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DA MO otrz', yma. k. z· dy 891-ó ł będąr~:;:w:!. ka\~Ś:cai~c~6~n~~! ;:~t i~~~j c:[:J:; 
upozorowanem, a nieupozol'owanem prześladowa-
niem. Demonstracya może upozorować system. 
gnębienia, a więc dość raoJi, abJ 8i~ fi lem 
liczyć .•• 

w , Cl·ągU całego letnIa Krótko mówiąe, nie wolno nam uży6 obcho-
du do jakiejkolwi~k ubocznej de monstracyi, a nie-

najaktualniejsze i najtańsze pismo ;odniowe obrazkowe tylko dlatego, ze nie chcemy wrogowi daó po-I żądanej sposobności, aby swój system prześla .. 

CHWI·L I.LUS· ,ROW N " dowczy próbował usprawiedliwiać prz&d Ellropą, , rJ choćby tylko korzystając z pozorów wy wolanych 
, naszą nieostrożnością w toastach, czy mowaoh, 
! nietylko dlatego, iż w ważeniu pro l contra, tam 

J' J . g.dzie nie o nas, ale o naszych braci chodzi, ma-
. Inmy być wielce Qstrożni, ale przedewszystkiem 

kto zwróci za odnoszenie 10 kop. do filii "Ch wili" I i nadewszystko dlatego, że sam charakter dzie .. 

B" d··k P '" l' p' 4 k k S' t I 12 00 jowei tej chwili pozwala ~y)ko na. jedno rozwilJ.-tUl'ze . ZhHlnł UW" Ivom en' , lO~r OWS a I, 8 ... , l zanie kwestYlobchodu. HI jest, iż ona. mUl'li być 
celem sama w sobie, a nigdy nie wolno jej dla-

Znaomity śrcdekk odżywozy I A ba k T d . ł tego użyć za środek do celu. 

EF K Z• YCKIEGO l' rcy IS Up ao orowlCz I . T~lde stanowisk,O uważam za za.lładnicze !'Oz-· b h d . . Id k' , WIązanIe grunwaldzl\lego problemu. 
poleca O O C O Złe g r U j~wa z Im. I GrunwalJ mógł być jednam z dwojga: albo 

8 iJieka W. DAN ELECKiEGO. , I grobem ?a!ej przyszlej Polsk.i. jej w~lno.sci, a te~ 
Łódź, Piolrkowska .MI .ao, tel. 12 93. 4-23r Z powodu rozbieżności poglądów na sposób sam~m Jej roz~voJu, ~?O t?~ ko!eb .rą l narodzl' 

&&L - ~ obcbodzenia rocznicy grunwaldzkiej niewątpliwie namI naro:low.eJ ~aszeJ l ~zleJOweJ kultury. . ____ e*____ ł interesu jące będ'5ie stanow isIlo czcigodnego arey- ł . Bo~n dZIęki sta~ SIę koleb~ą· Yi. zWYC!ę-
RUBEROI D biskupa ormiańskiego, ks. T80dorowicza, w tej stwle WIęC grunwaldzklem obchodzllll!. SWlętO me· 

sprawie, zaznaczone w wywiadzie Z redaktorem tylko, całego n~szego dOI'Obk,u dZleJo,we?o, ale 
najlepszy materyał do krYCia dachów oraz izolacyi lwowskiego (Stowa poleki ego,. wprol:it naszego Jestestwa: . UC1~k po I!H~CIU wie· 
budynk6w od w6d zask6rnych i wilgoci. Jedyny ma... 'kacb Grunwaldu zastaje uz t k d 
teryał do krycia dach6w Żelazo ... betonowych, strzech - Nie obchód sam w sobie-oswiadcza mię- . ' . J ,a wzmozonl]. . U8Zę 
Słomianych, starych dach6w papowych. Długoletnia dzy innemi arcy bisku p - ale sposób i rouzaj ob. narodową, z.e ~a Sl~ ws~elkłln. oprze pOCiskom; 
trwałość bez wszelkiej konserwacyi. - Jen. repr. na chodn rozs~rzyga o jego charakterze. Wszak ale pl~zed PlęCI~ WIekamI był Jes~cze duch na-
Kr6l. Polskie: Dr. Ludwik Zieliński, Warszawa, l'\a.. Francya w roku ubiegłym obchodziła uroczy- r?dn jak~y Vf .plelllchach S~OW:LY.1 pogrOll. a za 
zowiecka 4, tel. 53~62, adr. tel. "Kabel". - Przed- stość Joanny d'Arc, zawz i ętej nieprzyjacióll\i an- nIm zaleznoscl .od prze~nozneJ SI~y. bylyby go 
~~:ela~~i:!~~:r.o1~><4~.OdZh B"cia Zbije:~c~ glików, a obchodziła uro czystość, gdy jest w 80. ! w samym zarodZie zdłaWIły zupelnIe. 

! -w w'w I juszll z Anglią. I na myśl nie przyszło Anglii ! Czyż więc wobec ta.kiego olbrzymiego mo-
, • • I obchód ten iuentyfikować z demonstracyą prze- mentll dziejo\vego upokorzenie wroga nie scho · 

Amerykansł<l8 kasy kontroluJąoe ciwników. Wszak niemcy obchodzą rokrocznie dzi na plan daleki, nie staje si~ szczegółem pod-

O L " I pam i ątkę zwycięstwa pod Sedanem, w tym zaś rzędnym? UJ'oczystośó i zniżenie jej do takiego N A TI N A roku będą uroczyśc1eJ ob chodzić, niż dawniej. szczegółu nie jest-że nadużyciem wielkiego celu 
" " a bardzo im na tem zależy, aby francuzów ni- do narzędzia.? I oto dla tego twierdziłem i twier-

JeneraJna Re prezentacva na Krolestwo l Cesar- : czem nie podrażnic, aby sobie obchodu za de- dzę, że Grunwald musi byc celem sam w sobie, 
stwo: Tow. T. J. HAGEN, Warilza~a-;-Marszal- monstrClcyę nie wytłumaczyli. bo jest zbyt wielkim momentem, zbyt wielką 
kowska .N'~ 137. - Zastępstwo na Łodz: A więc obchód sam w sobie, choćby naj-roz· chwilą, aby w niej odrywać uwag~ od tych 
817-4-~ Edmund Bog .Jańaki, głośniejszy, jeszcze nie uprawnia nikogo, aby wszystkich dóbr, jakieŚlny z niej wzięli, lub co 

DZIELNA N~ 30-Telefon :Ni! 1126. z f5,óry nas podejrzewal, że chcemy demonstro- , gorsza, aby jej nadużywać do jaki oh rozraehun. 
wac, albo, co gorsza, w nas wmawiaJ, źe ob- ! ków polltycznych. 

, chód wllzelki .z góry musi się zakończyc demon- ! - A jakie jest zdanie Ekscelencyi o cha-
Przeciwko cierpienlom żółciowym wielu stracyą· rakterza zewnętrznym obchodu grunwaldzkIego7 

\\'ybitnych lekarzy stosuje z wielkiem po... Względy więc tak tyczne .są, w grze. ty~ko l - W Grunwaldzie mam typ wszystkich 
wodzeniem znaw\ powszechnie wod p gorz... tam, gdZie chodZI o rozs trzygOlęme pytania, Jak ' przeszlych Wielkich zwy e ięstw PolskI, a zara. 

