Istnieje w mi e ście naszem dwóoh m .lodyl: polskiej "Bogarodzicy" i krzyża. 
dziny 5·aj po poludniu, maszynista Pl'owadząay przy ul. Ozorko wsl{illj piwiarn ia Bole~tawa Pro~ ckiej "Chrystus zmartwychwstali' Ozęść muzyez· 
pociąg kolei elektrycznej miejsk 'ej JW 8 .- dąŻlł ' śniewsl<iego. 'I nI} opracowuje p.Henryk Opień'3ld. 
cy przez ul. Dzielull w kierunku PiQtr),owskiej, Prośniewsld, będąc do niedawna agentem "'WIII&!!!!!!!'_-!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!I!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!I!!I!!!'I!!!!!!I!!!!a 

zau IV ażyl leżąeego na szynach C7!olVieka. M 'mo firmy Singera, oddal szewco wi tutejszemu Rosia- i 
nawoływań maszynisty i przechodniów, czlowiel{ ]wwi, maszynę do szycia na wypłaty. Ponieważ : 
ów Dle poru'ł/1l1 S ! ę z mieJSJ8. MaszynIsta pociąg Rosiak nie uiszczał w swoim czasie rat, a wresz~ l . Od firmy B·cla Doring otrzymaliśmy rb. 600 do na-

iti .. d • S ł a n eJ 

wstrlliymał. Okazało się, że człowiek ów, nazwi- cia przestał je płacić zupełnie, przeto Prośniew- r szel dyspozycyl. 
k' . 6 l d ' d d l t k' d l Ofiarodawcom ~kladalDJ nlnlejszem Swe serdeczne 

~kiem AutoIIi O,iIU}, cierpiąc oddawna na rozstrój s I Wlll S po anIe o są u, uzys mt wyro 10 e- \ podzl~koWllllie, 
umysłowy, kilkal~rotnie już rzucał się pad tram- bra.I Rosiakowi maszynę· Wkrótce potem proś-, Zarząd strazy oQniQwej Ocbotniczej. 
waj. n!ewsl<i porzucił stanowisko agenta l otworzył 

Nieszozęśliwym zaopiekowały się wladze po- przy ulicy Ozorkowskiej piwiarnię· W 
Iicyjne. '\\' tedy to Rosiak, palając do P. nienawiścią I Z A RSZA WY. 

(a) Fetardv, w ostatnich czasach podrzucane za odebranie maszyny, postanowll zemścić się na ; * Konfiskata . 
./ nim wywolaniem w Jego piwiarni <skandalu. ta-

pod w~golly tr/tl(JwaJowe, nie prZl~stają niepokoić Idego. 1\tóryby spowodował władze do zamknięoia Wozoraj rauo policya wkroczyła do r.It'Ukar-
mieszkań,' ów naszego miasta. Wczoraj, o g. 8 w" I piWiarni. ni L, Bogusiawskiego (Swiętokrzysl<a 11) i siwo· 
na GIÓWl.icj i O ~oJz. 9 i pól wieczorem, na ul. W tym celu uda! się do piwiarni P. i spo flskowala miesięczny dod~tE'k ksiq.żĘowy do Na 12 
Dziduej, obok gmachu Przytułku dla stal'Có IV j j strzeglszy tam żollllerza, zatat IV iającego jakiś tygodnika "Esperantystą polski". Do.dalel- ten za· 
kal ek powstał od wyblh'hu petardy taki agIu- sprawunek, zła j a! go bez żadnego z jego strony wierat przakl:ad esperancki "Wapomnień z dni 
szający huk, iż \\śród pl'zechoduiów wywolal pa- powodu, a wreszcie wyrzuci! na ulicę i tam ude- konstytucyjnych" Wf. Reymonta. Na&t~pnie po-
II,ik~. rzyl w skroń kamieniem tak silnie, że teI). odwie. \ Hcya doltonala rewizyi i konfiskaty w admini-

(II) Echa areaztow;snia. , W tych dnIaoh aresz- i ziooy do szpitala mif1,jscowego św. Mikołaja, w pa- , stracyi tego C:~[lsopisma prllJ ul. RpzeJ ;M 20. 
tQW II DO w Lublinie AatoJllego Z50rskle~o, który niegdyś l rę mlllllt zalcończyl ?ycie. I --=-
dłuższy czas przebywał w Łodzi, Sl<oilCtywsLy mieJscową ' I 
Bi:kolę rzemieślniczą, Z~órBki pr/l('ował IV jednem z przed. i Rosiaka oraz d wóch jego czeladnikó w are- I' A .. m i a" , rl 

sl~blOrstw tutajszyeł.l Zo.wiązal on sLosunkl z wybltlliej- ! sztowano. J p n & Ho a .. 
Bzeml domamI z plutokracyi mIejscoweJ, które następnie I 1 -~-
wyzyskał lilko afdrzysta. łfie mogąc z powoda Jakiejś 
skandalicznej afery dłużei przebywać w Łod~I, wy je- Japonia przystępuje do rtllH'ganił\acyi ll\.do-
cb r. l do Lublina 1 tam puścU: SIę na różne szwindle. SZTUlCA i PiŚMIENnICTWO, wej ~rmii swojej. Pa:lamentowi t()kij81~iem~ przed-
Aresztowanego przywieziono do Łodzi i osadzono w wlę· stawiony zostal proJe!,t - ustawy, ~mHlrZa)!\cy do 
Zlenlu . (~) Te~~r polski. Dziś odbędą s~ę. dwa wjdo - l ~~mocnie~ia ~r,mj~ .zarówno P~l w\!ględem jako-

(h) Drobne ognie, Wczoraj, o godz. 5 I pól po l, wlsl'a. o 3j, daną będZie dla mlodz,lezy wyuorna sCIONym, Jak 1 Ilosclowvm, PrOjekt zmlliejsza ter-
polll da iu, w fllbq'co bcbultza przy zbiega ulic Zachod- k d A l li' d l . J 
n i ~j i Zawadzkiel zlipal1: się materyał na warsztacie, ' ome ya .1. I~. 're ry ,p. t. <WIe In cd~w.iek min stuiby czrnnej z l,at ~rzec4 do dwóch, zwi~-
Og,eń ni?as ; ł l oddzial str1lży ogniowej ocbotnicze!. I do ma.lycl~ lOtel esów), \fleczorem z~ś w ml~Jsce k;szony, zoątaJ~. natomIast termin pozostaW&ni!L 

- Wczoraj, o godz 9 wler:zorem, przy ul Polu- zap~w~edz13nego c ~opychadta:., ktore odłozono \ w zapaSIe armu. W cyfrach prOjekt ten przed-
dniowej nr. 20, zapAlll'y się sadze. Mioszkl\Dcy, widząc do SWląt, da n ą. będzle.satyryczo, a komeJya w 4-ech stawia się, J'ak nastAnuje: przed, WOJ 'nA z Rosya. 
slupy ognia nad dechem, zaalarmowali I I II oddzia1:y I h R d FI G C l ,,(: 'll 
strazy op;niowaj (.chotnlczei oraz s t ri'Ż miejsl( ą , którll po • a <tac ,e ersa I ·de al laveta p. t. ,Król> liczebność czynnej armii iapońslciej wYlloslla 
przybyCIU na mt ;'sce, przekonawszy 81ę, li palą się sa- z dyr Zelwerowiczem w tytułowej roli: i 700000 żołnierzy, Jiczebno:ić zaś rezerw dobrze 
dze l nie groźl\ nlebazpleczenstwem, odjechaly do do- I - W niedzielę o 3 ej po p.oL po cenach 1'0- l' obl/czonych sięgała mi1iuua lud~i. Po uplywit:! ,15 
mów rekw izytowycb I pularnych c Wilhelm Tfll~ł. WIeczorem o 81/. lat ou chwili wprowadzenia projektu \V życie 

(a) Aresz owani~. Dzlsieiszel nocy, w obrębie ł <Luuwlk Xh IJO raz dro l I ' d " l' 640 ' m ~,y r kułu policYJUego aresztowano 19 o,ób za kradzież ! ' 1;.. , . • . ' armia czyona OSIęg1ll8 mi lona, tySlęQy, re· 
j wlóczęgosiwo, l .W przysdy,n tygO(łnlU do SWląt wldowl < ~ zerwy l-go powolania 780,000, drugiego powo -

(a) Kradzieże. Z mieszkania Jana Z!\drożrIPgo, i ska 7aWleS7. 0ne. I lania 115,000 (armia terytoryalna) 3·go powo-
przy ulicy Po!udniowrj "6 n1ł!Zlł/Wi zlodzleJe skradli I Ka~a czynną bę~zje c ,jd~ienlJie od poniedzial- j lania. (wyćwiczonych tylko po'wierzdhowllle) 846 
ubl'Gnie, wartosci kilKudzles lęc il rubli orllZ pl\SzPort, ' k~ do srody wląCZ1ll6, W g~acho t~atru (Oegieł. ~ys i w~eszcie pOtipolitego J,'uszen ia - 3 IUl1iony. 

d
Wldany na. imIę, poszkodo:",anego prtez; WÓ Jt!!. gminy Maj- , llIana 63) od lO-eJ do 2 ej l ou 5 ej (lo 8 ej wie- I Reorgall1zacya, pod w;Ggl~dem jakościowym wpro-
any. pow ,ata węgrowsKlego. i CzOrem I d '. t t ., . , 

_ Z balkonu mles7.kan la p. Maksa Lonrie w domu 1 . ! wa zona .luz zos a a, w zycIe w znaC;GlleJ cr.ęsei 
przy ulicy WscbodniaJ Nr 27, nlewykrycl doczyncy I (x) Wystawa sztuk pi ~'knycll. Na wystawie ' armii, która zaopatrzona jest w rynsztunek naj-
skradli dwa dywany, warto!cl około 100 rb. przy ul. ł-llkotajew .;; kIej Xl! 4 ), IV unia dzi s l e~ szym nowazych systemó\v. odpowiadający zupeŁuie po~ 

Wal-t a(nf)a DZIS w !lOC)' ~ynSkklePNu tw:8'!)dŹnl~zlego. Szmula nastąpi otwarcie nowei, calkowiteJ' zmiany dziel lożeniu geogra.ficznemu. Dość wspomulee np., że 
m na Zielonym H u r. os.a I Się, wy - 1 l . J / 1 t ' k l l, ' •• , 

bJW8Zy SZIbę w oknIe, zloc"yńcy i s:tradll kIllIanaście sztu {}. (ar ac~ownJr) na o acu niema JI17.; wl3;:y!itl~le 
gęsi J iodVkó,v, mięso wolowe, Cielęca I narzędda rzeź· l Prócz prac wspomnianych we wtorkowym nu- , spoczywają na trójlc.ątr.Jych podstawach, tak, że 
nIcze. W, ns~ysz!l.wszy pode:rz~lle szmery, ws~ed~ do ; merze ,ROZWOju· artystów, na tę zmianę składa- ! je można z latwośdą umieścić llł\. siodle, 
sklepu Z~od~lele, gr.oząc nozem, kazllll mu byc clcbo , ją się: zbiorowa wystawa obrazów znanego mala-
I nla l'USZIlC Się z mlt&Jsca w przeclą~u godzIny, poczem 1 " , . . . ------
spokojnie wyszli z lupsm, wartoscl okolo 100 rb. I rza peJ;I,azysty, HrUl'yka Sr.czyglmsklego, l dZIeła 

( O) Ze sklepu WalCa Zylber,zteina przy ul. Zgier- ' grupy zal\op:auskiej, a mianowicie - Br~ozow~ 
sklej Nr, 56~ skradziono różne towary, wartości 300 rb. J skiego, Gatlla (prześliczne stud y a zimowe), Rem- • 

- (h) Ewa. Rersz ęZllchtelberg ~ Kllllsza zawlado- l bowsl\lego (akwafortv i autQlitoO'rafle) Skoczyła- " TELEGRAMY. 
ml1 wy dZiał śleaczy, jz gdy udał s ę po resorkę, nie · l ' ' . Je ,' 
wiadomI zloczyńcy zabrali rou 20J sztuk koronek firmy sa l Skotlllcklego. 
Z. AronowicZ w KtI] l'zu, Wl\rtośCI 250 rb. I Bardzo licznie reprezĄutowany jest dział por-

- (hl ~a,zimi "ra SowIńska (N~IIi~ Chainy, ul. Wl\' : tretowy, IV I\tóryrn na pierwszy plan wysuwają 
ska Nr. 19) za~l~dJmłla wydZiał ,lelczy, lZ przy kolei J siA _ Portret Aleksandra Swie'Ollhow~/{iego" I l 
fabryczno lódzkleJ Illltll rzeczy dorOZia.rzowl ł gdy wró- ' " ot cI' tli 

Petersburg, 18 marca, (P). W a.rtykllhch i 
Dotn.tkach zamieszczonych w dzienoikacll peter
sburskich z powodu zrzecz6nia się M. A. Ohomia~ 

, kowa obowiązków prezesa D II ID y, powiedziano, 
, że zrzeczenio się to nastąpilo po otrzymanIu przez 

ella, już go nie za9Ll\l'a. Od dlŻUtl\tJgo stójkowego do- .. Portret SteCIwa Zeromsk\6go". wykonane przez 
wladziaft\ się, Iż Nr, dorożki 452, dorożkarz nazywa sl~ Kazimierza Murdasiewicza, ora~ • Portret d l'owej 
DUWld G ;; flllt. MaybaumoweJ", nwio/:czony zaszczytoem odzna-

lP) Ogólnemu oa.falłięniu wczoraj uległy czte· ezenlf'm na wystawie paryskll'j, pędzla Franci · 
ry osoby, z których J P dną odwIeziono do s7.pitaln Ale· -. szka Lipca- łodZIanina. 
ksandra, jedną , do szpitair, Poznłtnskich. Wszjs\k.lm Je~ " 
k~rze PogotowIa udzielili doruźoeJ pomocy. OLwarcie świeiej zmiany nastąpi o godz_ 6 

l 
wiec/,orem. 

• Cena wejścia zwykła; bilety sezono\ve ważne ,. 