~ ... Grunwald obchodzić mamy. I zem i jej braków w zorganizowanill owoców zWY-
ką Franciszka Jozefa. tlineralna ta woda I jeśli się wysuwa względy iaktyczue, mia'l cięstwa. 
gorzka posiada z natury przymioty do... no~icie ,:,zgląd , n~ ~oznflilsk. e, to się je wy.suwa Je~t niezawodnie obchód świetności ale za
skonafego środka przeczyszczaj' ącego, najsluszmeJ IV SWIeCle, są az nadto uspra WIedli- l razem l obchód skupienia i moment narodowego 

wione; wra ,'am do przyld adu powyżej przytClczO' ł rozrachunku. 
Ci'iTa.1ającego łagodnie, ale niezawodnie. nego: jeśl i Francya w obchodzie Joanuy d'Arc I Bylo w nas dosyć gotowości aż do heroiz
Doza dzienna: lampka. od wina w stanie umie Się ustrzedz demonstracyi przeciwko angli- IDU zdumiewającego, gdy szło o Jeuną wielką 
ogrzanym naczczo. Ządać przy zakup.., kOID) a. ~iemcy w obchodzie Sedanu n .-nl fl uia uczuć II chwilę, było nas stać nawet wówczas nietylko 
nie wyraźnie prawdziwej' wody gorzkie] Francy I l ~o z c/' ysto 'p~l l ly~znych w~ględÓw. so~ ~a zdrowe, ale, wproat na potężne i olbrzymie 

luszn, to Ja}{ze b~rdzleJ m} bysmy Slę pOWWnJ I Idee polItycznej l narodowej mądrości , 
"franciszka Józefa" i nie pozwolić n~.. Ils trzedz demonstracyi. nie ze względu na SO )U!lZ Ale kiedy przyc4ouzilo uo wyzys kania zwy. 
rzucać sobie środków gorszego gatunku. państwowy, ale co wj~cej, ze wzgl~d\1 D.a douro ,cięstwa, kiedy bylo potrzeba Orlal' na codzień, 

461-1 n!45z1\:h braci. któreby okupywaly Zjednoczenie umysłów i karne 
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2espolenie sil, wtedy, wtedy nas na to już nie I prawa o p.owszechnem nauczaniu, opracGwauym l VIII •. S.taa ak'~~ln1 drz~i,. okien lub ~przę-
!iltae bylo... I przez komIsyę. ! tów, choclllzby CZ~SCIOWO zmIemonych, nalezy za-

MIel śmy późn i ej wielką jasną chwilę, co - Z lwlei ua trzeciem miejscu stawiam nastę- ~ chowac. 
j~k słońce weszło nad potope~ -. chwil~ zwr pUjące projekty: .reformę sądów .10kalnyc~,. prs.· , .IX. Nowe sprz~ty !(Ościelne nie powinny być 
cHilstwa pod Częstochową. ~wllę JasnowIdzenta wo o stanach WYJątkowych, o metyltalnoscl 080- - kODleeznie zastosowane da form sprzętarstwa epok 
polityc'znego i narodowego, jasnowidzenia błędów bistej, drobnym kredycie, ubezpieozeniu robotnj· . minionych. 
prze zlośc.I ~ programów na przyszlośó w śluba.ch l<ó~> o nowych poda~k~ch dla l(las ludno~oi nie- i x. Sprzęty kościelne drewniane (ol tarze, 
Jana Kazl!D1erza. . ' . doso dotychczas Obcll~zonych, rozszerzenie pra.- I stalle, konfesyonały, ławki). jak również pomniki 

Lecz led wo przeszly okohcznosCJ, które ten I wa o ziemstwach n& niel<tóre gubernie, wresz- , kamienne, o ile nie zachodzi konieczność, konser
nastrój wielki wywolały, a już znowu nastąpil cie ustawę budowlaną i ustawę o walce z pijań- : wować należy bez przesuwania ich ze swojego 
odpływ wszystkiego. stwem. : miejsca. 

Pod Wiedniem później ratujemy ohrześcijań- Skarżymy się na to, że praca nasza n&poty· i XI. Dacby, które stanowią najbardziej inte-
stwo, ale uie umiemy już wówczas uratować dla ka rozmaite przeszkody, że w ostatecznem sta- ; gralną część zabytków architektonicznych nale
siebie idei nowożytnego państwa, l<tórą trzeba l dyum podlega rozmaitym skażeniom. Z tem wszyst- I żYJ o ile możności, tylko konserwowaó j' wzma· 
by10 wypiastować poświęceniem na olLarzu oj- l l\iem trzeba się będzie liczyć, i nietylko liczyć, ! cniać. 
czyzny, wybujalf'go indywidualizmu. Inni nas wy- I ale i porachować. XII. Pokrycie dachu, istniejące od sZElregll 
przedzalą, ~ my zt~d prze,grywamy. l O.prócz tych przeszl(ód we\vuętrznych są ~e- lat, powinno być zachowane bez względu na to, 

Lecz met Y 11\0 to chwIla rozrachunku z prze- dnale I przeszl<ody zewnętrzne, których osłable- czy dany materyal odlpowiada tradYCjom stylu. 
szloscią. ale i Z dzislejszemi naszemi stosunka.mi. l nie jest w naszej mocy. J eatem zdecydowaDym l XIII. Wszystkie zabytki l<amienne winny być 

Inni stoją. iui wte~y, kiedy nie npada ' ą. zwolennikiem ustroju konstytucyjno-munarcbicz " i oczyszczone z olejnej farby lub nagromadzonej 
stoją nieledwo silą bezwładności, my zaś, aby nego. (Glosy na prawicy: • Takiego ustroju u nas ! przez lata pobiały. 
stać, mus.lmy ~ieć gotowość do poświęC~ń i w~. niema") i t~ nie o~ ~czor~i •. ~okojowy rozwó~ I . XIV. Jeśli helmo.we nakrycia na wiezach nie 
rzeczeń: l takIch wyrzeczeń, na któresmy Się obecnej panstwowoSCl rosYJ 'SkleJ dolwuany hyc l pOSIadają charakteru Jednolitego z całością budo
zdob ywaJi, i takich, jaldch nam bral<lo. 00 może jedynie przy wspóludtiale przedstawiciel - : wliJ nie należy ich do niego doprowadzać. 
prawila nie wyrzeczeń się życia w walce, ale stwa narodowego t pod waruukiem, aby władza i xv_ Jeśli ślady dawnych polichromij są nie
nieraz trudniejszych wyrzeczen w zapasach o I wykonawcza byla odpowiedzialna wyłącznie przed , dostateczne do ich odtworzania, można wprowa
skarby duoha. Monarchą, a nie przed przedstawicielami par- : dzać polichromie nowe, byleby one ,harmonizo-