(a) Ze Zgierza. Kllknmorgowy ogród miej- ",Grunwald" na scen~e, Nowy utwór p. Igna~ 
ski, tak zwany .P,lfk~, C ągnący slę \vzJłu..: uli~ cego Grauow~kiego p. t . "Grunwald" ukaże się 
cy ŁęC:i:yckiej, l<iedys pi~kny, w porze letniej po raz pierwszy na scenie krakowskiej dnIa 4 
licznie odw leuzll.ny przez zg!erzan, od pewnf'go czerlVca b. r. 
czasu pozbawiony należytej opIeki, zacząl powuli G lówlJemi postaciami "GrlJnwaldu" są: król 
marnieć; wiele drzew uscuło, uszkud,dly burze Władys ław JagIełło, wie lld [(si 'lźe lit ,·wski Wi~ 
Jub połamali szkodnicy. tald, Ul,.y'- v, Jungingen, wielki mistl'z lazyżac -

W l'olm bieżą('ym magistrat, pragnąc dopro- ki, 1\1 rkward v. Salzbach komtur tmulLlenburski 
wadzić ogród do należytego stanu, wyasygnował podl,anclerl l\Ii i<olaj Trąba i Z IWIsza Ch:łmy Su 
na ten cel znaczną sumę pieniędzy i zaangaio. Iimczyk; z postari niewi t1 ś (mh: król"wa. Jadwiga, 
wal do zajęc a s ę Ilpol'ząjkuw ~niern ogrodu ogro. (w p lenvszych ol>rilzach) i kniahini Anna, Smoleń-
dDJkow specyallstów. ska żona 'Witolda. PO:; t fl Ć króla Wiaclyslawa 

JagieHy odLworzy LUllwi k Solski. 
Jeduoczesnie celem zapewnieuia ogrodowi Pośró l dekoracyi, k óryt.: h k szt wyuies 'e zna-

oraz plantacyom m!ejskim wogóle stałej opIeki, czną sumę , uwagę zwrac J,ć będ i !: WIdok L: dolu 
utIVOI'WIlO posadę ogrodlllka mleJslciego z pens yą d 
SiJ O rubli rocznie. na Wawel, gotycl,a izba J a \\' igl, wzorowana ua 

aufentycznej komllflcie w re3tauI'oIVilnym onecnie 
- Zarząd tutejszego Towarzystwa opie- Wawelu, zamek WItoldów ua Tnrzpj Górze 

ki n li bleullemi dziecmi uzyskał pozwoleniA!ffi - w Wilule i olilrl yuli ref~ ktarr. w l\Ialborgo. 
t-enwtora ;otrl\Owsluego na urządzenip. 8 przed- Pierwl:Jstek muzyczn y "Gru nwald,, " o .i grywa du 
sta wien, celem zaSIlenia szczuplych funduszów ż'ł rolę. Pom , nąws;(y już liczne hejnaly, vieś ni, 

prezesa Dumy, Chomio.kowa. Ii~tu OU prezesa ra
I dy ministrów, co do wystąpienia w dniu 17 ·ym 
! b. m. w Dumie ministra oświaty. PrzyLlI!ll "Now. 
I Wremia" W artykułach o rezygnaeyl Choll1Iako· 
~ waprzyomawianiu i komentowanIu przyczyny zrza
! czenia się Chomlaltw8. obowi;\zków prezesa, wy~ 
~ raziło mniemanie, że oprócl wspomnianego listu 
ł do prezesa Dumy, przyczynH się UO tego zrze
, czenla l\i e Zlt~SZt} życzliwy stosunek rządu do pre
~ zydyum Dumy. a jeź0 1i wienyó pogłoskom, to 

I sam stosunek r:t.ądu do Dumy, na l<tórą spoglą 
da au jak na aparat, prawie, że utruuniajacy 
działanie mech!1nizOlll państwoweg<l. Z powodu po · 
wyższego "Bi'lfO infurmacyjne upoważnione je t 
do oświadczenia, że żadncl go listu o wystąpieniu 
w d. 17 u. m. ministra oświaty, prlnes rudy mi, 
ulstrów Chomiakowowl nie pORylar, /I. Ivskazallia 
"Now. Wrem". 11a nieżyczliwość Rtosun1cU rządu. 
do prf'zydyum Dumy - zupetną j , st nle[lrawdą, 
przypisywany zaS przez dZ leuntll. ten rząJ.owl jJo~ 
g l ąd nlt Dllm~. zupełnie uie odpowia(lu. rzeczywi
stości. 

\Paryi 18 mal'Ca,. (P). Przywód1y stronnictw 
le\Vicy IIl'zed zamknięciem flosled..:enia wnieśli 
fo rmułę przejścia do porządku uzielHlego. W pierw. 
szej (~zęsci formuły wyrazono potępienie dla. czy
nów występnych niektórych łil(widatorów maj'ł'" 
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łów )wllgrpgacyi, a w drugiej CZęSCI wyrażono Rłagowieszozensk. 18 marca. (P.) Pożal' zni- mi "Boże coś Polskę ... a i .Z dymom pożarów .. _ ~ 
lJeWDOS~, źe rząd potrafi ukarać wlDuych. Pierw- iic:i:Jl hotel MallziIJleiQ, iklepy j składy Kokori- Rząd uważa. ~e płyty li: tellli pieśniami m IJlł n~ 
S2:} rzęsś formuly przyjęto prZfZ podoiesieoie rąk. : Wł. razem 10 ~OIDQW. ";\' 
a. d.nlgą przez głoiowa.uiil-~61 pUjaiwko 13 glij. I Sarat6w, 18 marce. (P.) Sąd wojtl!lI\Y roz- Qelll ouenvallie dZielnic; polikich od pańiltwa 
sow, : Wliial jpraw~ \ol napaic włościan w roku 190r-ym f,rllikiego f L1twort~nie salUoJzialuej Pobki. 

Potersburg, 18 marca. (P). W gub. uCim- I na. majątek obywatlllki SZYlllanowihęj i sl\aza! BerI D. 19 marca (wf.) Wczoraj, ja.ko w dzień 
skiej i llOstrolllf'k 'ej zniesiono stan ochrony wzmo· l siedmiu podsądnych I1a ~mieró. , rocznicy rewolucyi 1848 roku, policya i wojsko 
cnionej, natomiast gubernatorom udZIelono spe~ 1

1 
Władywostok, 18 marca. (P.) Wczoraj roz- . 

cyalnych pełnomocnictw. począl swoje czyuności' tymczasowy sąd wojenno- \V obawie rozruchów były cały dzień skonsygno-
Petersburg, 18 marca (Pl. Narada przy mi- I morski, który rozważa sprawę o nadużyciach wana. W mieście spokÓj zupelny; tylko na gro-

tli~teryum handlu i przemysłu uchwaliła wydanie w porcie wladywostockirn. Oskarleni są: genp.rał bach poległych złożono 350 Wieńców i przy tem 
subsydyum źródłom mineralnym w Bu.,ku na u- Leman, llodpllłkownicy: Stolarow, Niejelow i Wo· przyszło do nieznacznego starcia z policyą. 
rządzenie hursalu w wysokości 75 proc. jego ko~ lokiczyu, urzędnicy: Zindowicz i M.chajkowsldj, Poznań, 19 marca. (wl.) Wczoraj na zebra. 
szwrysu, mianowicie 75,000 rb. podporucznik rezerwy Waslliew i mieszczanin ' 

})aryż, 18 marca (P.) Wśród obrad nad na.- Kozmin. ! niu centralnego IJolskiego komitetu wyoorczego 
dużyclaml przy likwidaCji majątków kościelnych Tabryz, 18 marca. (P.) Wedlug poglo3ek, że , ukonstytuował się zarząd na następne 5 lecie. 
minister sprawiedliwości Barthou. odpowiadaJąc przez WOjska perskie będą silą. zmuszone do wyjazdu. Prezesem wybrany zostal ksiądz prałat Wa
na zapylanie byłego miDistra VI/llego oświadczyl, l Sattarcban i Bag 'rchan zde('ydowali się wyiechać wrzyniak. 
że tak co ?O . Va.ll~go, 1~k i C? .do byl~go mi~i. raz?m ze sw~imi jeźdźcami do Tehe~~[Iu. Kazuy l O f d 19 . (l) W' . 
Btra sprawledhwoSCI l\ioD\;;a zaswladcza Ich nle- z Dlch dostaje od rZ!łdll na. podraz 3,5uO tu- l x.or , .maI ca . w . . czora) ~a zgr~ 
wątpliwą uczciwość t nlezależność. Bs.rthou za- manów. I madzelllu stronnIctwa hberalnego wygłoslł ASqUlt 
pewnia, że Boltdaryzuje się ze swoimi poprzednj- Softa, 18 marca. (Wt) W wielu miastach · bardzo ważną mowę, w której zapewniał kate-
kami na stanowisku ministra sprawie~liwo~,ci. prowincyonalnych odbyly się. wczoraj wie~.e. ~a gorycznie, ze wbrew wszelkim ' intrygom vet o 

~ondyn, ]8 marca (P.~ Do. ,,~lme8a tele- któ.rych protestowano przl:c~w. zac~ow~mu SIę llwiów będzie w niedlog ID czasie :zuiesione i 
grafuJą z Teberanu: Rząd me daje .leszcze osta- WOjska w Raszczuku. Na dZlsleJszy wleczoe zwo' . ",' . . '. 
tecznej odpowiedzi na propozycye angielsko-ro- lauo wlec w Sofii, ale polICja go zakazala. Lud- ! prawa Izby w!z:zeJ ?g.l anlcz~ue. Kola Konser· 
syjskie w Ilpuwie pożyczki. Rząd zastanawia. ność jest bardzo wzbul'zona. l watywne uw!~zaJą OSIVlUdcZ6Ule to za zręczny 
się nad projel\tem zdobycia pieniędzy w kraju. Kraków, 18 marca. (Wl.) Strejk czeladników manewr wobec możliwości rozwiązania. izby 

Londyn, 18 marca lP.) hba. lordów. W koń· masarsl\ich trwa w dalszym ciągu. Czelarlnicy są w niedlugim czasie i rozpisania nowych wy -
eu rozpraw ogólnych Landsdown w mowie BWO- przygnębieni śmiercią BrZ6i.illy, zacilowują si~ , borów. 
jej pokreślil kouieczność posiadania silnej i czyn- spokojllie. Policya strzeże w dal~zym ciągu skle-
neJ drugiej Izby. ZaBad wyborczej i sukcesy'nej pów masarsldch. Aresztowauo znowu lolKu sLrej- .&!"' .. '!"I. --__ ------_.--__ .... ---__ 

trudno pogodzió, dlatego mówca proponował. aże- kojących czeladników za pogróżki. 
by w uzupełnieniu. członków li: wyboru, korona. Kraków, 18 marca. (Wl.) Strelkujący 07.61a4.. ..... Numer dzisiejszy składa się z lo ·stu. 
mianowala parów dożywotnich, a co do reszty. 'uley wędlIniarscy uchwalili powróci c do pracy. strOlJ.IC. 

· skłoDny jest poprzeć propozycyę Roseber!" ego. Berlin, 18 marca. (W!.) Do godz. 5 1>0 pa· !!!!!!!!!!I'l<-..,.,..'.!!!!!!'!==~!!!!!!!!!'!!"!"!'!'!!!"!"!'!!!!'!!!!!~!!!!!!'!!"'!!!'!!!'''''''!!!!!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!!2!2Z!5W!!!!!!!!!!!!I!B 
.Crew oświadczyl, że rząd "oli system dwuizbo- ludniu okulo 15,000 osób zwiedziło groby ofiar 
· wy, odpowiadający poglądom większości ludności walk wolnościowych. w d. 18 ym marca. Mimo to o F I ARY. 
i uznaje za konieczne wszecbstronne omówienie w mieście panuje zopeln y spol,ój. 

,wniosków, dotyczących reform. Decyzyę sprawy BerJn, 18 marca. (Wl.) DZiś w nO<ly na ul. Na u:pisy dla niezamożn.ych uc:mwl.O 
· wzajemnych stosunków izb należy pozostawić Lipskiej kilkaset (,)sób chciało unądzlć Uemon3tl'a. glrnna.z!jum polskiego. 
opinii ltraju. cyę przecIW reful'IIIIe wyborczej. Demonstranci 

Be1siDI> fors, 18 marca. (P.) Komisya . pra w utworzyli pochóLl i zam erz Lii uJać się przerl WladysJawostwo KUI~cy, zamiast kw!atów .aR tru.m 
~ flę Ś. p. Antoniego Cybulskiego, 5 rb. 

zasadniczyćh podzielila się na trzy sekcye, w celu pałac kanclerza, ala polICja icu rozproszy ta. 
·op.rac.owani~ pet1cyi w sprawie polit.yczn~go p~. CherbiłUrg, 18 marca. (Wl.) .Policya wykryła ,l ~v~ fniazdo To)~. opieln: nad ~Z'iećm~·. 
lozenla ltraJu. PIerwsza z tJch sekcYI ulozy częsć DO\V1'I kradZIeż przeJmiot6w należ ;lCYcb. do pań- , Wllld' S~.I W(lstwo KG.~cy. z/lmlrst kWIatów /J1l truw 

. d t' d' h D l' 'Z . • ." nę s p Antolliego lJybulsklego 5 rb. petycyl, O yczl}ce] praw za sa n\czyc. o se tell stwa' a mianOWICie pomIędzy skonti:llwwanYlll' to~ , 
, ~ej .wejdą: Mechelin, Setala, ?altjel, Sonkalmari i ! war;mi znaleziuno 300 kilogramów nabOJÓW Loe- Na Pogotowie ratun"owe. 
~nnl •. Druga sekcya rozwazy. sprawę. fi.uan.sową , bla najnowszego modelu, które dotychcza.::l stano- RobotnIcy B. W 6 ru 50 kop. 
I bud zet za rok 1909. WejdZie do Dl eJ ml.ędzy ! wily naJściśjeJsz~ taJellluicę pańs~\Vową. Na budowę koścl.Ola· św Stanisława Ko ?tlti. 

D Z I E N N E. 
lnnemi Wrede. Trzecia sekcya rozważy projekt 
rosyj sld ogólno-pań~twowy~h praw, a wejdą do 
niej mi~dzy innem]: Nawanlin i Jonakastren. Ter- Warizawa, 19 marca (P.) W osadzie KowaJ, 
min złożenia petycyi upłynął wczoraj Q północy. w gubel'Dll warszawskiej, z1laleziono w uzw unni. 
Zlożono do tego terminu 137 petycyj. kk' .. . . 

Wiedeń, 18 marca. (P.) Wobec odmowy ks. ey lwśdelnej s rzyn ~ z pa/'gaullnalUl I IlllTeml 
staremi dokumentami, posr6J. których zna)uujlt 

Licbtensteina, na przywódc~ socyalistów chrze· się przywileje, pod pisane przez królów polskIch 
sciJańskich wybrano b. ministra Gessmana. od Zygmunta I UD Jana Sobiesldego, tU'Jzież ra. 

Berlin. 18 marca. (P.) "Voss. Ztg." pisze o cbuukl z utrzImania wojsk fraucuskich w roku 

Z okAzyi Imle'llL. Leontyny Rajskiej, S lt. 1 rb. 

Dla dzieci Józefa Skale('kie,qo, 
2!1.lllieSzkllLego na BlltU,aCb. -N.JW"· S ~(\W"kll :i 8. 
Wladysbw Weil l rb. 

Na Wpl:SY dla 'lliezamożnych l1czniów Sz},oł:g 
llandlowej kupiectwa łódzkiego. 

Augustylla Wolanowske., zamiast kwiatów na. tru.'!l· 
uę ś. p. Walerego Obu;:howlcza, 2 rb. 

wizytoch !(rólów baHC3ńskich w tonie bumorysty* 
cznym, i przestrzega Turcyę przed. bułgarami, fe- 1806. Na Wp~'8y dla niezmnożn!!ch ucznióro 
deracyę bałkańską zaś nazywa chimerą. DziennIk Peters~urg, 19 marca. (P.) Pfeze~ Dumy Leokadya I Wr.claw Putkowscy, z~rntast kwIatów na 
ten uZ1laje powodzenie zabiegów ministra spraw państwowtj UilomiakolV wobec poglo,ek w prasie trum!lę ś. p. Wlll.tora Mi~telstaodta 4 rb. 
zagranicznych lzwolsklego, który utorował wizy- I o przyczynach je,go rezYónacyi ze stanowIska -~-~ .~---~-_--..-
ty królom balkaoskim, i pisze. ze ci królowie 0- l prezesa Dumy pallstwowel7. up?wa.zDll Biuro wy- SPOSl'llZElKNIA ME'l'EOROLOOICZ~E 
Lecnie lak, jak wówczas, kIedy RO.iya nieograni- Wlado\~o:;&~ do oiw~lldc':Q.Dla, ze ndnycl1 w. t!m 
CzeUle rządzifa na Bałkanacb, jaul,ł z pokłonami I przedmIOCIe wrjllśUleń .llle dawal pr~8d,tawl.cle- Stacyl ce1ltmlllej E.. E. Ł. 
do p, tefl:lbul'ga i wykouywalll: żądania rosyjskie. 10m prasy. Wlado,moseI w gazetach, Jal<o~y Jego I 

go min'sLl:ryum spraW zagraniczuych. Podróze te ! rezyguacyę pop .. ~eu~lla o~lra wymiana zdau z pre
obecnie przynoszą uspokojenie umyslów, ale na ! z~sell1, HaJy mluIstrow, me zguunt3 są z rzeczy" 
Balkanach niema nic zapolDnianego. Podróże kró- I WlstOSCią· 
lów hall, ański. ch nie zmienią panUjących tam prlt-I . Londyn, 19 marca. (P.) Ogloszooo urzędo-
dów sprzecznych. \f~le o wYJ.)~szczeun~ 3% św'adeL:.tw sll:arun w s~- l 

Petersburg. 18 marca. (P.) O godzinie 2-ej ml~ 21 lliIllol.lóW fuutow sztel'llDgó\V po kursie, 

Z Datatnie) chwili. 
po poluJniu urząuzono w uniwersytecie liczny I 99/s' 
wlec, na którym jeJuomyślnie wra4\ ze stldenta-\ 
mi-prawicowcami przyjęto rezolucyę, wyrażającą 
pogaruę PuriszkieWJCzowi, za jego mow~, wypo* Berlin, 19 marca (wl). Wbrew doniesieniom 
wiedzianą W !Jumie i łlrutest przeciwko zachowa- rzymsloego korespondenta "Berliner Tageblatta 

,niu Się prezesa Duwy. Przedstawiciel oddZlatu utrzymuje, że wizyta Bt'thmanna HolI wega w W 8,. 
mlouzleży uuiwersytecl\iej Z\\iązku narodu rosyj- . 
skit'go zaznaczył, że jego zwolennicy protestują' tykanie b~dzie miaIa jedynie charakter prezen-
przeciwlto pow yŻllzemu razem ze wszystkimi stu- 'I tacyi. W tutejszej ambasadzie włoskiej pauuje 
dentami. .. przekonanie, 2e główny:n celem tej wizyty bEJA 

, . Tabryz, 18 marca •. (P.~ PO~.lewaz Sattarcb~n ; dzie chęć załagodzenia rozdźwięl,ów pomiędzy 
oswladczy! stanowczo, ze llle pOJJzle dobrowollJl6 . " . ; 
do Teheranu, Sepechdar polecll Jefremowi, aby I ltanclerzem a c.entru~, które swoJą hlll~ poll·, 
użył sUy zbrojnej do wydalenia gl>. Jefrem od. : tJczną prowadzl w WleJu wypadkach wbfQw za- l 
mowi! wyl\On8uia ·tego 1'ozll.azu, obawia si~ bo- sadniczym planom rządu. Ze swej strony Wa- I 
·Wlem, aby mahometanie nie zeluścdi · SIę za. to na tykan poruszy z wszelką pewnością kwestH ob· f 

jego wspó! w yzna w()ach-orlUiana~h. sadzenia arcybiskupstwa poznańskiego. ! 
. Batum, 18 marca. (P.) Na1wyżej rozhza.no _ . . I 

zorganizowac w inlendenturze sąd honorowy, do- BerlIn, 19 marca (wł.). Wczoraj rząd roz-
• zODl z olicerów i urz~duików. kazał kouClsll.owac plJtJ gramofonowe z pieśuia-

- .. .... I ... . ~ i .~ .:; I :.§~ ó:j 'Ul ... I o ~ ... 
~ t'l tlJ 

~..; ~ ·'1 
<D ~ 

I DaLa.. S ·d .. 0:1 
~ Uwagi E!:o S<Il ::l 
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9;Hl 7 r. 7326 -{- 52j831 Pll 2 mlu. t 2.1" G.. 
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Rozklad pociągów. 
Zimow y oJ dnia 28-go paŹdziernika. 

Kolej Fabl'yczno-Ł6dzka. 
Odabodzą z Łodzi: aj l2.30, b, 7.00, ~) 11.25, d) 2.15, 

e) a.H>, f) 6.10, g) 8.1iI. 
Przyabodzą do lad": h) 4.3(J, p) 1.05, j) 9.35, k) 10.15 . 

1) i.2A. Ill) fI.lIt), U) 8.31, o) 1I.0a. 

Kolej War8zawslco-K<,liBlca: 

Odohodzą do Kalisza. o jfo.1z;. 7.55, 12. ·.!O. 5.25, 6.26 
do Warlz.wy: o godzlnlo 10.52. 12.11. :5 40 

Przyohotlzą z Kalilu: o god4i u a 10.>1,4, 11.51, 0.25. 
9.35; z Warszawy o g. 12 . .10, 5.11, 6.23 • 
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ki ciepło i energię przez to, że pierwiastki poży- , wyraz czysty i wzmacniający. Powodzenie, przy-

K wcze, spalone przez tlen oddechu, przemieniają chylne odezwy lekarzy otaz pacyentów wskazują rew, to życie. ! się w kwas węglany, wydzielany następnie z od- najodpowiedniejszy środek do osiągnięcia tych ce-
dechem. lów - Sanatogen Bauera. 

-'- l jeżeli zatem z powodu nienormalnego stanu Sanatogen jest przyjmowany przez najsłabszy 
Bez krwi, bez jej krążenia w 6iele, nie mo· . zdrowia, wspomniany ów jasny pryn jest w nie- ! żotądek, podlega szybkiemu strawieniu i wzbo-

żna wyobrazić sobie życia. W przeciągu kilku wielkiej ilości i niezasobny w białko, to i odży- l gaca krew w przeciągu krótkiego czasu, najwai:
minut wszystka krew przebiega organizm ludzki. wianie tkanek ciała jest niedostateczne i niejedna niejszemi częściami skJ~dowemi. Przez tę odżyw
Bogactwo krwi odpowiada sile życia, maJokrwi- utworzona tkanka zostanie strawioną, zamiast być . cza wzmocnioną krew zostaje organizm ludzki 
stość stwierdza slabowite zdrowie. ! utrzymaną i wzmocnioną. jeśli ilość czerwonych pokrzepiony, pobudzony oraz uzdolniony do two-

Najważniejszymi czynnikami do utrzymania t ciałek krwi jest mała, co łatwo daje się zauwa- rzenia nowej krwi. Ogólne odżywianie poprawia 
tycia jest przyjmowanie pokarmu, oraz oddech. żyć przez blady wygląd skóry, to winę tego na- : się i żelazo zostaje przejmowane z pokarmów 
Krew łączy przeprowadzony ciału przez te dwa dzia- I leży przypisać nośnikom tlenu; prawidłowa ich w sposób naturalny. Wzbogacenie krwi żelazem 
łania materyał i rozdziela go pojedyńczym orga- I działalność umożliwia powrót życiowej energii. oraz czerwonemi ciałkami osiąga się właśnie za 
nom. Przy tem zadaniu jest naturalnie nadzwyczaj Skutki ·wyżej wspomnianego są: słaby oddech, ; pomocą poprawionego odżywiania przez Sana
ważnem, by krew była zdrowa i w dostatecznej ilo- uczucie zimna, ogólne osłabienie i niechęć do togen. 
ści. Jeżeli zaś jest inaczej, wtedy ukazują się obja- I1racy. Organizm ludzki stara się pomódz przez l Złe trawienie oraz wadliwy gatunek krwi 
wy, które my nazywamy blednicą i małokrwistością, przyśpieszone bicie serca, jakby chciał przez · stoją w poważnym związku z chorobą nerwów 
a które pociągają za sobą różnorodne cierpienia. częstsze krążenie ciałek krwi wynagrodzić ich brak. ' i neurastenią. Sanatogen ze swą mocą ulepsza-

Wiadomem jest, że przeważnie kobiety podle- To staje się naturalnie kosztem posiadanej siły ; nia i wzmacniania krwi ma jeszcze i tę właści· 
gają tym cierpieniom. Wyjaśnienie więc, czem przy zwiększającem się zużywaniu organizmu wość, że doprowadza nerwom niezbędne dla ich 
jest krew i jaką ona być powinna, jest zatem i często odczuwa się, jako zastraszające bicie , tworzenia i działania pożywienie. 
głównie dla kobiety bardzo ważnem. serca. I Sanatogen zatem usuwa w sposób naturalny 

Krew składa się z jasnego płynu, posiadają- I jak temu zaradzić? Przedewszystkiem najeży ! przyczynę blednicy i niedokrwistości; organizm 
cego pożywcze bialko, oraz z niezliczonej ilości przywrócić odżywczą siłę krwi, t. j. zaopatrzyć ja- przez lepsze odżywianie poszczególnych organów 
pływających w nim, nadzwyczaj drobnych czer- sny płyn w odpowiednią ilość białka; wtedy wzmo- , jest doprowadzony do tego stanu, że może się 
wonych i białych ciałek krwi. W wyżej wymie- cniona już krew będzie przyjmowała na nowo ze ' wzmacniać i radzić sobie samemu. Dlatego tez 
nionych ważnych funkcyach odżywiania i oddy- zwyklego pożywienia pierwiastki odżywcze i sole, znaczenie Sanatogenu - tworzenie krwi, spraw
chania, ma się na względzie wspomniany jasny 1 a nawet i dostateczną ilość żelaza. Pomoc za- dza się wielokrotnie we wszystkich rodzajach 
płyn, oraz czerwone ciałka krwi. , tern zasadza się na racyonalnem odżywianiu. , osłabienia i znużenia, a szczególniej w specyal· 

Krew przy krążeniu w ciele dostarcza tkan- l Przez złe zestawienie krwi cierpi ogólne od- nych wypadkach choroby, gdzie powrót do zdro-
kom pożywne białko do dalszej przeróbki. Przy . żywianie, a zatem i apetyt. Z tego też powodu wia zależy od szybkiego odświeżenia i odżywienia 
tworzeniu się mleka przez gruczoły piersiowe, trzeba zastosować pewną zmianę w sposobie ży- krwi, jak np. - po ciężkim upływie krwi, po 
przy budowie ciała i mięśni, a nawet przy uzu- cia pod względem jedzenia i picia i, jeśli orga- operacyach, w czasie połogu, po niszczących or
pełnianiu substancyi nerwowej, wydobywa się nizm nie jest w możności wybrać sobie potrze- i ganizm chorobach i t. p. 
początkowo materyał białkowy ze krwi. Czer- bne dlań z większej ilości zwykłego pożywienia, j Kto życzy sobie być bliżej poinformowany 
wone ciałka krwi posiadają osobliwy żelazno- (wtedy niestrawione odpadki obciążają go i są o zastosowaniu Sanatogenu, otrzyma na żądanie 
białkowy krwiobarwny pierwiastek (Hemoglobin). j przeszkodą w dziataniu kiszek), należy przyjść (gratis i franco) od głównego przedstawiciela Za
Te czerwone ciałka mają właśnie to ważne za-I mu z pomocą przez skoncentrowane, łatwostra- kładów Sanatogenu na Królestwo Polskie, p. S. 
danie rozdzielać w ciele dostarczony im przez od- wne środki odżywcze. Nie każde jednako- Karczewskiego, Warszawa, Nowo-Senatorska 4, 
dychanie tlen z powietrza. J.ak węgiel w piecu woż pożywienie odpowiada temu celowi; jasnem odpowiednio zredagowaną ilustrowaną broszurę. 
pod działaniem ciepła i wytworzeniem światła jest, że szczególnie przy osłabionych organach Sanatogen Bauera jest, jak wiadomo, do nabycia 
przemienia się w kwas węglany, tak równiej; na trawienia, co bywa przy niedokrwistości, może w każdej aptece i składzie aptecznym; 816-1 . 
tych samych danych otrzymuje i organizm ludz- być zastosowany środek tylko łatwostrawny, nad 

• 
-

W pIątek, dnIa /8 b. m., o go iii. 3-ei rano, skończył ŻyCie 01l8Z dlujiole tn! cd\lneli: i kolega, 
pomplarz 111·go oddziala 

ś. t P. f 
Odpowiedzi RedAkoyl. 

Panu ~, M. Listy pańskie uległy znlezczenln, więc 
nla mogą. byc zwrócone. Zastrzeżenie" tym wlględzle 
znll.id~le PaD w kaMym numer1.e .RoZwo)Q" ?I\rllZ pod 

dfc oUga • r 
Wyprowadzenie zwlok nasląpl " niedz · elę, jutro, o godzinie 3 ej po poł'., z domu przy ulicy 

Nawrot Nr. 47, na Stary cmentarz ewangellca.i. 
829~1 Zel"ząd i Kom ndanłupa Łódzkiej Straży Ognlowtlj Ochotniczej. 

Czlonk ' wie zbierają się o god'l. 2 po pol. w domu rekwizytowym nr odJzil\ll1. 

WS/ystl<lm, którzy raczyli od .. rowa hdć 
na miejsce wiecznego spoczynku zw loki 

Ś. t p. 

.Wiktora 
Mittelstaedt 

a \V szc 7ególności widt'bnemn pastorowi 
Angersteillowi za serdeczne słowa poeiechy 
nad grollem - sklada z glębl aerca płyną· 
ce "Bóg 74aplaÓ· Rodz.na. 

828 u..' S,,, 

Piotrkowaka M 19~ (dawniej :M 200) 

LECZNICA ZE:BOW 
M. Rlesnik-Epsteln. 

Plombowanie i wyjęcie zębów b1i!z bólu. Sp.· , 
cJrt1:lne labor.łoPł1um zębów sztucznych 

i złotych koron. . 
Reparacye i przeróbki sztuczno zębów napo czekaniu. 

Ceny bardzo przyst~pn6. 2596 
~ kL22& ±s !!±4C!!!!2!Z 

i Pielgrzymka do RZ~fI"u 7 mIlja. Zl1pisy do U-go ! kwietnia. u A Kozla.rsklegll. WarszaWI\. Krakowskie , 
l Przedm. 7 m. 7. 7{g-2 
I 

• 
Józef Mruk i S-ka li Poszukuje sie I Dr T Mogiln-lek"l 
przyjmuje roboty ziemne.. 8zla- t.' ". ł . 
mowanie stawów, kopanH~ sute- e n s --I 
r!n I t d, oraz dostarozłIo żwir I GII1 wyjechał. 
w różnych ~ł\tunkach. Kantor l 
MikolaJewskn 22, telefonn nr. 906· I W mleiscowoścl z dobrą komu' Wraca. d. 15 kwietnia. ROi-t 

RI1-'l-t ' n!kacY3; dla pomieszczenia 80 i . . 
--------~----.; I pensyonarzy Przytułku. Of'3rty .;, Do farboWIRlI jajek 
Z~ginęla dziewczynica i uprasza sIę składać: Łódź, łdil- i ~ _ whllkanocny6h 

lat 13, nazywą 8j~ Hplena WIJ- I sza J 6, Zarząd T.owl\rzy~tW8 , .. - ~ Farbi\ w prostku, jak rów· 
cZIńskll, blondynka. Ktoby wje· l opieki nad dziacml. 824-2-1 o ~ nież i papier Ostl\"a i Mika-
dzi~l I1dtie slą znajdule, nis(lh ' ~ 2 do polaca Sktafl ftlrb 
zawiadomi cjca, Zu.mleszkałego D d' i ;: - Kosel i S-k. 
~;tro~1. Ogro1 węi nl'. 24 ;~~i~r I O sprZ8 ania I ~ Pmja7,d nr. 8. 821- 3-1 

iytulem gazety, Nil pytanie o nązwiskA lVspólpracownl. 
ków. oiepodplsaDYl.'h w nQ.merze, nie możamy odpowie, 
ddec. WszYitkle na ŚWiecie redakcye s~ obOWiązane 
morR n!o /In ~c/q:tlli t1vs'crp/'vi w tvrn w1;ł1Jefł7.if' 
l ~ - -- _ _~ . .!2!2!!±2S 

Towarzystwo PrZeCiW~8braCZB 
prosi o zbieranie odpadków. 