Wszak i dziś życie narodowe potrzebuje kar· , tyi. .. ł wały z całością wnętrza. 
llej ofiary, abJ Się rozwilać i rosną.ć; ofiary dla Przy rozpatrywaniu wyliczonych poprzednio l XVI. Zabytki j'zeźby i malarstwa powinny 
zjednoczenia sil, ofiary dla zdławienia samolub- projektów pOWinniśmy sllrawy polityczne usuwać i być w ścislem znaczeniu tego slowa konserwo-
stwa i osobistych pobulek, ofiary dla pogłębie- na drugi plan, a wówczas wspÓlna praca nasza I waDe, a nie uzupelniane. 
nia moralności publicznej. ofiary dla wzbogaca- możliwa będzie bez względu na różnice poglądów • Towarzystwo opieki nad zabytkami, stojąc na 
nia kultury duchowej; slowem, tej ofiarności na pal tyjnych. ! straży pamiątek historycznych, udZiela. bardzo 
co~zień ukrytej i c.ichej, o któr~ d.ol!iero ~piel'ają I .. WŁadzy, ltt6rą łas~~wie obdarzyliście mnie, , chętnie wsz~lklch informacyj i rad potrzebnych 
lię zdrowe · ~lany. l prolSramy zyma publIcznego, I uZYJę do ob.rony. godnosCl Izby. l~cz cel~ tego do- \ przy ?dnOWle zabytl<6w, -:- dobrze więc byłoby, 
społecznego l politycznego. piąć mogę Jedyme z waszym udzIale m l z waszą aby CI, których pIeczy powierzone są uasze świą-

Duchowe więc i wewnętrzv:e znamię pamiąt~ , pomocą. ! tynie, a więo proboszczow ie, administratoro\'lIe 
ki grunwaldzkiej, wspomnienie największego dzie· Drogocenny nabytek - wolność słowa-jest ; i dozory kościelne, odwolywaly się zawsze do To-
jowego zwycięstwa nie da się odfą.czyc od roz- podstawą nowego ustroju. Lepiej zgrzeszyć, da warzystwa przed przystąpieniem do robót restau-
ważań nad naszem pułożeniem obecnem; nie da jąc nawet zbytnią wolność słowa, aniżeli okazać , racyjnych. 
się usuną.ć z programu wewnętrznego pytanie, l się n etołerancyjnym. W walce ze slowem Die-

j
' Buduwniczowie i majstrowie mularscy również 

w ezem tkwi przyczyna taj przepaści, jaka. dzieli prawdy więcej może zrobie potężue sZowo praw- do tego stosować się powinni. 
tO

I 
czem byliśmy, od tego czem jesteśmy. dy, niż dzwonek prezesa. A WlęO z Bożą pomo.. ____ _ 

. To pytanie całą sitą nam się narzuca i roz- cą zabierzmy się do ciężkiej i odpowiedZialnej 
trząsanie jogo, wnikanie weń nadaje obchodowi pracy~. I 
szczególniejszy charakter wewn~tl'znego skupie- Deklaracyę powyższą. jak dowiadujemy się I 
nla, które na zewnątrz powinno się przejawić. z dzienników petersburskich, oklasl,iwalo cale I .. -.-

Z Grunwaldu WięC i dZIEl luna świetności, lecz centrum, prawica umiarkow a.na, część t. zw. po- \ 
idzie i nacisk na wewnętrzne skupienie i wejście st~powców i Kolo polskie. 1 Olbrzymi ten \Vulkan zwraca znów na. siebie 
w siebie, Idą i programy na przyszłość, slowem, . uwagę sWlata. ° przebiegu ostatnich jego wy-
oharakter Grunwaldu - to charakter skupienia, buchów podajemy wiadomości w telegramach. tu 
a nie rozstrzelenia,", W sprawie ochrony zabytków. Zaś zamiescimy garść informacyi o tej gróźnej 

Deklaracya Guczkowa. 

górze. 
Etna jeRt najwyższym wulkanem w Europie -;-

Z iniCJatywy Towarz. opieki nad zabythmi (3313 metrów). Składa si~ z iednego olbrzymie
przeszłości, na specyalnej konferencyi konserwa- : go, ale o łagodnych zboczach stożka, którego 
torów opracowano instrukcyę, mającą na celu , obwód wynosi 120 l\llometrów. Wulkan ten stoi 

Na pierwszem pod swoją prezydeucyą pos'je. Oto punkty instrukcyi w streszczeniu: lączony. 
ochronę zabytków, a głównie naszych świątyń. !/ osobno, z żadnemi lańouohami górskiemi nie po-

dzeniu Izby państwowej·, nowy prezes tej insty- 1. Przy restaueacyi zabytków: Szczyt góry wzuosi się na 300 m. mtd plasko. 
tucyi prawodawczej, Guczkow, zabrał glos w ce- a~ Forma zabytku winna byc zachowana bez ! wzgórzem. Wybuchy z tego gtówllego krateru 
In wypowiedzenia swych poglądów na. pracę "re- względu na różnolltość :zawartych w nim stylów; są bardzo rzadkie: Jawa I!rzedzlera się zwykle 
prezentacyi spolecznej" w Rosyi. Deldaral!ya ta ! b) Przybudówki i naleciałości późniejsze mo- I niżej i tworzy kratery boezne, których 1ic~ą 01(0-
złożona została już po audyencyi w Carsklem Sio , I gą. być usunięte, o ile nie przedstawiały wartości i lo 200 na wysokości 1,000 - 2,00 ) metrów. 
le, co do której dzienniki zdążyty stwierdzi c, że historyczno artystycznej. I U stóp góry, do wysokości l,40U metrow, 
trwała cale 40 minut, czyli ściśle tyle, ile i po- , c) Usuwanie wszelkich dodatków i nalacia- : kwitnie buina roślinność, ciągną się pola opra
przednie pierwsze audyencye Muromcawa, Golo- lości może być dokonywana jedynie za zgodą spe- : wne i winniCe. Wyżej do 2,200 metr6w góra po-
wina i Chomiakowa. cyaInie wydelegowanej komisy i konserwatorskiej. I l,ryta. jest lasem (kasztany, d~b1, pinie); dalej, 

Mowa p. Guczl{owa wywarta naogol dobre d) Restauracya winna przystosować się do , ai do szczytu, Ciągnie się pustynia, pokryta la.-
wrażenie wśród rządzących w Izbie stronnictw. charekteru zabytlm roateryale.m i technil(ą· I wą i popiołem; zimą śnieg na niej leży. 
Zachwyca się nią "Nowoje Wremia". II. Zmiana materyalu lub }construkcyjnych Pod wzglE,jdem geologicznym Etna naleźy do 