92 Biuro, Ceg~elnlana 72. 
:zB:III -x 

KONSTANTY x x PODMORSKI X x 

Pa G ~U It au~ obhi y Buinga 
x x x x x x x x 

X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

x stron 288 X 
KIJowska dl'ukllrnła polska. X 

X Cena księgarska R~. 2. X 

Dla prenumerotorów .Rozwoju" cioka-
X 
X 

we to opowiadanie mamy możność X 
sprztdawania z ustfzpstwem, t. j. po X 

X 
I rb. 50 kOPa X 

Przyrządy ortepe
dyczne, bandaże 
rupturowe, narzę· 
dzl/l chirurgiczne 1 
weterynaryjne. pa
sy brzuszne l wy
prawy polo~owe, 
nagli ręce sztllczne, 
m:\Bz~nkl do gole
nia, brzy t wy, noże 
stalowe l kuchenne, 
scyzoryki I nożycz
ki po cenach D/lj
niższych poleca r. 
Dłutek, Warsza 
wa, Nowo Miodowa 
nr. 2 - Przyjmujo 
wszelkie repllracye 

X 

LETNIE 
M1ESIKANIA 

do w~najęaJA w 1a8Mh la"iew
n!ckicb. - Bliższych !nformacYi 
udzlell\ AdmlnisLracya ŁagiewnIk 
Ni telaf. 204, od 12 do 1 ej pop . 

778 -3-2 

ZKOlA KROJU 
~i SZYCIA 

P t
·O " zaraz jadaln/a dębowa prawie S łlarasio'wna 

O rzO n~ unzon nowa, część sypialni, oraz roz- • 1\ ; II 
li lJ uli malte gustowne przedmioty luk- Aku .... .w rka Pr.~cownift. wh.sna. f{ra~. Prżedm 

Nr. 14 tAI /43-32 827 - 5-1 
A. SZNAJDER 

SUiowa. Wschodu a 65, !li 21. .. ... 
Obelrzeó moba codzieoBie od 10 ' I !)owróc·la do Lodzl. I· p11\U1ll1J UZ) Wl1ue II{ uotJrym ~La 
dQ 4 ej po pol .. W niedzIele l iWlę- ł Od kwietnia mieszłrt, ć będZie: nie do sprzedania. U l. Złott\ 
ta caly dilleń. 812-1-1 Andrztlja 16. 11ł-~-1.Ni 12. mleszk. 1. 94!ł-3-3 

ŁODZ, ANDRZEJA ]t& 1. 
Fasony, :Żurnale i Manekiny. 

Sór . 



10 ROZWOJ. - Sobota, lInia 19 marca 1910 l'. 

eatr olski 
....:: Dziś zamiRst ~Popychadla· Kro' In Komedva w 4 akt. R . de Fh'rs'a i G. de Caillavrt'a, a; odegrany b"dzie ., Początek o godziuie 8 ej minut 15 wie ·zorsru. 
'a Jutro po WILHELM TELL" Tragedya F. Schlll"r~ w 12-ta o~r. 
__ południu." Początek o godz. 3-eJ po polud!un. 
'D Jutro .,...,. - ~ ~ "Tragf'dya OellviguH'a. 
~ 2309 W'eczor,'m ~9 ....L:~ P"c1.ąt(>k o 8 m 15 wiecz 

Tylko na Konstantynowskiej N~ 26 Urabne oołoszen~a. M otocykl, rower i kostyum cy
kllstowsltl jasay sl\ okaZYjnIe 

do sprzedania. Przejazd 82 
13 ti ~""5c5 

m~lna d~stać d~Drą bieliznę!!! 
rx., bieJe dzienne z angielskimi gorsami 
• ., biaJe nocne różnego rodzaju 
; ) kolorowe z zagranicznych zefirów 
~ kolorowe madapolamowe 
C ) damskie biale i kolorowe 
t>==="1 dziecinne wszelkiego rodzaju 

Ogromny wybór KOŁNIERZY 1 MANKIETÓW 
najmodniejszych fasonów. 

Także posiadam na składzie piękny wybór KRAWATÓW 
najnowszych deseni od 35 kop. do Rb. 1.75 kop. 

MAGAZYN BIELIZNY 
• • O en leWICZ 

i 
j 

Ił! 26. KONSTANTYNOWSKA NI 26. i 
Przyjmuję wszelkie zamówienia na bieliznę. 825-4 

Polecam ze swoich majątków w Liflandyi 

.. , ....... s O 
śmietan owe w Dr~ła~n 

najlepszych i najświeższych gatunków w ciągu całego roku. I 

Obecne ceny: I-szy gatunek 43 kop. funt, II gatunek 
42 kop. funt, 1I1 gatunek (kuchenne) 39-40 kop. funt -
franco Liflandya. Opakowanie w zimie w paczkach drewnia
nych, w lecie - w beczkach. O zmianach ceny zawiada- I 

miam swoich odbiorców. Najmniejszy obstalunek 120 funtów. 
Adres: Sosnowiec, A. Jaunruben. 82R-1. 

Zarząd drogi żelaznej Fabr.-lódzkiaj 
ntnipjszem podaje do powszechnej wiadomośoi, że na stacyi 
towarowej Lódź-Fabr. w dniu 24 marca n. st. 1910 roku l 

.o godzinie 10 rano, na zasadzie artykułu 84 Ogólnej Usta· 
wy rosyjskich dróg żelaznych, będą sprzedane :i głośnej li
cytacJi nie wykupione przez odbiorców towary, przybyle 
w ID. marcu 1910 r. za frachtami: Granica W. 475lł3 masło 
kokosowe, wysylajłcy S. Kuźnlcki i S-ka; Kurszany L. R. 
1315 ser ruski, ltysylający Prusa. 

W razie, gdyby licytacya w dniu wyżej oznaczonym 
do sltutku nie doszła, to powtórna ostateczna sprzedaż od· 
będzie się na stacyi Ł6dz-Fabr. d. 25 marca n. st. -1910 r ., 
o r;l;odzinie lO-ej rano. 822-1 

16 2390. Obwieszczenie_ 

DYREKCYA 
TawII'zyatwa Irl~yh~nga 1II1aat, Lab1 

W zastosowaniu się do § 22 Ustawy, podaje do po
wszechnej wiadomości, iż zaż~dane zostaty pożyczki na nie 
ruchomości: 

1) pod ~ 766A, 767B i 7680 przy ulicy Spacerowej 
przez Wilhelma L111 kensa, pierwotna Rb. 90,OlO; 

2) pod ~ 1174a przy ul. Głównej przez Jana i Emmę 
maIż. Guze, pi· rwotna Rb. 16,000; 

3) pod Xsz 488 przy uliCY Poludniowej . przez Rublna-
111ka i Esterę-Rudę mllłżonk6w Rybak, pierwotna Rubli 
40,000; 

4) pod X~ 444 przy ul. Zawadzkiej, przE\ż Józefa i Hin
dę malż Flach ~, o ioowioua z konwersY1 Rub 3G,600 i do
datkoll a z przeszacowania Rb. 16,OOU. 

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanych po
życzek stowarzyszeni zechcą przetlstawić Dyrekcyi w prze· 
cIągu dni 14 od daty wydrukowania niniejszego obWIesz 
czenia. 

Lódź, dnia. 19 marca 1910 r. 830 l 

Al A I A I A I W IjezdzaJ~c .prile 
I • • I dam tanio kredens, 

12 krzeseł, stM. szafy do ubra 
Dla, 2 łózka z materacami, bie
Jiżlllarkę, otomanę dywanową. 
biurko I: fote lem, obraz, lamp!, 
pianino, w tesz Mło, to~letę l różne 
drobiazgi. Nawrot 38 m 12 

1532-10-1 

A A A A KODleLa lub d:t l~ w 
• • • • czyna potrzebna 

zaraz do służby - Wladomosc 
W Admlnlstracyl ,ROZWOju". 

1522-3-2 

A A A A Nauczycltlll i!: wyz· 
I • • • szem wyksztalee 

nie,m niemki, francuzki, angielki, 
bony, freblanki z cblubneml świa
dectwami, bu~balterkl, kasyerki, 
gospodynie, plelę)lnlarkl poleca 
bln ro Adamowiczowej, Piotrkow
ska 103. 1002- 8 ·wB 

A .Posiadam duzy wy bor otoman, 
I krzeseł l różnycb rzeczy 

Wyprzedaję ro cenie kosztu. -
Plotrkowskrl 183 1170es9117 

A ~przeJam Uleble dębJwa. slól. 
• otomanę, krzesła I różne Innf 

rzeczy tanio z powodu zmiany 
Interesu. Piotrkowska. 157. stróż 
wskaże 1169c93n7 

Do wynajęcia od l-go kwietnia 
3 pokole, kucbnia, wszelkie 

wy~ody. w pałacyku. Wysoka 28 
przy ~/\wrot. 1M') l 

Do spraedllo ia buś~awkl I skle
powe urządzenie Ul. Staro 

ZlIrzewska 79. Krams1r1 15172 1 

Dosw ladczony korepetytor przy· 
sposabia do wszystkich klas 

glmnazyum, oraz na ś·wladectwa 
Wiadomość Dzielna 40, m. 1 od 
/l. 7-8· 1545 

Do sprzetlaula bJlllrd plramłtJ.
kowy. Wiadomość w .. Rnwo 

ja". 1478-3 -3 

Do wynajęCia od 1 lipca d .... II 
sklepy, róg Nowpgo Rynku I 

KOllstllntvnowsklej }i l') 151232 

FrelllanlUt. I dobrem sw ladee
twem poszukUje lekcyl na go 

dziDY Oferty w Adm. ~Rozwoju" 
dla Freblanki. 1412-5-4 

Gramola 1 60 plyt sprze!l/\m za 
bezcen. Panska 93 m. 26, Za

lewski. 1507-5-3 

ObS~\jrny lulUlo1 do Wylll\.lt;CIll 
od 1 lipca r· b. w domll Lein· 

vebera, Now, Uynek }i 2 WIa
domość u właściciela między g. 
12 a 2-Cla. 1523 - Ił 2 

O biM!)' po ... 0 I ;)0 kop. na 
śWleżem mIlśle w mleczarni I 

ul. Mała przy Zielonym Rynku. 
15H4-3 -1 

Potrlebna s..:waCtKa do re~llra
cyl bl~l zny. Piotrkowska 83 

m.6 15l!Q-i. 

Place do sprzedan ia, w leSie 
sosnowym polo żeni e ładne, 

sucha I zdrowe, w Woli Guym
kowei, pod Aleksaudrowem, od 
trnmwaiu elektrycznego w Ale
KsandrowIe dwie wiorsty 8Z0Są 
na miejsce. Tamże letnie mle · 
szkanla z calkowitem u1rzyma
niem do wynajęcIa 1f pałacu, 
Ilark. las. ką.plele, stawy I lódka. 
Konie na żl\danle do tramwajów. 
Wiadomość na mleiscu lub pocztą. 
Poczt" Aleksandrów Lęc~yckl. 

1483-3-1 
POkÓj z oddZlillnem wejŚCiem 

do wynajęcia od 1 kwietnia. 
Prreja-,;d 4R m 9 154-0'3'1 
potrzebuy zaraz studeut albo 

nauczyciel, ktory mógłby przy· 
sposobić do siódmej klasy ukoly 
r!lalnej prywatnei Oferty 1f adm . 
~R1ZW01U· dla .H~. · 1538-2-1 

POkój duz! z 080bnam weJściem 
do WJnaJęcla. Zielona 39 m 2. 

15'ł7-1 

Potrzebn/\ bona do dzieCI. Wia
domośc ulica Zawadzka nr. 7 

w restllurllc'fl 154'!-',!-1 
, 

Potrzebny ~ orepf!tytoc z Wy~S4) ch 
klas. Wiadomość ul Przejazd I 

nr. 55 m.. 50, od 2-giei do ó-:ej. I 
_________ 1..;;,5..;;.44.;;..--..;;.3_-..:1 I 

Potrzebaa prasowaczka, chem!
cza.rka do pralnL chemIC7.nej. 

M hza 27. 14-7.1-3I\s3 

poczhalterya w Lęcz,cy do od· 
stl\plenla na dogodnych wa

rnukllch, 1419-!ł -3 

potrzebny giser mt!tdowy. Pól· 
nocna 23 J479232, 

Panna po~zuku:e kondycyi w cu . 
kiemi. Oferty w Adml ... tstracyl 

.Rozwolu~ nod Jot P. L. 1ii20.:l2 

Gotowe suglen,j dzltlclnne nie· 
d I lHó panna, korespondUJą.ca po PQl 

drogo do sprze an a. ;yna sku, rosyjsku I niemiecku. po-
i6 40 -15. 1199-3,3 trzebIlIl zaraz. Pierwszeństwo 

J es, do 8przedanla wIlia z we zna ! ą 11m język "{raMllskl lub 
randą l ogrodem owoco\Vym. tmglelskl. Oferty: Adm. "Roz

zaraz, przy stacyl KoluszkI. W1R WOlU" ob L G. 1515-3-2 
domość w Adm. "ROZW0 1 U~. 

1509-~-' 

J est 00 sprzedania Olla rzeźni
cza, z powodu. zmiany Interesu 

Wiadomość wAdministr. "Roz
wolu" 1:126-12-9 

Krz8sLa d'lbowe kf)te oKazJJ
nie sprzedam. Cegtelolllnn 51 

m 34- 1505- 3'p~ 

LOkomob la 8 kOlII paruwych 
nominalnych (20rzeczywistych) 

na kolach, łokarnla poclą!{owa 
odleglosci między kernerami nd 
2250 3000 00/00. putrzebne Ofer
ty z opisem, ostateczną caną adre 
SOWIIC: Łódź, skrzynkl\ PO"zto >'i a 
nr 115 1466-3~,fI 

Kre l' eiJS JadnJ aębowy SprtStltl.Ul 
tllnio. Nawrot 32 lU 9 15'16 

M lOIlY c .. l vwltlK. WLaJlllący pvl 
sklm, rosyjSkim 1 niemieckim, 

posznkuje posady bIurowej. -
Plerwszl\ penMyę przeznacza za 
wyszukanie posady. Laskawe o 
f8rty nprllszll skhdac do Adm. 
pRozwo.u~ Bub .ABCDE". 