IIGlęboko wdzięczny wam jestem, panowie- części może nastąpIć tylko wyjątkowo za decyzYą I najmlodszych formacyi na Sycylii. Jej Wiek obli· 
mówił p. Guczkow - za wiell{i zaszczyt, jaki' l\Onserwatorów. I czają ntyll\o" na 50,000 lat. Ponieważ wybtl
mi okazaliście,. wybIerając mni~ na preze~a. Iz· III. Gdy zachodz! potr~eba .dobudowania do II chy ~tny ~owtarzają ~ię .mniej. więcej cO lat 10. 
by państwowej. Dołożę wszelkich staran, aby starego zabytku nowej OZ~ŚC1, nie nale~y wyma- . było Ich WIęC okolo pl~CIU tySIęCy. 
wywiązaó się z . tego obowiązku jaknajlepiej. I gać, aby ta dobudowa była dokonana w styln ca- I Z wybuchów, które byly za czas6w bisto-

Wybór zastal nas wśród poważnej pracy, roz- lości lub części dawnego zabytl<u. Charakter jej . rJeznych. Daldawniejsze datują się z lat 396 i 
patr)'wania budżetu państwowego, jest to jeden z ! zMeżeć będZIe od talentu i pomyslowości artysty, 122 przed Chr. Z ple!'wszej polowy wieków 
najważniejszych aktów ciała prawodawczego. Po l(tórego projekt wmien również uzyskać aprobatę Srednich wieści o działalności Etny są skąpe i 
budżecie czeka swej koloi caly szereg projelitów. specyalnei komisyi kODserwatorsldeJ. I bałamutne; dopiero od wieku XII stą)!!: się pe-
Oczekiwane jest wniesienie nowych prOjektów o IV. W fundamentach wolno jest zastosować : wniejszemi. 
charakterze terminowym, tycząCYCh' się na.jważ·I' wszelkie nowoozesne materyały i technikę, o ile l Jednym z najgwaltowniejszych by1 wybuoh 
niejszych stron życia państwowego. nie dzieje się to z l\rzywdą: i uszczerbkiem dla w dniu 4 lutego r. 1169. Tegoż dnia trzęSienie 

Pozwólcie mi, panowie, nakreślić w ogólnych I charak~eru wn~trz architektonicznych (piwnic, > ziemi Bpustoszylo Sycylię i Kalabryę .. Wi~ksze 
zarysach plan prac prawodawczych w warunkach krypt l t p.). wybuchy były w latach 1329, 1536 l 1537, a 
normalnych. Na pierw8zem miejscu stoi oczywiś- I V. Posadzki. stanowiące jakąkol wiek charak- szczególnie bogaty w groźne wybuchy by , wiek 
cie obrona państwowa, wniesiony ma być projekt : terystykę artystyczną zabytl\U, pOWIllny być, na- XVII. Największy wybuch nastąpll w 1'. 1609. 
p!'aw&, nadający pewien plan i system wszelkim i wet w razie niejednoliteści użytego w nich mata - Po ltilkakrotnem trzęs ' elliu ziemi, w dniu 11 
zamierzeniom w tej dziedzinie, a także projekt · ryaIu, zachowane. marca utworzy l się krater powyżej NIcolosi; po · 
pra.wa O przejrzeniu ustawy o powinności woj- I VI. Przy budowlaoh drewnianych należy ezę- laly się z niego potężne strumienie lawy, z IImn
skowej oraz ustawy o emeryturach dla ofIcerów : ści zepsute zastąpić. jąc przestrzeń, szeroką przeszło na 4 k il Jl etry. 
i inwalidów. ! VII. Wnętrza, oile zostało artystycznie prze- Jeden strumień dotarl aż do Kata.nii, przerwał 

Nast~pnie, zaraz po świQtach (t. j. w maju) , robione w czasach późniejszych, nie należy przy· mur miejski, zalaI jedną d~ielllicę i port. oraz 
IIb80 mogłaby rozpocząć obrady nad projektem wracać do plenfotJlogo stanu. wytworzyl w morzu potężny przylądek. Dzialal-
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. ' '\ ~J wulkanu trwała. wtedy bez przerwy 3 i pól I IlOŚCi związku eksportowego świadomi rzeczy opa -
I'llesiąca. ł K n O N • K ..4. łrujl) w braku solidarności między fabrykantami, 

Og6fem zaobserwowano dokladnie przelzlo l -fl. ' 'l\~ produl<ujl}cymi przędzę bawełnianą. 
100 w)'bll rh6w Etny. z których 16 przypada na • ł (~) ~awl&llenie "Spłat. Otrzymano tu wia 
", ie k XIX. I (h) Zebru1e parafaln8. 'Wczoraj o godzinie domos~! ,ze firma ma~ufakturowa ~G. Dnwa~ho\H 

3·ej po p ( ludni u mialo się odbyć zebranie w spra- ~ Tyfhsle znalazla. Sl,ę w tl·.udnośclacb J.!łatUlczy. N 
ł wie zorganhowanio. nowej parafii w Widzewie. l zaproponowała. wierzycIelom sprolongo\ng e Duma państwowa. Parafia św. Krzyża w obecnych rozmiarach dlugów. Pa~sywa. ~y,noszą ,150,000 rb. , 
, terytoryalnych liczy 5~8 obywateli posiadają.cych ~ temze mlt'scl~ zaw~~s~la \~yptlty .rll·m ~l 

-:- ! prawo glosu. By WIęC zebranie było prawo- ~Bracla Dzawachowy " ktol~J pas~ywa ob! lc~al'ł 
Wczorajsze posiedzenie Dumy zaozęl0 się o mocne potrzebna jest conajmnieJ 1/. z tej cyfry, na 20 ~,OOO rb Zaa,n~aZOWa?l są fabrykancI łodz· 

godzinie H.ej przed połudn i em pod przewodnic- czyli 197 osób; na wczorajsze zebranie przybylo 01, a Jeszcze bardZiej moskiewscy. 
Lwem Guczkowa. Sekretarz Dumy odczytuje na- tylko 126 osól>, wobec czego odbędzie siE} ono (a) Szkoła handlowa. Gmach wlasny 7 kła
Lleslany przez rząd projekt, dotyczący znIesienia w drugim terminie 24 kwietnia o godz, 3,ej 1)0 sowej szkoly handlowej kup iectwa lódzl\lego, 
praw autonomicznych Finlandyi i podporządkowa. południu w tymże oddziale straży i będzie pra- wznoszony przy ulicy Targowej róg O.delnei, 
nia tego Księstwa pod ogólne prawodawstwo ro- womocne bez względu na liczb~ przybyłych osób, ktorego budowa jest na ukończeuiu, oddany bę-
syjslde. Z tego powodu powstaje dyskusya, do- Z zebranych danych twierdzić można już obec· dZle do uż,ytl~u ,w duiu ~ grudnia r: b: , 
tycząca skierowania projel<tu. nie że nic nie staje na przeszkodZie utworzeniu PrzenieSIenie uczelOl do własnej SiedZIby na· 

Pierwszy przemawia Milukow, oświadczająo, tej' para.fli, a. kS i ądz kanonik Szmidel chętnie po- stąpi w kwietniu r. p. 
ii poloienle jest zupełnie wyjątkowe , Projekt za- • piera ten projelrt: , . . I, (a) Z "L~.tni". Zarząd T?warzystwa .posta. 
wiera całkowity przewrót ustroju prawnego Fiu- , Nowa parafIa w WJdleWle lIczylaby okolo nowll urz:}dzlc szereg odczytow, wybierając na 
landyi, nie może więc być przyjęty, gdyż znosi 16,000 dusz, początek odcz~Ly pp. Opieńskiego i Totw ! ńskiego. 
autonomię; jest również nielegalny, gdyż nadaje (h) Ze Starego cmentarza kabliokiego. Obec· Jako W okreSIe poświęconym pamięci Chopina, 
Dumie prawa, l<tóre jej nie sIużą. Następnie MI- nie po podziale miasta ua. nowe paraf. e, sprawę ~ dnln 7 k:vietnia dyrf'ktor Opieński wta}em
iukow wskazuje. na. czem opiera się konstytucya dozoru nad Starym cmentarzem katolickim roz- nlczy czlonkow' Towarzystwa w szczegóły twór 
Finlandyi. Wszyscy Cesarze ~osy)scy uw~żali ją strzygnięto w ten spoa6h: . ' I czości, ni~ś\miertelnego mls,t~za. tonów. W dnia 
za nietykalną, pomimo to terazoiejszy prOjekt za- Ogólny nadzór nad cmentarzami Oblął pro- 17 kWietnia profesor TolwlDsln zapozna slucha· 
mienia sejm fiulandzki na instytu()yę doradczą. boszcz parafii św. Józefa, w której Się cmentarz czów ~ rzeczą bęJącą na dobie, gdyż z kometą 
~fówca przypomina Bobrikowa i fatalne następ- znajduje, I Ha)Jey a. 
s twa jego rządów, lecz nawet wówczas nie śmia.- i W przys złości zaś jest projekt, by po uCor- (X) OdGzyt. W niedzielę, dnia 3 kwietnia, o 
no wlltąp i ć na drogę, jaką obrano w okresie mowauiu now ych dozorów kościelnych, wybrać godz. 8 i pM wieczorem w lokalu StowarzysLenia 
c sto lypinowsl<iego:ł uspokoJenia. z kazdpgo po jednym człol.lku ; wybrani utworzą wzajemneJ pomocy pracowników handlowych m. 

Obecnie istnie;e cllęc postawienia Dumy mię · l kom itet czuwaj ący nad porz~d k~em na Starym Ł'ldzi (Druga 45) odbędzie się odczyt Jana Wl. 
dzy Jlonarcbą a FlO landyą, ażeby cale od ium cmentarzu. ,I Dawida, redaktora " Spoleczeństwa - na temat: 
Z lVl'ó dć na Dumę, Ale ze słowami Monarchy Niez:lleinie od teg9 jest proj ekt, by na emen- I "0 zdolności do pracy·. ' 
igrać nie wolno , Za pogwałcenie to odpowie. tarzu obsadzić starszego grabarza, od po ,viedllial- l Odczyt I)Owyiszy, wygłoszony w Warszawie, 
dzialni są wprowadzający w błąd l\1onal'chę. Je- nego za porządek i dodac mil do pomocy kilku · cieszyl się wielIciem powoLIzeniem. 
że)~ Rosya pragnie o.degrać, ro~ę ~iel,ki,ego . m~- ludzi. '. I (x) Odczyty T. K., O Znany publicysta i lite
car., L\\ a, to ~o \\ lUna palllJęt~c, . ~e I stllleją gl am- (a) Bawełna. Prezes komItetu ba welOlanego rat . ad w. przyll. Eug, Sokołowski, wygłosi w dniu 
ce, poza l,tore pr,;el\foczyc me wolno Ces~rz przy g i ełdzie moskie wslliPj, zawiadom i! łó<lzki ko· 3 i 4 kwietnia, w lokalu Stowarzyszenia. praco,,-
przed l<onfcrencyn w Radze naw?lpYaI do sądow mit et gie ł dowy, że wyniki aukiety dotycl~eej ilo - ników halJdlowych, przy ul. D1u<>'iej ]i 45, nastę-
w d,HCbu pr~wdy I spntwledll\v ~s" J. FJ'ak~ja 1\.a· ści bawełny , zn ajdUJące) S ię w s k ładach w.Mo pU I!\ce odczyty: w niedZielę o godz. 5 po polud 
detow ~v, lllllę tych zasad , uznająC can\OW.lt~ Dle· skwie i w dr ,)(}zfl <lla okręgu moskie wskiego, po mo "Napoleon i Legiony" , w [lonipdzialek o godz. 
JegaJDos~ jJ~oJtlktu ,. o?rzl~ca go, ]al~ rówOlez wy- dzień 14 marca r. b. wyrażaj ą się w cyfrach na- 4·ej po południu "Fryderyk II Wielki i Rozbiór 
b.ór komJ.';yJ do zaJęCJa SIę tym prOJ ektem. (Prze- stępu ącsciJ: Polski". 
Cląg , e oklask.1 cale] opo~scyl). , . . '. Na tlkladach w .Moskw ie: I (-) Prasa w opałach , Komitet do spra.w 

Natl l ępUle przem,awlat Ge.ge czkor~ w ][~l1enlU Bawelny z nasion amerykańsk i ch sprzedanej prasowycł1 wyto czył proces l'eLla!ctol'owi "Wiado.. 
s?r.Y,al,?Y I'~ df1 mokrato\\' pr~e r.I :v pro)ekto \V~, o~ _ ,19, .t3t bel; niesprzedanej 55,526 be l; ~ nasion mości graficzn ych" łAntoniemu Burkotowi, za-
rL~t:aJ ~\c /:> 0 zupoln l,e, lnDl m~\\cy, Jak~ to. paz miej scowych - sprzedane) - 2.912 bel;ntesjll'ze- wieszając to czasopismo do dnia rozstrzygnięcia 
dZlel,ml;o wcy: , Belllgaen, T~?liZeW, Nlekludow, danej ~ 8,400 bel; razem na składach w Mo. procesu, Redaktorom .Handlowca- i • Wiadomo-
,oalej Jlacyol~allsta ~ropl ensklj , a z praw Icy Mar skwie, ameryl,ańsldej i miejscowej - 86,269 ści robotniczych" odjęto prawo redagowania tJch 
~{Qw na~adalą ~aw~lęC l e na M"UltOwa, pr~t(:st~- brl. \ ozasopism. Wychodzący we Włocławku .Glos 
Jąc gOlą.CO plzeCIW .na~!wa nlU FlIll all dyl pa~ W drodze dla okręg u moskiewskiego: z na. wiary" ulegl konfiskacie, a redaktora skazano 
stw e~. Dowodzą 001. IZ l\l1l uk?w wystęP~J6 sion omerykanskicb. niespr l.edt ll ej - 12,693 bel; na 500 rb. li: ary lub 4 mie s ące aresztu. 
przecnv wolI Monarchy, wymyslaJą na. kadetow z nasion miejscowych - 4,520 bel; razem w ( ) 8 k l N . l " 
w!Jgole, mówiąc natomiast hardzo malo o pod d d ,. 7 _ ,a " prawy sz.o,ne . .r a st~no~lS(O na.czeIOl· 
stawach legalnych projektu i w końcu dowodzą. ro ze, amery[(anskieJ i miejscowej - 1 ,213 ka 10dzklej dyrekcYI naukowej mianowano Ola-
że Milukow dąży do oderwania kre,;ów. Lerche bel. Ogólna ilość zapasów bawełny na składach zowa~ doty~!Jczasowego ,~acz elUlka dyre,kcyl nau 
zarzuca katletom, iż w maju glosowali za korni· w M:lskwie i w drodze niesprzeLlanej _ 81, ł 39 ~oweJ w Klel~~ch, , MieJsce tego o.s,tatmego zajął 
srą chelmską, a obecnie glosują przeciw fin· bel; sprzedanej _ 22,343 be), czyli razem 103,482 . Inspektor szkol ludowych lódzluch, p. Rewer-
landzkiel· bele. I sowo 