15'6-2-1 

M lIozyuy UWltl l:llugarn, prł\ W le 

110\"0 e, bębenkowa, plerŚ '!i a 
niowa i ma31.yna za 18 rb Kon 
stantyn~w81[1\ nr_ 7 -16. 9~3S1:J. nsO 

Ma,zyn y uzywan" są do sprla 
\Janu, od 12 rb. UlIca ZJier

ska .Ni! 7 Ha klpwi~ '" 1 8 -4~ 

M a~lel KUpię, w dubqm staUla 
A DtllIel, l'rzeJal:d ]i 70 

(sklep). lbOl-8-3 

PokOle umebl.Jwane z sw .al!"m 
/!l.ktrye~nem, dziennie I mie

sIęcznie PO przystępnych cenach 
odda.ię. Zf\lnna li 1~ 15173'2 

P"nlenka, lat 19, poszukuje mieJ
sca do dzieCI, za bonę. alerty 

'ł7 Admlnlstracyl .Rozwoiu" pod 
lit M. M 1465-6- 4 

prasowAc~ka do pralni pOl.fzeb-
na. Benedykta 21 m. 2.\ 

149g-!ł-3 

SKlep 110 spllelllitlla rzeźu , c~1 l 
Sklep dystrybucyjno-spozywczy 

Spacerow" I ł , BRlnty. 1499 2,2 
Sldep I 2 po"o,e z JtU\:hU1ą 110 

wynajęcia od lipca. Widzew
ska 109 Władomośc Przejazd 
~ 48. 1500-3,-2 
S przeIlalII rowar w dobry.Jl Stil' 

dle z przyrządami. UJ. Prze
Il\zd }fi 38 Stróż , wskllża. 1524 
Sklep kuluulaluo-sp\lzylV':l! 0.0 

sprzedania z ~owollu ob ęcla 
posady. egzystu,ący 20 lat, Drew· 
nowska 52, naprzeCIWko fabrykI. 

1511;-3-2 
Sklep spoz~WCZO-tlystfjl)uCYlU1 

z węglem jest do sprzedania 
z powodu Wyjazdu na prow ncyę· 
Ul. L'\WICk!l nr 5. 1:>31-1 
SKlep IwLn alu,,· llysLcy ou ;YJnl, 

w dobrym punilCle mjl\~ta. 
stary, dobrze wyrob .ouy, do sprze
danii, z powodu choroby żony 
wlaś~lclela . Wiadomość w Adm. 
"UozwoJu·, 1470-a-3 

U kończywszy prakty~ę b ranży 
kolonialno gastronomlc:.:na! 

po&zukuję zalęclaJ za matelD Wf
llagrodzen1flm t.asktlwA oferty 
proszę 8kładać W AdministracJI 
.Rl)zwo · u~ tlla X 1418 - 3.3 . 
U r~ąd:t:bn.8 Sklepowe spn9 .l<\1Il. 

Wiadomość ulica Benedykta 
}i 32 1519-2-2 

W D·JCY z 8uDoL)' na nledtlel~, 
d 12 b. m, zgubiono Da 

ulicy Śre ,1nlej futrzany koln 'erz 
damskI. La8~awy znalazca zecbce 
go przesłać za nagrodą na nllc, 
Srednia ]fi 30 ID 7 1477-'1.-3, 
W Odlnaeh, .t. GlownJ, sa dl) 

sprzedania 2 phce 15,000 
łokci D. Wiadomośc: Zajdel, 
Plotrkows"a 121 m 14 1406 2s2 

Za bezcen 110 sprzeda..1.a prawie 
nowe damskie rzeczy Mlkola

iewskll 4fł m 1· 1536P 'łśl 

Zdolna pra~o waCZKa do kO~tul 
I drobiazgów 'może się zglu-

81ć. PI'alnla Modno-hyglenlczna 
~Progres", Łódź, Spacerowa łO. 

150~-lł-3 

Zag , nąl pies rasy l1o~ow, ZÓLLY, 
ogon ma obcięty, z obrożą 1 

tabliczką ]i 49 Proszę go odE/
słać: Piotrkowska M 2i9 m. 12, 
Zll. wy~a~rodzflnlem 1489-202 

Z po ,ed)ncLe pokOje umsulo,yaue, 
z ealodzlennem utrzymaniem, 

do wynajęcia od 1 -go kwietnia. 
Mlholajewska 46 m 4, I piętro. 

1481- a -2 

6000 rubli wYP\)życz~ na l uy 
numer hypotekl. Wiado

mość W Adm. "H.ozwoju" . 
lIi0~-!ł-3 

Z8 000 TOl'VarZlBLwa. tddU pa· 
, szukuję 20,000 na I szy 

nUJler hypotekl. Wiadomosć w 
Adm .• Rozwoiu~. 1503 -:1.2 

ZagUbione dokument,. 

M\k 'l:lll Jl\ru~a zlotubil kartę 
od paszportu, wydaną 7. fa· 

l>rykt Ros>nblalt". lf,3t-1 

M IcblU ltaliuw leCkl z ~ ub.l ur· 
tę od paszportu, wyd !mą z fa

brjkl S llber~t 'lna 1510 -'ł-l 
wo ciach Kallnows"l zagub,ł 

kartę oli paSLportu, wyJauą 
z fabryki Hlrszberga I Wllczyń
skiilllO 1 \72 -~-3 
Z aglDęh lI:llrLll 011 paszpunu na 

Imię Olgi Fe;1pr, wydan, z fa· 
brykI Juliusza Helozla 1519-\ 

ZaKluĄł plls..:port na Imię ł.:u 
Lemeła FrJsla, wydany z gmi

ny Koble!. 14Q7 3-3 

Zagluo;la karLa od pl\~zporLu na 
Imię Wllbelminy BlontClt, wy · 

dana z fabrvkl S~I.aMI/\ 1501} :'1'3 
Lagln", pastpo .. , na IUllę 1<" 'dU-

clszka Nowaka, wydany z gID. 
Durac> ew· 161 ~-3-2 
Z aglnąl KWiL , oU pas.:punlł na 

imię Allgusta Rabego, wydany 
z tabrylU Józefa Rlcbtera. 

1541-3-1 

Zagluęla kar~a od paizł'0nu na 
Imię Ignacego BIlllaja, wydana 

z fabrYki Karola ::lcbo\blera. 
'5ł3-::l-1 

Zaglll~lll KML!\ wulucgJ pObytu 
na Imię Walery! SOWińSkiej, 

wydana z kanceiarYl policmajstra 
m. L"dzl . 15 5-3-1 

Z lI"mĄL pa~ł p.JrL UI\ IUlII:/ J ane. 
Cyrkli, wydali' I gminy Bel

chatów, gub. plotrkowskl"J. 
1469-3 - 3 

Z IIglnąl kwn 011 Pr.SZllol'tu na 
lIDię Jana Ma,yckleo{o, wyda

ny z fabrvkl Benolrha 1482 ił 3 

Z"g.uą,t pM~porL n\ IJ.ljI~ WoltA 
Llndenfelda, wydany ~ m,gl

strlltll 1ó jrklil'lll. 14!)!) -3 ił 

Z Ii)l,luą,l Iiw.L ui.l pa~~ ,J LI . • U uA 
lwię Janl\ Rz~dowskte~o . wyd. 

z fabryki Ku IsrWM". 14'l7-!ł 3 
Z ligI n~ł pa~.\porL Ild Iwl~ G,LU 

(JpatoW8klel, wydany ~ O;:or-
kowl\ ,452-3 - 3 
Z~JSIUą.t nr. 

U ~r, .8za się 
4,- go cyrk ulu. 

6\!2 uvrLzkAr~,I. 
o zlozl'ole go do 

1..45'-3-3 
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T-wo łaścicieli Piekarń. 
mo ~ pry~ I ~Uolenlc Ń.~, kto pQ Qllilleni'l Q ~~ 

ltGIe csm,lf\ltydn1 

Drożdże Wiedeńskie. rislal- "Carme " 
Do nal>ycia \O aptekach i sklaaacb, Apteczoych lab a wyli',\~nycl: 

Wielkanoc się zbli~a i każda gospodyni już teraz wzdycha: "Ach, żeby tą. przedstawicieli: CzesIaw KllIako\\lSkl j s..kn, .t.6di, l'liko!ajewllka 4Q, 

•• mi się lylko ciasto udalo '! I. tIl,3-3-i 

'i KUIJujcie Sz. Panie tylko wiedeńskie droźdze, które caly świat za najlepsze C Zarząd drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
'C:; uznaje, a ciasto napewno się uda. lilii' 

":: 9z. Panie otrzymują u nas tylko najlepsze drożdże i nie drożej od. wszyst ~ OglaSZA, li na lIIocy Sł.-go artykulu Ogólnej Ostawy tlróg ialazuycb, 
_ kich l'llnlch ga.tunków $ nil towarej stacyi Łódź-Kaliska w dniu 9/22 lllarca r. b., o godzi-
•• . Do nabroia III = nie 10'ej zrana, odbędzie alę sprzed!\ż z licytacyi następującycb. prze-
: R. Trenklef, ul Cegielniana oM 67 Bm. Majaner, ul. Widzewska li 105 sytek: 1) Bondarewka .Ni 2250 party a siana pns'lwanego 'ióO pud:6w, 
!III W. Kopczyński, ul JQllusza >i 14 Z Majsner, nJ. Zarzewska Ji 6~ ! wysyłający Morducb Sztein, odbiorca okaziciel, baz nltcz8nia; 2) 
iiIJII 1. Kopcz}D.ski, ul. Piotrkowska ]i 93 F . MLchel, ul Nawrot XI 3 CD 

H. Herrmanns, uj. Piotrkowska )i HiS K. Brzeziński, Przędzalniana ];l 13 Docz Ji 1663 partya siana prasowanl'go 750 pud., wysylająllY G. Ka-! A.d. łlerrmanns, ul Kon8tantynowska 1i 17 J Omenceter, 111. Rokiciń'!klto XI 65 A" raslk, odbiorca okaziciel, oblO:iążona zal 'czeniem ~17 rb. 50 kop.; 3> 
;III C. Klnderm.an, ul. Srednla Ji 90. 712-3 ~ Altyno\Tka JG 96~1, 16 9658, Jł 9696 partyi iłolllY 1220 pud. I slau .:. ======= T -wo Właścicieli PiekariI. =. prasowanego 750 pudów, wySylająllY Hersz Dworkln, odb!orca oka-__________________________________ ~. zW~du~~~u,b~z~iue6; ~~~yfu.~~"M'I~~pre-

sowanej 600 pudów, wysyZająCi Rej era, odbi orca okaziciel, bez za
l:cr;enia. 

~ta~Ja ~limatJczn~ -I~śna 
Inowłódz nad rzeką Pilicą. 

Mieszkania umeblowane 
leka.rz, apteka, restauracya, fortepian, lawn tennis, kąpiele 

rzeczne, wanny. 
Wiadomość u właściciela: Zielona X2 11, między 2-5 

po południU, teler. 12-18. 786-4-1 

VI-te Łódzkie Towarzystwo 

P8iJczłowo-O~zcz~dnDŚciow~ 
QJ łodzI, ul. PrzeJazd łfg 1ł, tel. 90ł. 

z dniem l-ym marca. r. b. 
prz;yjmuje oszczędności, po
czą wszy od rb. l, na opro
centowanie od 4% do 6%. 
Wydaje pożyczki do rubli 
200 przy udziale rubli 30. 

Sprzedaż maszJD 
do 8<1ycia SIngera 
Bębenkowa rb 400 
PJerścieniowa,,35, 
Z!CZąCJlD nu aty. 
Uwaga!SpecJalny 
Il'arsztat reparac. 
Konstantynowska 
li 7. J orezyńskl. 

H'-10 

urządzam z wlasnego ma.teryalu 
i wszelkie inne rOboty zIemne. 
Brzezińska 18, L. Roslńskl. 7883 

__ ..:IIiII!I 

I EGlYSTUJ~CA OD UT 11 W tODn I 
ó PracOfIJnla haftów ł 
:: i ZNACZENIA BIELIZNY ~ .... 
~ D. Mazurkiewi[lOwej ~. 
: Przajazd 12 m. 14, 'i>1 
;z w podwór211, '" 01103'111. n piętro ~ 
!;; przyjmuJe wsze k!" roboty J1 
'O " zaktes hanu wchodzące, '!!l 
~ wykonywa takowe staran- ~ 

nie, na czas oznaczony, po -
możliwie nizklch cenach. I 
Przyjmuje się uczem·ce. 
~ Ulic. PRZEJAZD Hł 12 ..... 1 

PLAC 
do sprzedanIa w Widzewie z,.. ni
ciarnia, 3d łokci szeroki I 65 l 
głębokI. Wapno, komórki l drze 
wo na placu. BliżSza wIadomość 
Ogrodowa 28. stróż wskaże. 790 15 Biuro otw~rte codziennie od lO-ej do 2-ej 

i od G-ej do B-ej wiecz., z wyjątkiem dni św:ą-
tecznych., 687-8 Na nadchodzące 

__ i święta Wielkanocne --------------------11-111 j Wędliny litewskie. _______________________ " sZYDki. 

lallud PoiItiego Towarmlwa Teatralnego IV tO~D 1 Kli'b'" mi!'!:R:kOWSk", 
d d d ' • ~ mosktewslde ma zaszczyt po ao o wia omoscl. ~e SarJ litewskie, 

Og61ne Zwyczajn~ 2'ebranie " bakszte!nskle. 
czlonków Tow. Teatralnego odbędzie się w drugim (,slate' 1 Masb śmietankowe, 
OZ.Dym terminie, w dniu 21 marc~ l'_ b.) O g?dz~IJie .8 ! P?l I : :!;I~rJ~.8kie, solone, 
Wlecz., ~ lokalu wlarsnym przy uley CeglelilluneJ J'if 63,: Miody jasne j ciemne w wybo-
Z ~astępnJącym portądk em dziennym: a) odGzytinie i za- ; rowym gatunku w beczkach I na 
tWlerdzenie sprawozdań Zarządu i kom Rewizy.inej za sezon l funty - polecają 
~~08J~ r., b) zatwierdzelJie bi,lansu na sezon I~08-9 roku . L. i M. Kurnatowscy 
l budzetu na sezon 1909-10 l . , c) sprawozdallle budowy } Sklad towarów kolonialnvcb 
tymcz8.sowfgo gmachu teatru, d) wybory członków' Zarządu, ! Wólczańaka.MI 149. 7263'2 
e) wnio-ki Zarządu i członków. 793-1 I !III-=_i:::II"'!:'lIIII=-__ =m:a 

• Salski 
Majster Mularski 

Przed ;ębioratwo budowlane podejmuje się wszel· 
kich obót w zakrt's budowlany wchodzących. 

TelefoJll)U l~~rot M. 72. 6ł8-6-6! 

PRZECIW GONORREJ (Trypper) 
naj nowszy środek - salo 

"PICZYLlNu 
dzinła prędko 1 radykalni. i podlog 
opinli lekarzy Jest rucyonalnym środ
kiem. Przepis przy podełku Praw~zi
wy cylko w metal. ptldelkach po 1 rb. 