l\Iak!aliOW na to odpow iada. że projekt chelm- Z pośróil 31 firm zajmujących się haudlem ; (a) Sprawy kolejowe. Wczoraj pociągiem ku-
ski uie je'st sprzeczny z prawami zasaLlnictemi. lJawetny, do któryrh rozesłano Itwestyollaryusze, ryerskim przybył Uli. stacy ę Koluszki inspektor 

Jefremow IV imieniu postępowców deklaruje, odpowiedziało ~O firm. dróg ~elaznycu rosy}s ~ ich, k~ . Gorc~a.,k~\v, ,wiLa ~ 
że frakcya Jego głOSU J e ~a oddauiem projel, t~ Wedlllg W i adomości otrzymanych przez róż nI. ~rzCJz p~zed stawic leli. koleI lódzkleJ l Wlede.u-
do l(L ffi lsy i, nie rozstrzyga to jednak sprawy, ja· ne firmv po dzień 14 marca r. b. w składach fa- ik leJ, Z K,oloszek koleją. o~wod~wą. ks, Goreza· 
kic stanowisko zajmie wzgl~d<Jm samego pro- bryczn)'ch okręgu mosldewskiego _ znajdowało kowada! SIę na stacyę Ł6dz · Kahska, Po paro
jektu. się: bawelny rosyjskiej z na3ion amerykańskich gouzinnym wypoczynku, p- inspektor wYJecbał 

Przy glosowaniu przeciw oddaniu projektu _ 271 402 bele; z nasion miej~cowyrh i pers dla zwiedzenia toru kolejowego W kierunku War-
do l\omisyl byl i: socyalui demokraCi, grupa pra- kich _ 43,897 bel; bawełuy amerykańskiej _ 8zawy. 
cy, kadeci, Kolo polskie i część mllzułmanów. 49,705 bel; egipskiej _ 12,517 bel; IOdyjskiej _ (h) Ze Stow. majstrów samnprząśaików. W so , 

W tell sposób za oddaniem prOjektu do ko· 1)338 bel. botę, duia 2 kwietnia, o gouzlllJe 8 el wlec:torem 
misyi przewazy!a większośc 21 głosów. ł Ogólem 378859 bel. odbędzie się w lokalu własn ym miesięczne pO:lie~ 

I 
OdpOWiedzi nadeszły z 53 fabryk centralne- : dzenle zar,ządu, przy wspóludz iale czlonk{lw Sto-

KALHND!!iZYK TERlIIINOWY. go okręgu, rozporząd7.ającycu 3693473 wrze. \ warzyszenla. 
l cionami. I W nIedZielę zaś o godz nie 2·ei po polu,lniu IMIONA. SŁOWIANSKlK D ~ I ś ZbIgniewa. J u • 1 l S 'l 

~ r o 8adomlra. NHl nauesłało odpowiedzi 18 faoryk. w 10 <a U tow. urządza si~ ftslVięcone' d a człou-
Mw Stow. i ich rodzin. TRA.TR POLSKI. (CegIelnIana 63), D z I ś ,.Sklz·, (a) Na posiedzeniu kom syi organizacyjnej ł 

(po raz pIerwszy) komedya w 3 aktach Gabryeli Zapol. zjazdu przeJ ~ tawlclelJ pracowników handlowych i (a) Z towarzystwa teatralnego, Na posie-
Skiej'. Początek o godzinIe 8 minut 15 w teczorem. dzenl' u ob anego zarzą ,1 U po wora.no WC ZOl"'J' na w Wal sza wie - postanowiono w sprawie sądów I u , ' a 

- J U t r o .OQrodzonl\ Ewa", L;omedv & w e ak- e esa Leoua G' Ica n" )'ed eO'o z 'VIC p ze ' rozJemczych zaproponować ziazdowi uchwale. na- pl' Z p. ,I , "" n '" e re -tach Heleny Rozgór~klej (Ceny znizone). Początek o go- ~ M' • H 
dzłnle 8 minut 15 wieczorem, st~pnj:}cą: l\a p. leczy';ł8wa ertza 

ZEBRANIE D z ł ś (w sali hotelu Mauteuf1a) do- "Komisya organizacyjna, uzn ,l jllc wielką. do- I (x) Ze ZgromadzenIa czeladzi szewckioh. Duia 
roczu tJ ogólne zebrMia Tow wzajemnego kredytu ha,.· nioslośó sądów rozjemcbj"ch. proponuJe zjazdowi 3 kwietnia w gospodzie cteladzl szewckicIl, przy 
dlolVoprzemjstowego (P"3az-Meyer& lir. 10) Począ~el!: o przekazanie wniflsku zwiądul zawoLlowe6o pra- ulicy Południowej oM 6, o godz, 2 po południu, 
goózlule 8 wieczol"llm, cowników bankowych rad:tle zjazdu, do ostatecz- odbędzie się posiedzenie kwartalne, Czlou!{owi& 

ZE 8T .tAŻY. D z I ś o godzinie 7 wieczorem ćwi I b 
cza:lIa SY6UMoJWO l V oddziału łódZkiej straży ogniowo nego opracowania projektu sądów rozjemczych i proszeni są o iczniej ~ze przy ycie. 
ochotntcze) IV domu rekWizytowym tego ż OddZiału, wprowadzenia go IV życie". (a) W sprawie rzeźili na Balutach. Wizyta de-

WYSTAWY. Dj:!ś I et/dziennie ,Wyst&wa (a) Zwią;lek eksportowy, istniejąc'y w Łodzi legowanego do ŁoJzi, przez geu erał gubernatora 
8ztuk plę t.n1~h" (Mlkołalewska W) Otwarta od godz. przez szereg Il\lesięcy, IV cellJ zbytu nadprodukcyi warSzaw8ri:iego puli ownlka Burmana miała na 
10 rano do 10 wiecz. l b' d' k _ D zls I codziennie wystawa obrazów I azlukl przędzy baweł/liauej zagranicą, rozwiązauo i obec· ce u z adame sprawy, OLyczące) przyszłej e a· 
.tosowallej do zdobnIctwa (A.ndrzeja 7). nie jest on w lik Wldacyi Prtyczluę nletrwa- ploatacYI rzeźUI mieJsloej ua Balulach. 
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Do generał-gcbernatora warszawskiego wnio· Bisenberg, syn kupca, lat 7, przełknl\ł monetę 2 kopIejko
slo sl<argę grono oponentów, niezauowolonych wl\, którs" z trudnośC ią w;,dobyto na stacyl Pogotowia 
Z t~go, że zl:lbra!!!fł gromadzkie oddato rzeźnię (p) Prz, prao,. Na ulicy Piotrkowskiej nr· 293 
bałocl:ą w dzierżaw~ pięciu obywatelom. Sl<argę w f/lbryce G"yarów robotnkowl, Adamowi Strastkiemu, lat 32, m!:8zyn", przy której pracowal, obclęla trzy 
swoją motywowali tem, że uchwala gromadzka środkowe palce u prawej ręki, na kuracyę odwieziony 
w tym przedmiocie ze względów formalnych jest został przez Pogotowie du kltnlkl dr. Wattena na Pod
lliepra W i dłowa. leśnl\; Ila ul Dzlelnel nr, 9 Józef Gawryszczak, robotnik 

Pulkownik Burman przeprowadził na miejscu mularski, lat 32 spadł z rusztowania z wysokOŚCi jed-
Ó 

' nego piętra, odniósł obleczenie !!łowy I iwarzv. oraz 
szczeg lowe w tej sprawie sledzlWo. Badani byli: o/l61n9 lJotłuczenla. Obydwom doraźnej pomocy udzielili 
naczelnik powiatu lóuzkiego, naczelnik straży lekarze POjlot?Wla. 

si~ bardzo pomyślnie i obudziła doże zaintereso
wanie wśród członków Tow., ich rodzin i zDajo
rn~ch. To też nrawdopodohnie gwarno i rojno b~
dZle w lukalu (HarmOnii> (Południowa 36) w nad
chodzącą sobotę wieczorem. 

Wieczornicę urozmaicą produkcye artystycz· 
ne chóru mieszanego Tow., solistów i Kola dra
n.latyczDego po wycurpaniu których rozpoczną. 
Sl~ tańce. Początek wieczornicy o godzirue 81/ 

Wieczorem, • 
zie uskiej, budowniCZY powiatowy, WÓJt gmmy, I (p) PObH,. Na Górnym Rynku Mlcbał Wodnicki, 
sołtys oraz kilim obywateh Batut. I lat 45, robotnik kolei elektryczno'. W kłótni z nieznajo- ~h) % Koła pracowników kolei rabr -łódzkiej. 

Sprawy kosztorysu robót wcale nie por~. I mym człowiekiem uderzony kilom, odniósł ranę glowy. W llIedzlelę, o godzinie 8 ej wieczorem W loka-
szano. Ranę opatrzył lekarz Pogótowla. lu Kola pracownil<ów kolei fabryczno łódzkiej od-

Z powodu nie wykończenia robót ol,olo bu- * będ~ie się wieczornica muzyczno-wokalna z 'tań-
dowy gmachu rzeźui (CO bęuzie dokonane za mie- (a) W Radogo8zczu pies wśclekly, niewIadomo camI. 

, siąe lub dwa), oszacowanie budynku, sporządle- do kogo Ilależący, POiCąul onegdaj Alltonlego Ignaczaka Progra.m wiaczornicJ bardzJ urozmaicony. 
nle całkowitego kosztorysu nastąpi po zupelgem którego niezwłocznie odeslano na kuracyę do lecznicy (X) .Powiew "iosny~-to godro pod którem 

k ' . b d l dr. Palmlrsltłe~o w Wars~awle, PSI\ :zab;to. ' wy OllczenlU u ow I. zar.ząd rlemieslniczego Towarzystwa. śpiewaczego 

W 
. k fi f- t . I (a) Epizoot,a. We wsi Czolezyn, gm. Lutomierak L" d (a) sprawle on ha y mlęsa. Bawiq,cy i wśród trzody Chl\lWnai wybucbnęłtl aplzootya Celem "lra nrzą zo. pierwszą. wieczornic~ poświątecz-

tu pulkownllc Burman zgromadzil olJszerny ma- ' stłumienia. zarazy władze tamtejsze zarządzily ener- ną.. dla członków, ich rodzin i wprowadzonycll go-
tery al dotyczący konfiskalY mięsa. Pneprowa- gicz Ile środki. ŚCI w lokalu wlasnym (Mikolajewska]Ut 11) w me-
dzone prze~ niego Śled/.two u.iawniło, że lcontro. ! dzielę dnia 3 kwietnia r. b. 
lerzy rzeźni miejskiej dOfJuszczal1 się czynów, SZTUKA i PiŚMIENNICTWO. . ,Dzień ten ~vy~raoo dlatego, iż nazajutrz r6w-
przecbodzących ich kompetencYę, nadużywając Blez przypada SWlętO, zabawa będzie więc mogla 
przez zbytnIą gorliwość \\ładzy nadanej im przez (x) Na bndow~ teatro. Pr6by z "Koncertu" ' przeclą.gnąc Się dłużej. . 
TowarzyHtwo rzeźni miejskiej. \ lekkiej komedyi Bahra, odbywają się codzienni~ . Program wieczornicy nader urozmaicony. 

Po tygodniowym pobycie pułkownik Bur- pod Ideronkiem p Bończy. I WIce-prezes Towarzystwa, dr, Józef Jokiel, 
mail z obfitym materyatem w tej sprawie po- Sztuka ta pr~eznaczona jest na przedstawie. ' wygłosi pogadank~. 
wrócil do Warszawy. nie wtorkowe d. 5 kwietUla r. b., z którego do· Chóry Towarzystwa, pod kiemnkiem dyrek-

(a) Zwiedzenie Izdoi. Na jutro zapowiedzieli chó j ma pomno:iyc fuodusz budowy nowego gm a- tor~ prof. Brandta, wykonają 4 numery. niektóre 
przyjazd do Lodzi wychowańcy instytutu wete- chu tE'atralnego dla Soeny polskiej w Łodti. Bi z nIoh po raz pierwszy: mianowicie: walc z opery 
rynaryjnego war8~awsklego w towarzystwie pro- lety na to widowisko sprzeqawane sa codziennie "Lizystrata" i "Na grobie"-odśpiewa. chór mie-
fesorów zaklallu, w celu zwiedzenia rzeźni na od godz. 5-8 wieczorem w cukiern"i A, Rosz· szany; "Cichy domku" i "Wiosenkę" - odśpiewa 
Balutach. kowskiego przez uproszone panie, chór męski. 

(
h) Pożary. Wczoraj o god. 12 i pół. po pol. Jutro przy sprzedaży biletów asystować bę\ Kolo dramatyczne odegra dwie jednoa1{t6wki 

. dą panie: Stefanowa Lemenowa, Karolowa Hoi!- Z. Przybylskiego: .Schadzkę" i Antkowe we-
przy ul. Targowej 18. w stolarnI ~apallly SIę wió- ricbterowa, i Pejzel'owa; w sobotę zaś panie: : sele", • 
ry, a od nich drzewo. Marcelowa Barclńska, Edwardowa Wagnerowa. i I Poczem nastąpili. tańce. 