1 l rb. 80 kop. 
Jednakowo dobrze działa w 
wypadkach ostrych i chroniczM 

nych i w krótkim czasie asawa 
najbardZiej poważne powildania 
Skład: p.tersburg, Razjezbja M 7, 
apteka B. Konchelmn. Wysyła si~ 
za "",liczeniem. Przesyłka podług ta
ryfY pocztowej. Posiadają sldD.dy 
apteczne: Ludwik Spiea. i Syn. G'6 

ĄI 

O ile w pierwszym terminie licytaCJa Dle dojdzie do sku~ka, 
powtórny termin Dl\ZnI\CZa się na dzień 11/24: marca r. b. 815-1 

. , 

Wielki w,bór. 

Uczniowskie garniturki 
z trwalego sukna od rb. 4.a5 

Dziecinne garniturki 
z wehlanego szewlotn od rb. 2.75 
z granatowego szewiotu" " 3.-

Paltociki dziecinna 
z granatowego sZ6'Wiotu od rb. 5.25 

Sukieneczki dla dziewczynek 
z grautowego szewili~1I. rll. 575 
z dasenillwego mataryalll "f).QO 

Paltociki dla dziewczynek 
"z "ngie19k deseniowo matel'. rb. 4 7.) 

z graDe\towego s~ewlot\l • 625 

SCHMECHEl i ROSNER 
Łódź, Piotrkowska. 100. 

Rutynowany buchalts2 
obznajmiony ze wsze]kit'mi czynuoRciami biurowemi, obejmil:' 
za niewielkiem wynagrodzflnlem administracyę dOlJlu , w ru~· 
nych punktach miasta. Na żąd lnie poważne ref"'rencye. 
OfNty w adm. "Rozwoiu- pod Ht. B B. 224f;,!-(I 

ft 'tet* e gWetez"''''E J€ 5##se",u,=-==-
810 3 Poszukuje spÓlnika 

czynnego lub cichego z kapitałem 6-10,000 biuro 
techniczne, istniejące od lat 20-tu (branża budowlana). 

Zaofiarowania do adm. "Rozwoju" dla S. R. T. 
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Wielki Wybór Win: 
Węgierskich, Francuskich, Reńskich, Hiszpańskichj Krymskich i Szampańskich. 
Krajowe i zagraniczne KONIAKI, LIKIERY, RUMY, ARAKI i WÓDKI, PORTER 
i PIWO Angielskie, PORTER i PIWO Stryckiego. MIODY od 60 kopa do 
10 rb. za butelkę TOWARY KOLONIALNE 

tylko w najprzedniejszY41h gatunkach . 
...-.. ~.o .. - ___ §-a .. a,e"a,.8J~~" od rb. 4 za funt 

• 

poleca na zblizające się święta 

Stanisław Jaworski 
Sprzt\czkowski 

Piotrkowska N2 54, róg Dzielnej, telefon N2 529. 
FIrma egzystuje od 1879 roku. 

~ .Wie kle zapasy s ·rych Win~ == 
Przy zakupie IO·ciu butelek wina II-ta dodaje się gratis. 

8J8-3 

~:::::::I:.:::::::::::::::::&:-:7::.f .. :~~~.MM~.Si~a4~~~~~E.d.·.·.·_·ID .......................... •·• ... ~ 
. l 

198rl2 

A t l 
Polaca: laboratorium st. Górskiego,Wars18Wa 
Leszno 12.-Nagrodzouy na 5-lu wystawach 

. za skuteczne I hygienlczoe działanle-(j~a o tymolowy proszek. eliksir I pasta do Cl:ysz 
czenfa zębów l kouserwowanla dzląsel, 

_ odznacza się silnym aromatem, dezynfekUje 
I odświeża jamę ustną, chroni zęby od 

prJ edw czehnego próchnienia l bólu, dając 1m zdrowy l biały wygląd 
Of,ny: proszku 20 i 31i, knp.. elik~iru 30 1 50 kop. pasty 20 kop 

y Ządać wszęd~ie. 14,'<5-30-28 

Warszawskie Laboratcryum Chemiczne 
poleca: 

doskonale mydło Tatrzańskie 
do wyboru w ~ zapachnch: róża, konwalla, fiolek, wrzos. 

Cena kawałka 20 kop. 

Znakomitą wodę kolońską 

dla n ·, wcbw" " . 
Cena butelki 1 rb. 

Mydła toaletowe: ~WRZOS POLSKI" i "FIOLEK 
MAZOwlECKI" O trwałym l miłym zapachu. 

45 1 - 13-8 

al 

Żądajcie .B 

Ządajcia 

I Ból głow, i .iłłran~ I 
Mign;~~'~i~N~~;~sin i 

I Bpzwaraukowo pewny I nie-I 
szkodliwy roślinny srodek. Z/\ 

I 
dać w apteKa~h I akt aptecz 
tylko oryginalnyoh prosz
.kÓw po 10 k. szt. - Pudelko 
1.28 k. Gtówn. skt Tll W. Akc. 
L Sn'eqq ł Qvn 276"100 

Ważne dla robol n ków! 765 - 3·3 
Place 4.0X70 łokci l większe, pod bndowę d ~mów, s~ do nabycia 

w Rudzie w pObliżu przystanku tramWllłOwe ~ o Ro~le e Przaz no
wonabyty plao otwarta wYGodna ulioa do azo.y. Grunt 
suchy, przepuszczalny. hypcteka uregulowana w oddzltllneJ księdze. 
Przy kupnie-rubli 100. reszta od rb. lóO na 3 letnlll wypllLtę WIa
domość: Nowacki. Audrzpja ]i 3i, m. 19, od rana do 2 po południu. 

IARZ40 BAŁUCKIEGO TOWARZYSTWA 
WZAJEMNEGO KREDYTU 

podaje do publicznej wiadomości, że biuro Towa!'zy~twa 
znajdoje się przy ul. Zgierskiej M 64 i otwarte jest W dni 
powszednie od g. 10 rano do 3 po pot, gdzie udzie h. wszel
kich informacyi w zakres czyunoscI Towarzy,twa wchodzl}cych. 

Przyjmule do dyskonta i inkasa wek'de i t. p. 
Przyjmuje wkłady na procenty jak od (lzlonków To

warzystwa tak też i osób postronnych i liczy od takJwych 
od dnia lokacyi do dnia podniesieula. a mianowicie: na kai
de żą.danie 4%. z 3-mies 1 ęcznem termlllem 41/,%. z 6-mie
sięcznem 5% i od calorocznyeh 6%. 407 ·18-8 

MIĘDZYNALtODOWE THANS.PORTOWANIE MEBLI S: 

M. LENTZ, Widzewska 77. 
M telefonu Ił -36. 

Przeprowadzki IV mlescle l do wszystkich mIejscowośei 
w świecie bez przeładowanIa 

Opakawanie J przeohow, •• nle mebli. 
Dostawa I odstawa towarów. Dostawa węgh 1 drzewa rozpa

loweuo Pnr,AW07. ·n 'e Ic~q ouniotrw~hc" 

qo 

V-te tMzkie TowarlYUwo Poiy[zkowo-O!z[zednoiriow2 
Piotrko •• ~ul lłł 37. 

Przyjmuje członków. Udziela pożyczek. Przyimujfl wkłady 
oszczędnościowe od 1 rubla. P/aei do 6% rocznie. Wszyst-

kie operacye zwolnione od stempla. ' 
Biuro otwarte od 10 do 2·ej codziennie, a w Poniedz 'alki 
Czwa.rtki i Soboty i od 5 do 7 -ej po pol. 540-46 
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... tt ... ta_ll.... 'łJ.'łI.łłtl.'iJ.._"."lIł6"""lIJ196 •• tI Pozostałe 

~ I Jan tycz' i ! i z li' '!d· eJ· 
I PIOTRKOWS"KA ZM- i2i~idt;lef. ~ 14-05 :: towary na modne lelnie męski 

'Ii tilit POLECA: 'łIł fi ubrania i pana "'II Herbatę B·ci Popow, T·wa Karawan, Botkina, Kuzniecowa 98" JaKo ,et na daln. 3e kostyumf - srrzedaje 

" K.w~ ,!y~;~(:~~~. gatunkach, elektrycznie palone, od 60 kop. "li PO CEN I E KOSZTU = I do rb. 1.20 za funt. 2 = ADOLF KON, ul. Pio!rkowska N2 80. 
161-

W 81[ na D!1d[bodzą[n iWI'eł!1' m~gdaly,. rOdzrnki, cykatę . oraz ~rób .. _ ., .. uD D li., U. bit,. mdyl<J, pulardy, kapł'JllY l t p. ", ~ q I ~ ..... Wielki wybór karmelków. - Towary kolonialne i delikatesy. ~ • ••••••••••••• __ •• _ •••••••••••• _ •• 
Bilan! nB 1 marta 1~10 r. tÓ~lkiego rOwarly~łwa Wzajemnego Kre~ytu (~iołrkow~ka łl). 

istniejącego od roku 1898. 

A K T Y W A: 
Kasa. • • • • • • • • 
Rachunki bieżące w Bankaćh . • • • . 
10% wniosek członkowski w Centralnym Banku T. W. Kr. 
Papiery publiczne • . • . . . • 
Skup weksli, opatrzonych najmniej 2-ma podpisami . • 
Weksle protestowane (do zest. bilansu wpłyn~lo Rb. 38,406.23) 
Skup papierów publicznych wylosowanych l kuponów. • 
Pożyczki na zastaw papierów publicznych. • • • 
Rachunki specyalne członków, zabezpieczone • . • 
Korespondenci • • • • • • • • 
Koszta urządzenia • •••• 
\Vydatki zwrotne. • • • • • • • 
Koszta handlowe. • . • • • • • 
Procenta i prowizja zapłacone " • 
Zaliczenia na dokumenta, przyj~te do realizacyi. • 

P A S S Y W A: 

Kapital obrotowy: 10" wnioski 1552 czlonk6w z odpowiedzial-
nością na Rb. 7,033,000. • . • • • 

Kapital zapasowy . • • " •• 
Fundusz rezerwowy czlonk6w. . . • • 
Kasa przezorności i pomocy pracowników w Towarzystwie • 
Wkłady terminowe i na rachunek przekazowy od członków . 
\Vklady terminowe i na rachunek przekazowy od osób posk. 
Redyskonto skupionych weksli. . • . • . 
Rachunki specyalne Towarzystwa zabezp. wekslami • • 
Korespondenci • . • • • • • 
Procenta niepC'ldniesione od wkładów . • • 
Wnioski członkowskie, podleg-ające wydaniu • • • 
Dywidenda i procenta Dlepodniesione od wniosk. czl. i fund. rez. 
Podatki pail"!twowe • • . • . . • • 
Sumy przechodnie. • •• • • 
Procenta, przypadające na rok następny ." 
Procenta pobrane i różne zyski. •• 
Zwrot należności, odpisanych na straty. • 
Zysk za rok 1909. • • • • • • 

Weksli do inkasa. • • 
Depozytów do przechowania • • Rh. 36112614 

.. 810,755.03 

Rub. Kop. 

99,454 
540,849 

500 
326,393 

6,01~,462 
56,309 

4,'290 

= 
17 
81 

89 
21 
55 

354,726 49 
789,376 91 

5,149 97 
14,038 23 
19,493 21 
42,0.0 65 

158,292 24 

8,424,3771~ -
703.300 -
90,795 23 
87.3'.~ 24 __ 
28 83~r~' 36 

2,288,1:!3 75 
2,780,111 ~8 

992.092 95 
2n2,737 64 
615,069 83 
50,682 U 

3,027 79 
14,47l 45 

128 90 
333,616 18 

161,435 
1385 

71,258 

70 
34 
58 

1-----1-
8,424,377 33 -

A O. TESCHIC 
Łódź, Widzewska NQ 62 

Fabryka~ tektury smołowcowej i asfaltu 
Poleca na nadchod ~IFY sezon budowlany: najlepszą tekturę dachową. Bit !lnu 

z dodalkami, smolę ź węgla kamipllllego, lak asfaltowy, asfalt mineralny 
i 8ztuczoy, pak Z węgla kamitJune!.{o, masę kleIstą (klebt'lIJRssę), holzcemcnt, 
płyty terrak otowe. ces;lę ogniotrwałą. portlant.l-cement, mączkę i glinkę sza
motową, płyty piaskowe na trolUary l t. d. Specyalność; kryo:ie 

I kon.arwac •• daohów oraz robot. asfalłowe. 
722-d~2 

Smaczne I zdrowe Piecz o ! Krede~l~~e~~·szafn 
poleca piekarnia 

R. TRENKLERA, 
l do ubrania, otomana dywano 1'/ a 

tremo, 2 łÓzka z rnateractlml, bl a· 
ul CegOleln·lana U_o 67 J1tnlarka II lustrem, toaletka o a 

• .ll!. lustrach, garnitur mebli, blurecz· 
Chleb na .po.ób mo.kiewsk. wyrabiany przez specya.- I ko damskie. słupki, gramoron, 
• .' ". lampy, obrazy oleJna I rózne dro 

listów fachowych. 0lJ8t080 I hy~leDa wypisku gwarantowana. I blazgl sprzedam za bezcen. UliclI 
FUle: PloU-h.$k" 116 l Orla 8. 1668'100'63 Szkolna 23 m. a. 626-10-7 

I)o."awa do do!Uó w. 

I Znakomi\y Grodek od1ywozy zaloo.ny pru. p p. lekarzy 

1 __ ~~_~~~~4e~.··~C~=.~.~-~~~ B PATZER, Łódź. P~sat Moverll 5, m. 5. 16"0 
Uostawa do domów 

777-3-1 

t'lARM QCaROltllA (TYCJRY~) ZNANA PAROWA FABRYKA GILZ 

M. CH. LENGA W Lodzi, Nawrot 341 
(Marka fabrye~n!l - TYGRYS). 

poleca gnzy do paple r?sów w.nlljlepsr.ym gatun.ku, ze gpe~Y!llny
mi mundsztukamI, z naJlepszlIJ blbuti<1 francU3!WlI wtas'l8Jllrmv, 
Zl\opatrzone W watę hJ~N8kopljn~. Gilzy M. Ch. Lenga był, 
zbadane w Warszflwsllej Pracowni Chemlczusj Mu~eum Pue· 
myskn I Rolnictwa nf. 466 I UZnBni! zostdy za nieszkodliwe 
dla zdrowia i zupełnie hygieniczne. Udzielając nIezna' 
ct.ny rabat kupcom, lirma Dasza 'est w możnoscl dawac towa.r naj
lepszy, odpowiadający najwybrednleiszJm wymaganiom PP. 

Znawców-Palaczy. 
Upraszam przy kupnie gilz żądać wszędzie gilzy •. CH 

LENGA z mnką fabryc,ma, tygrys (w ŁodzI. Nawrot 34) 
Filia w ZduńskieJ Wall u Il S. I Knopla. tłom p Szulca. 

eS .... 

• 
iIlę 

, 
• 

, 
as 

ielk- wybór bonbonierek _ az ałcie 
jaja. Czekoladowe i cukrowe jaja, ba
ranki, z jące, at liki ze święco em, 
masy do ciasta, maczki i kwiat oraz 
czekolady, marcepany I cukry fabr. Riese i Piotrowski 

poleca 

.~ ....... K s 
789-3-2 PIOTRKOWSKA Ni 43. 

Podaję do wiadomości Szanownej Publiczności, ~e otrzy
małem wie'lki transport win z czystego soku winnego nie fal
s.Ytll<owane~o. Ceny. nadzwy~zaj u~larkowan~: kop. ~O, [,O, 60, 
8'1, rb. 1.00 I 1.50. WlDa w~glerskle l francusloe od rb. L!;> do 
rb. 3.uo. Wódki słodkie, koniaki ruskie i zagraniczne różnych 
marek. Otrzymałem również wino z gron winnych absolutnie 
bez alkoholu. Ktoby zechCiał wina bez alkoholu. proszony Je!;t 
o żądanie takiego wina, gdyż na składzie pOSiadam i Wiele 
~atllnl{ów win z alkoholem. Kto cbce mieć zdrowy żotądek, 
powlIIien pić wino J'l2 7 czerwone srodkie, nadzwyclaj przy
Jemne w smaku, które było stosowane przy kumcyi chorób 
zolądko~ych w laza~ecie w ci!\gu .1909 rokll .z nadz~y.czaJ po
myslneml rezultatami. Dobl'oc wllla tego Jest zaswladczoną 
przez starszego lekarza ~ 69 i pie~z~cią rządOWl\. . 

Oliwa do lampek I splawlo mego wynalazku palą Się 
we wszystkich domach. 1 Junt 2 1) kop., knotki darmo OlIwę 
również można nabywać w składach: Konstantynowsl(a 13, 
Frunciszl{allska 60, Piotrlwwska 291, Mikolajewska 89, Ka,tna 
52, Długa 93 i Łowicka 9. a82 

owocowe 
nagr(' d&one Da "J8ial'i'hl CZę5hlOtJoI'I'skleJ sreblllll ' u~c81~m 
oraz w LodZl lIa PoK!'.sle ogrodnlclJoo plerwo.Jl.,!U Odloa
ezenlam. a takle dra"wlila parkowe I kr& ,..,,, ozdobo 
ne Itll. poleCa M .DA.NIRI.l.<.:V\ IC~ "SlarlljlU I R' dl) a._ 
broi. ", 1'I'lolk!m w,b')rLe .. Łodlll, Piot,.lroweltca ł~S 

W Zakładzie o~rodniczym J. Pll TECKlf50. 
tiu-a-I 
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ŚWIATLOLECZNICZY i ROENTGENOWSKI GABINE11 

~ S KANTORA. 
Specyu.lność: Choroby skórne, włosów, weneryczne i moczopłciowe. 

Krótka Ni 4. 
Leczenie promieniami Roenłg6na, i_iatłem Fillsena i kwarcowem 

(churoby skóry i wypadanie włosów), prądami wysokiego napięcia (świer zb:l, ~. 
hemoroidy). - Elektroliza (radykalne usuwanie szpecących włosów). - Masaż F. 
wibracyjny i pneumatyczay podlug prot Zabludow,;klego (niemoc plciowa). -
Kaustyka (usuwanie brodawek). - Endo- i cystoskopia (oświellani.e organów 
moczol.lciowych). - Elektrlfczne świetinlD kąpiele i gorące powietrze. 

Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. DJa paii osobna poczekalnia. 

Le~znica cllorób ~kórnych i wenerycznych 

Instytut fizykalnych metod leczenia 
D-ra A. STEINBERGA 

Benedykta H2 3. Benedykta H2 3. 
G.bi ~et Roentgenawski i .wictło.lecznicz~. 

Ortoped,.. Gimnastyka leczniczł'l. 
Skrzywienia kręgosłupa, choroby stawów, kości i mięśni. 
Masaż ręczny i wibracyjny. Pracownia przyrząd6\v ortope
dycznych Stosowania promieni Roentgena W celach dya
gnostycznych i leczniczych. Ohoroby skórne. Lecze· 
uie prąlami wysokiego napięcia (Arsonvallzacya), kąpielami 
świetlnemi i w gorącem powietrzu. Elektryzacya. ChD
roby nerwowe (niemoc płciowa. Elektroliza - usu-

wanie włos6w z twarz,. 137r 

Centralna kl-nika 

choró~ z~Oó, i jamy n~tn~j 
Gabinet Roentgenowski i Swiatlo-Ieczniczy lO łodzI przy ul. PlołrkoooskieJ n~ 86, tel. 1'·'9. 

D-rów L. Falka, Z. Golca, St. J elnickiego Taksa nadzwyczaj dos~ępna dla wSllystkich. KansuJłacya 
W O LCZA Ń SKA N2 36 ' bez,lałnie .. W~rwanie zębll 15 kop. Plomb. 

. 35 kop.. Sztuczn., ząb 65 kop. Przeróbka 
Og6lne i pojedyńcze pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamożnych - i reparacJe a~:tuczn~ch zębów 50 kop. Pront 

płaca za porad~ 60 Jcop. ,-J 
Leczenie promieniami Roentgena, lampą Finsena i Kromayera. Prądy O wysokiem napię- klinice znajduje się specyalne laboratoryum do wyrobu 

ciu (Arsonvalizacya). Elektroliza, masaż wibracyjny i leczenie gorącym powietrzem Kąpiele sztucznych zębów. _ PrzJJ'muJ'lI tvJko> skończeni lekarze 
elektryczne i sinusoidalne. Badanie krwi na syfilis i badanie mamek z wydawaniem świadectw. '2' J 

Godziny przyjęć od 8-9 r., od 11~1t pp. l od 7-8; w niedziele i święta od 8-10 rano denty~Cl. 5lł6d'7 
i od 121/. do tli. po południu , 2145r -....::..-----------------~--

Specyalista chorób skórnyclI Dr.me~. LEY8ERG włosów, wenerycznych oraz 

5 
niemocy płciowej 

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 14 o D~ SI. LEWKOWICZ Krótka M 5. 

n[o'lnI· li 'Bana Ioc'Dł·ca choro'h 7~111im ~r::,f:;~~?~~.:.;m~j~~.:~~~ : ~~:;::.!:::~.:~:::::.' ~~; U li lJ U lJ U lJ ~ U u n BadaDie krwi przy syphilia'e. Specyallsta chorob skórnych, 

d t H P 
42rO ZlIchodnla S3 (obok Lombar. akc.) l włosów, wenerycznych i dróg lekarza - y russ Przyjmuje od 9-1 j od 6-8 w. moczowych 

• • w niedzIele od 9-3 Dla pań od Puyjmuję codzIennie od 8 - l 

l . · I b·' .. b · b ból 5-1\ wlecz 1 Hor w południe I od 4 - 8 wleezorem; SeZenle, p om owanie I wYJęCIe zę OW 8Z li. D~" med. w niedl:iele i;~I~i.'" od 9149; 

!PB[yaloe la~oratorYUm łe[bni[loe do wprawiania sztucznych zębów. Al' J FABIAN Dla pań oBobna poczek~nia. 
" I b I l' b I t I t l'lln~~r . Dr. B. RSJt, ~peeyalnose: p om Y porca anowe, p om y z o 8, Z o e 'ul. Rzgow'aka NA 3 (róg Gór· f uUca Sredni~ ~ 5. 

k (b b d . b· .) nago Rynku), I orony, zlot e mosty sztuczne zQ Y ez po me 18nla Cbg~o~~ r~~:~w:t! l-~~:~'~}:~; ( Dr. Bronisław 
Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. Dr. L KLACZKIN ! Ł u C z y c ki 
G b· t t 111 J t H P ·d·· I· · . I Andrzeja M 5. 65012 a me prywa ny SKarza u· y , rUS8 znaJ. Uje ~lą przy ocznICy. syphNio::t~~r:;:~~a ~~ner., I ChorOby nerwowe. 

~ Uwaga fl Ceny bardzo Dlzkle' Uwaga" __ cho~oby dróg moczowych. ! Przyimu;e fio 10 rl\no I 5-7 DJ). 
...... •• ••• PrzYJm. od 8-11'1UIO I od (i-S w., , . 
_. dl", dam od 4-5. W niedziele i I Dr. S. SZlłlTitllUI 
/!II ':wleta. tylko 110 1 rano n6·T Sradnia Na 2 

DR Ignatiew ~ KOZDrl·OFlRAKNcIIEszW~EKICZ Dr. Jau Pi~ni~·z~k Dr I LIPSIYC r:o~Fn~:~::r~!iił~:::'e~e:. 
SpllcyaUat;. chorób l ., =. PrzY)lDUJ8 od g. 8-11 rano. 

uazu, noalill i gardła I (&aJUor) sp. ch. nosa, gardła i uazlI i od 5-iW. wlecz. ~f;9·r 
ulica Kenstantynowaka N~ 11 m. 5. Piot .. k~:~k. 101 przeprowadzil alę na chorobJ' dzieci. i 

~rzyj~uje od 11;-12.rano i.od Choroby wewnAtrlne, dzieci Ul~~;!I~.io()~r~od7~k~ lp20~·, przJim:~C~~D-;IOA l~d4:-6 :.:~ f,: Dr. m~nl Z. Gole 
:>-S Wlecz. codzlenDle. W me- . k b' . li • 
dziele od g. 10-1 w południe. l O leoe. PrzYjmuje od 8-11 r. I od 5 do 6

1t, wiecz., w niedziele D VI ł B 4 
1()5~r od '}.1/.-4 pp. I od 711,-9 w. 14?6r I święta od flł-Il T"'OO 1!l5M r 8" '" arWtlf II 

--------- • 8W" W II chor. skórne i wenerycz. Dr. H. Sadkowski r Dr. ~. DONCHiN Ur. Rosenblatt przeprowadzll się na ulicę I PIOTRKOWSKA 86 m 6. 79Qr 

",systent C. W. Uulwersytetu , Spocya"~ta chorób oczu Choroby Chor~~~~k~~!: ":e
9
':epy l Dr E Sonnenberg 

przyjmule z chorobami wewnętrz· I os,~dl w Łodzi USZU, gardła i nosa czne i moczo':łciowe •• i I I 
nemi (spec. żol~dka I kiszek). ul. Zielona NR II. (81/,-12 r. i 5 - 71/, PP" pa.nle 1 

Dzielna .Nil 3. Godz. prz. 10-12 I 5-7 po pol. PIotrkowska 35. 011 4,- 5) 1761 r \ Choroby akóry, dróg m,· 
od 5 do 7 ·ei 2150 -!' 4~8-r Przyjmuie od 10·-11 r. i 5-7 pp. , czcwyoh i weneryozne 
.. w nfedziAle on 2-4, r 24;j Dr. 10fJ·a GarlJ'cka I CEGIELNIANA. a. 

Choroby DenerJ'Gzne, Dr. H. Szumacher n B Od !l. 11-1 I 4-7ł w 76r 
akórne • moczopłoiowe ur. . irencweig 

Dr. ~tllill. Piakar;ki : choroby :!~~!!n~,i skórne ŚREDNIA J12 3. naOJrOriK~p~~~~~~S~~.n6) ! DLĄekUarRz'OoewntJSstKa I 
PIOTRKOWSKA }. 115 przyjmuje od 8-l0j. 1 od 6-8. ChorobJ' akórne, .. ener. Chor. kobiece, All.Uszerya 

Przyjmuje: od 9 - 10 rano i od Po. pot .. panie od 0-6. W nle- i moczopłciowe. 9-10 rano. q-fi po poł 1997r 

.- 8 "M'. kobloty o'~':I~' 5, , I)';~' tSilb~~~tr;; o;.tL."PRYBULSKI Dr. J elnicki ! mi.:::" PiotrkDIIJ~ka 97. 
Dr. J. ABRUTIN Ul .. Promenada 13 ró~ Benedykta CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE ul. Andrzeja 7 : Dr NI Paplerny 

KROTKA 9. Ch.,!!,ObJ .wenerYGzne. (a y- NERYCZNE (syfilis) I MOClOPŁCIO .po'W'róclI. , . .' 
Specyalność chorób wenerycz- pV!ms) 11 moczopłclow~, WE (endoskop i oystOSkOp) I NIE Choroby. akorne, 1I!.'en.. Akuszerya l ohoroby kobiece, 
nych, sko· rnych I· moczopłcio- ~I<óry l włosów. Radykalne U8uwanle MOCE PŁCIOWE. ~Ydozn. • moozopłolowe. b. or!1yDlltor warszaw unlwersy-

zbytecznych WI08ÓW. Ul. Południowa .ta 2, ""o złny pnYJęc: panowie od g. leckiej kllnlltl akusz. 
wych. .l:'rzyjmuje: 81/,-11 l od Przy mUJE: 8-11 1 ~1/t-8 w powróei! 9-11 r· i 5-8 po pol., panie I Przyjmuje do 11 r i od 41/ -61/ 
6-8 po pol.; panie 5-6 po pol., Panie: 4,1J,-51

/, pll pol. Prz7Jmuję od godz. 8-1 ;. I od '-8 w •• 4-5 \la pol.; W niedziele I święta po pol. Il ł d' '2'1 ~. t 
W niedziele 10-1 w poL 237 W niedziele: do 2-ej po pol. 2Ur panie IId 6-6 po pol. a~O-r- 13-12 r. U63r I D U niOWa II. ~Jd 



Dr. Feliks Skusiewicz 
Ohoroby skórne i weneryczne 

Andrzeja 13. 
Przrmu;e od 9 -101/, rano 1 

od 4, - 8 po pol W niedziele I 
święta od Il 10-1 507-rt 

Pierwsza , hrześcijaóska 

+Le[zoi[a rhoró~ lebów + 
I Jamy ustnej 265tr 

teraz: ulica Piotrkowska 133. 

Dr. Waal" Jasińsli 
powrócił. 

PIOTRKOWSKA 108. U-e pIętro 
od 4-6. 

Choroby dzieci. 2M7 

Dr. Ark. aduln~lr~ 
ol. Na wrot .Na 38 

róg WIdzewskiej. Przyjmuje co 
dziennie do 10 raoo l 01 4, do 7 
po pol. - CHOROBY WEWN , 
DZIECfNNE I KOBIE /JE. 1812r 

Dr. A. GROSGLIK 
Zielona I. 

Choroby skóry i włosów (u-uwinie 
zbyteoznych wlolów za plłmocl! 
elektrehzy), weneryczne i dróg mo 
czowycb .l:'rlyjmuje Sl/,-Jl' , r. 
1 6~ wiecz.; panie {)-6 wiecz 
W nIedziele i święta od godz. 9 
do 12 rano. 1568 d 

Dr. med. ~t. Batlouewi[z 
przyjmule du 't. 10 r i ort 4-7 I P 

Analizy I.luillraki. 
dla ee\6w uyagDos~JCzDych. 

Zallladzka Ni l. d Schejblera, 
tel. 33 \Możua tez przez aptekę 
B. GlIlchuwaJdego, Dzlelaa .M 4) 

6R7-12-4-

Dr. EdtIJllrd l1łttelstlledt 
1IIi •• b ebecn1. MIKOLAJE~S'{A 14 67 

przyj. od 8-9'/, r 1 td 0-61/, pp 
Cbllrobl IBwnłtrznl I nerwowI. 

H\lq-l 

ZĘBY 
az.uczne od 75 k. 
Plomby od 50 k. 
na kauczuka, zlocie

bez wyjęcia korzenI. Plombowanie 
złotem, srebrem, porcelaną. Wyj
mowanie zębów bez bólu. 
Przeróbka i reparacye na poczeM 

kania. Lek.Mdent. S. LlPOWSKI, 
Piotrkowska 92. 381r 

AkulZuka'A. TronkIt 
Benedykta 10, 

przyjmuje panie na słabość, u
\Ulela porad, nłezamożnym ustęp 
Itwa. DJskrecJa ścls-h. 12-r- 8 

ROZWOJ. - SobOla, dnIa 19 marea 1910 r. lS 

Pierwsza łódzka ~ 2167. OBWIESZCZENIE. 

~on~ur~n~~jna W~~l~u~żl ! j:'-Kred;WegO :Ł:i 
"5% an e , podaje do wiadomości publicznej, ~e termin do zwola
.r:::;. O • nia zwyczajnego Ogólnego Zebrania czronków Towa

rzystwa wyznaczony zostal na dziell 30 marca (12 kwie-
O dzia e męskim tnia) 1910 r., godzinę 4-ą po południu, w domu przy 

Ubrania. • . • • od Rb. 13.50 ulicy Średniej ~ 427/19. -.. 
Palta wiosenne • . _ ,,14.- Porządek dzienny pomienionego zebral1la obeJ-
Palta letnie . . . .. " 12.- muje: 
Ubrania uczniowskie " ,,4.50 1) Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa za rok 
Ubrania dziecinne . Ił " 2.75 finansowy 1908/9; 
Spodnie znajtrwalszych 2) Projekt do etatu na rok finansowy 1909/10, 

materja16w. . . e " 2 .90 oraz podanie straży ogniowej ochotniczej o udzielenie 
Kamizelki fantazyjne " " 3.- zasilku na jej utrzymanie z funduszów Towal'zyst\va; 
II oddz'iale da s im 3) Wybór jednego Dyrektora w miejsce wycho-

dzącego po 3-letniej kadencyi S. Rosenblatta; 
Jesienne okrycia . od Rb. 11.- 4) Wybór jednego Zastępcy Dyrektora w miejsce 
Kostyumy najnowszych 17.- wychodzącego po 3-letniej kadencyi L. Zonera; 

fasonów. . . . .. " 5) Wybór 3·ch członków Komitetu Nadzorczego 
Panieńslde żakiety. • " 550 w miejsce wychodzącego po 3-letniej kadencyi: Karola 

W~lntko oajnow~le falony 
i l ~obry[b mateijałów. 

L. Klejnotb 

Klukowa i Engelberta Tischera oraz Bernarda Bieren
zweiga, który przestał być czlonkiem Towarzystwa. 

Na powyższe zebranie Dyrekcya zaprasza wszyst
r kich czlonl{ów Towarzystwa, to jest osoby, które otrzy

maZy pożyczki w listach zasta.wnych, o ile tymże służy 
prawo swobodnego rozpor2!ądzania swoim majątkiem. 

Za małoletnich, usamowolnionych, chorych umy
slowo i pozostających pod upadlością, prawo glosu na 
ogólnych zebraniach sluży ich opiekunom i kuratorom. 

Pt'ołrkowska 99 Za zamężne w!aścicielki nieruchomości, prawo 
, • 7RO 2 głosu, bez specyalnego upoważnienia, przysluguje ich 

------------------------------------------~ m~żom. 

FRi CUSKIEGO 
u 

rodowitych Francuzów 

W Instytu[ie ielyków nOWOIytny[h D·ra Kummera 
Polu dniowa 3 • Piotrkowska 16. 

Wyższa Szkołl Kr ju i Szycia 
p. t. "J 6zefina". 

Kursy w\,ższe ł niższe. Nainowszy system krOJU angielskiego, 
francn~k l elW I berlińskiego - Moia dlugoletnla praktyka daj l' mi 
możność wyuczani!!. kroju J szyci!, 81lrnlennle I gruntownIe. Przy 
szkolo doza pracownia sukien, gdzie nczenlce nab,erai/\ wpr&wy 
i gustu Sr.kola odw8.czon~ zosta'a Mo wystawie srebrnym meqłtlelll. 

Po ukeńczeni .. kursu uczenice otrzymują patent, 
cechowłi:l lUb prywatne. 

Piołrkows\a Nt 21. 1951r 

• 

Wspólnicy nieruchomości, obciążonych dlugiem 
Towarzystwa, mogą upoważnić jednego z pośród siebie 
do uczestniczenia i glosowania na Ogólnem Zebraniu. 

Sprawozdanie Dyrekcyi za rok ubiegly dostarczo
ne będzie w swoim czasie wszystkim stowarzyszonym, 
bilety zaś wejścia do sali ogólnych zebrań zostaną 1'0-
zesIane tym tylko z nich, którzy są wylącznymi wlaś
cicielami nieruchomości. 

Bez biletu wejścia nikt do sali posiedzeń wpusz· ' 
czonym być nie może. 

Łódź, dni~ 19 lutego (4 marca) 1910 r. 629-3 ' 

Emilia 

~~. Fiedler 

764-3 

.. 
Łóot, NAWROT N2 lA 

POLECA 
przy nadchodzących świętach wielki wy
bór palm, kwiatów sztucznycb, dekora-I 
cyjnych i abażurów. 

'. ~!!!~!~t~ WLkł~r!9~oąi • SKŁAD WĘDLIN 
~~~1a\i~::!DaJ~d~~!:~1!~e~;r~~~:. I I'gnacy Rassalskl-

Z powodu zup'Iilłnej likwidacyi intereau, wyprze
• ' daję wszystkie modne i trwale towary o 5D 010 II niżej ceny koszłu. 648-4-4 

MasZo śmietankowe I kOl'henne ~ 
Sklep "DOBRA GOSPODYNI", lit 
Plotrkowskl\ 181 3292\ I Konstantynows]ra 319112 

II G~ RłMPE , Skwe~·owa K! 18, 
Karpie matki. .. 

Klony 10 lat I szkółko. .. poleca na nadchodzące święta. SZYNKI znanej do-
Dęby 10 lat .. broci, GŁOWIZNY, NÓŻKi faszerowane, GALARETKI wana, ~ 

Akacye 6 lat .. PASZTETY, CIELĘCINA wędzona I marynowana 
Dominium DObroń.... KIEŁBASY' . h t k h pr'1ez Pllhł~nll'e 770-'1-9 oraz w roznyc ga un ac • 

- 79q-2-2 

, 

NOWA MASZYNA ••••• ,..,,, •• I •• C1itlil 

do pisania Związek Zawodowy Ogrodników Łódzkich 
uproszezonego ,yetamll, plszl\ca 
J1adlwyczaf czysto I Zadnie, Jest 
do sprzedania za przystępDI'r cenę. 
Adres wakde admin. JlRozll'oio~. 

'lM-ił-a 

W n!lldzlelę, dnia 20 marca r b, w Grand Hotelu (weranda le
tnia dla Amatorek J Ama.torów) - urządza 

Pokaz praktyczny przesadzania roślin pokojowych 
od godz 21/ , do 51/, po poluluiu, w Języku polH1m I nl\lrnieMi'll. 

Wej$cle 20 kop., dla uoz~ej Się młodzlezy 10 kop. 730 3-a 

WILLA eleganckl'l do sprzedania, skll\flllja,CIl się 'z 7 pokoi, 2-ch ku
cben, 2 dużych werand I 3·ch balkonów, IV of.(rolzłe przy snmym le
sie sosno wym - zdatn/l na letnie l zimo we miesl.kaule, wraz z za
budowan!!ml gospodarl'zam!. stllfym domem I 8-10 morgł\mł ziemi 
ornej, na prawach wlośc iań9klch, wrl\z z inw .·ntarz 'm zJwym i mar
twym - Z/I 75UO rb. 5 wiorst od st Ko:uszki, 1\ 3 Wiorsty od st. 
Slotwlnv. Wil\rlnmn~e: ZI\~horlT\tl\ :MI 29 m 2 710-3-3 

s 
zakładanie i prowadzenie ksiąg handlowych 
na godziny nsku tecznia ru ty no II any buchalter 
powalnei instytuc yi. - O fe'ty sub "Rutyna" 
przYJmuje a.dmlnistracya .. Rozwoju". 96 
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Oszczędzać na właściwem miejscu 
et· . • l b, Wf .. 'wcw ........ n";;_ 

to znaczy, kupować z najlepszego tylko najlepsze. Takim Jest od dawna 
MAGGI ego bulion w kostkach po 4 kop., który niczem nie odróżnia się od 
bulionu, przyrządzonego po gospodarsku. Nadaje się także wyśmienicie do 
rosołów, gotowania jarzyn, przyrządzania zup i polepszenia słabych potraw. 

Tylko prawdziwy z nazwą MAGGI i z znakiem oohronnym + "krzyz-gwiazda". 

Do nabycia w składach kolonialnych, deli.katesów i t. p. 

Dobra i Oszczędna Gospodyni 
używa do prania tylko 

MYDLO NAFCIANE 
z Latarnią Morską 

HORDLICZKI i STAMIROWSKIEGO. 
Hurtowa sprzedaż na Łódź: Edmund Bogdański, Dzielna 

.Ni 30, telefonu 11-26. 

-
Rada ł 

Towarzystwa Wzajemnego Kredytu I 

w Zgierzu I 
-podaje do wiadomości PI1. czlonków, że w czwariek, 24·go 
marca r. b' l o godz. 3-ej po południu, odb~dzie sIę w lokala 

Zgierakiej Szkol-y Handlowej 

Dg "Ine Zebranie I 
którego porządek dzienny obejmuje: I 

1. Wybór przewodniczącego; 
2. Zatwierdzenie bilansu oraz podzial zysków za li 

rok 1909; 
3. Wybór jednego cdonka Zarządu, trzech członków I 

Rady, oraz 3-ch czlonków Komisyi Rewizyjnej i ich za· i 

stępców; 
4. Upoważnienie Zarządu do nabycia. ~kcyi Banku 

Spóld7.ielczego; 
5. Kwestya przystąpienia do centralnego Banku To~ 

I warzystw Wzajemnego Kredytu; 
6. Zatwierdzenie budr.etu i planu działań na 

, 7. Wnioski członków. 
1910 r.; t 

702-4 

--------------------------------------------------- ! 

,- Piotrkowska 35 .... SKŁADY ilIF"I99 Piotrkowska 
Tel. 1441. Materyałów apteczn,ch Tel. 14-41. 

~ .BUlf-vail.J.tIeI.-aa, j 
'Sl polecają po cenach najtańszych Perfumy zagrano i krajo~e. Po 

g, Wszelkie nowości kosmetyczne i perrumeryjne. Q 

'- Lakiery, farby, bll"onzy, pendzle. O> 

~ Oliwę nicejską i prov-I3ncką ) najprzedniejszych ~. 
~ Olejki do ciast= cytryn. i pomaraIlcz. ) gatanków. §. 
:8 Octy do mali"ynat. ~ 
r; "Salon-Pasta" - jedyna zaprawa do podłóg, używana bez pl 
» szczotek; cena 15 kop. i 30 kop. pad., oraz wszelkie artykuły g 
~ do użytku gospodarstwa domowego. g ! 

Wielki wybór 

Garnit. maryn. 
z wełn. 8zewlo~n od rb. lO_
z lajlepsz. kamgarlu 2i!.50 

Wiosenne palttt 
z mOQuego ma.terylLlu 16.50 

Palta letnie 
z weln. szewiotu l3.óO 
z nail_ krlllow mlLter. 22.50 
z lLngielsk. materyałn 

na jedwabiu 36.-

Spodnie 
z weln. szewiotll 290 
z najlepsz. kamgarnu 6.50 

Kamizelki 
z fantazyjno mater. 2.75 

Peleryny 
uczniowskie 6.-
męskie 7.50 

Uczniow. gar]!", 
z trwałego s\l.kna 4:.35 

Schmechel i Rosner 
Łódź, Piotrkowllka 100. 

Q EKSPEDYCYl\ SZYBKR i DOKŁFiDNR. '~I ·~ 
.... .Ni! 35 PiOTRKOWSKA NR 199 I _____________________ _ 

TeleY. 14-41. 719-3-2 r 
_____________________ ! Dla 2·klasowej szkoly fabrycznej poszukujemy 

, od 1 lipca 

LOKALU Dla. dzieci, matek, rekon
walescentów. osób nerwowych l 
l l>tar<·ów. FOSMOZA zape
liola prllwidtowy rozwój krwi, ( złożonego z 2-ch pokojów klasowych, kancelaryi, 
kości i mięśni. Nlozbędny po poko_J'u mieszkalnego i kuchenkI' - w połudnl'owe; 
karm dla dzieci w okresie OJ 

;:ąbkowaala l rośnięcIa części miasta, niezbyt daleko od śródmieścia. 
Liczno opinie Pp. Lekarzy Of t 'ódk' l b l ki d b Ordyoatorów szpitllll d Jlącza er Y z ogl lem u pacy em o za awy 

tI do każde[:o pudelka. Dostać I mają pierwszenstwo. _ 
rlPt~(;4!Jj -:li_ c~ na pudełka 1 rb. można w aptekach i ~~~~~~c~ I 7942 Przemysł wełnlanv S. BARCInSKI i S-ka. 

]W 64 
=a \. 

Kto 
potrzebuje elegllncko i modnie 
wykończonej, trwalej i taniej 
garderoby, niechaj śpieszy 

do specyalnego magazynu 
ubiorów męskich, ucznlÓw-

sklrh I dziecinnych 

R. Eirlibauma i 6. ~rJlUlla 
Piotrkowska Ji 97. 

77642 

Administracya "Rozwoju" 
przyjmuje ofiary na budo
wt! kościoła S-go Stani-

aława Kostki. 623-pr 

Jest do sprzedania 

12 do 15 tysięcy 
centnarów słomy 

prasowanej, ozime i I jarej, loco 
stacya Chełm. Ofel·ty nadsyłać 
st. Ubrusk Majdan dla J P. 

769-5-2 

liemj włościańsk:ej 
6-8 dzillłków 6-morgowych pod 
Pabianicami uraz do spuedlLn\a 
wjednem mlejseu, z 1~l(ą. z to
warzystwem, ziemIa dobrA, hypo
teka, czysts, pieniądze wyma· 
galne w maiu r. b Bliższa Wla· 
domośó u pisarza gminnego w 
Górce Pa blllnl('k'ei_ 767 - 6-2 

IM§ 

Dllży w]bór 

~uniet 
poleca 

Helena 
Lipińska 
WIdzewska 

19 90. 
Przyjmuje 
panienki do 
Jla1lkl baftn 

SlIJie2e 
wiślane 

ŁOSOSIE 
surowe - najlepszy gatunek 
zagranic7.ny, sprzedaje na 
pudy i funty Filia zagranicz
na, ul Solna 11, m. 27, B. 
Baranowicz. 7fi9-'ł-3 

LA.OE 
w Ło'dzi, 105Xi4, ł a5X7ł lokcl 
tllnio do sprzedania, w kancelaryl 
Rejenta Aleks&ndroW1C73, Sred
ola 21 7 3-4-4 

Resztki 
na ubrania męskie sprzedaję po 
cenach fabr~clnJch hurtowo I 
detalicznie. WIdzewska. ]i 137 
miesl,kanla 63, od 11 - 2 I od 
7-9 wlec~orem 772-3-3 

Redaktor onpnwiedzialny St. Łlłpiński. w Uoczw "Rozwoju", Przejazd Na 8. Wyda,wea W. Czajewski. 
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