OgieJi ugas li domownicy przed przybyciem L M I ... 
ló 

' ucyna ~ aty s <owa. . Tak bogaty. program powinien zach"c' ć wszyst-
I-go i II go oddzia w, straży ochotmczej I straży " miejskiej. .(x) Teatr po'ski. Dzisiejszo. premiera, którą I kIch czlo~ków I osoby sympatyzujące z Towarzy-

_ W nocy o godzinie ll-ej i pół przy ulicy będzl~ paslelo:v~ praca ceni.onej autor!ci, p~ Ga. stwem .Llra" do zebrania si~ licznego. 
Targowej Nil 77, pod szopą zapaliły się wIóry, a bryeh Zapols~le.l, p. t ,SkIZ', zapOWIada SIę ze 
od nich szopa. I w~zech miar lDtere~uJąco .. W no,,:ości. tej, której , Kronika antialkoholowa. 

Ogieu mając łatwopalny materyał objął nie- I rez~seryę prowadZI P: Mlelewslu, biOrą udzial I 
tjllco szoPQ. ale i sąsiednie l<omórki i warsztat I JaDle, CzeI~ho~~~<~ ! .... l Gry~cz6wna, oraz pp.: I legeDda wschodDla. Pustelnikowi pewnemu 
stolarski należący do Zimnawody. unosza, a~lD"kl I lIhaberski. , ukazat Sl~ dyabel i grozH m.u śmierci~, ]eieH nie 

Przy byle na miejsce wypadku II i IV oddzia- - W pIątek, w miejsce zapowiedzianego usłucha. go i nie popełni jednego z tr6ech grze-
ly straży ogniowej ochotnicze), w ciągu godziny nPollychadla ~, daną. będzie wyborna komedya chów: upojenia. się, morderstwa lub krzywoprzy-
ogień ugasiły. p. Heleny Rozgórsklej ,Odrodzona. Ewa,. I sięstwa. 

Przyczy~a ognia niewiadoma, straty wynoszą - W przyszłym tygodniu dyrekcya teatru , ~usteln.ik ów byl jiSZCZ~ mIody ~ niedosta-
par~8et rubli. naszego przygotowuje, dla milosllIków wielkiej I t~czn.le ut~lerdzony w dobrem. Pomyslal on so-

_ Dziś o godz. 9 i pól rano przy nI. Wi- sztuki dramatyc~nej, biesiadę artystyczną; od śro- I ble, ze piJa~stwo będzie grzechem nalłagodn ej-
dzewskiej 50, gdzie mieśd się kiLa!!. powiatowa, dy d .. 6 kWietnia począwszy, wystąpi przez sze- j szyw, on? W.lęC !y?r.al. .Wtedy dyabeł urallowa-
zapalIł się w mieszkaniu sufit. l'~g. w~eczo~6~ ~a scenie naszej h.e.roina teatru! ny oddalił SIę, • smlejąc Slę .~zy.derczo. Pustelnik 

Na. miejsce wypa.dku przybyły I i II oddzia- mleJsloego lmlema JulIUsza Slowac1nego w Krako- ł ów m~ody z~s zaczą~ piC, Ile tY,lko mógł, aż 
1y straży ochotniczej i straż miejska, które po wy. p. StanIsława Wysocka. I wre8zcI~ str~cll zo peIme panowanIe nad. sobą.. 
rąbaniu części sufitu ogiell ugaslly. , Talent z Bożej lasId, pierwszorzędne warnn- G~y mIstrz. Jego z tego po~odu go s~arcH, roz-

(x) 1Il1eczarllia "SzwajGarska". Dnia 30 mar. l~l zewnę~rz~e, bogata wyobraźnia, g/ęboka inte- gnlewąl SIę tak bardzo, ze .go zabIł. GJy zaś 
ca r. b. został poświęcony lokal pod .Szwajcar. h~encya l nlezlllordow~na praca. .~prawily, że Sta. stanąl przed sądem, oskarzony ? mord.erstwo, 
ską mleczarnię", przy ul. Spacerowej 37. n~sława ~y.socka, ~aJllluJe dZIS bezsprzeczuie I -w: ro~pac~y 'popelnIL . krzywoprzysięstwo, przy-

( ) 
W d kW' d .' 6 .. pierwsze miejsce wsrod aktorek polskich i ope - l slęgaJąo ze me on zabll ml8trl::a. W ydalo się to 

a YPfa
b 
6. TczoraJ Ot go Zl

k
?le L -e G,] wle- rojąc wielkim klasycznym repertuarem, dala caly jednak i za owe zbrodnie skazano go na śmierć. 

czorem, w. a ryce .. owarzys wa a c. . eyer~ szereg pierwszorzędnych hreacyi w wielkim st la ł 
prl::y ul. PlOt,rkowskleJ Na 29fi, blacharz 32·Jetm Łódź pierwsza w Królestwie będzie mi ala r!oż~ l 
Adam Struskl, zaj<ity pracą okolo napra~y wen 4 ność ujrzenia wielkiej artystki, która od lat kilku I Z WARSZAWY. 
tylatorów, ulegl ober~~n~u .3 ch palców l zła~a- stale pracuje dla. sceny krakowskiej. i 

DIU. czwart?go, u praue1 lęk.l. ,Chorego, p~ .udzle· Gosć Krakowski w pierwszym tygodniu olei- ! • Aresztowania. 
lem,u dorazneJ p.omocy. odWieZIOno do kimIlo dok- ny swej na scenie lód.zkiej ukaze się: g l Gazety żydowskie piszą , że W ostatnich dniach 
toro w Wattena l Toc~termana.,. Sroda, d. 6 ltwietnia 1 y w st _ U ior " I zaczęły się w Warszawie masowe aresztowania, 

(a) Strzały na nbcy. Wczoraj nad Wieczorem, Ibsena. ,y ęp "p y Między innemi aresztowano w sobotę ubiegłą 11 
na ul. Widzewsloej, okolo stacyi towarowej kolei Czwartek, d. 7 kwietnia, 2-gi występ _ Oj- osób w mIeszkaniu przy ulicy Pawiej li 18 
fabryczno-łódzkiej, pomi~dzf rozwoiącyml węgle ciec" Strindberga, • gdzie si~ zebraly u znalomego żyda dla obchod~ 
powstala kłótnia, a następIlle bÓJka. Na krtyk Sobota d. 9 kwietnia 3 ci występ- Sędzio- .Purymu". W okoUcy Grzybowa, przez ostatnie 
w~lczących nadbieg~ post~runl\Owy strażUlk pol~- wie" Wyspiańsldego.' " ł dwa dni aresztowano l~uóstwo osób, kto re od-
~y~nr, na wld?k l{~o!eg.o Jeu~n ze, sprawców .zaJ. NiedZIela, dn. 10 kwietnia, 4-ty występ _ l prowadzono do .ochrony . 
9Cla zac.ząl nCl.e~ac l lIle c?clal SIę .zatrzymac na .Klątwa" Wyspiańskiego. l 

wezwanie strazmka, te~ WIęC dal kilka strzałów Ceny mieJSC podwyższone; abonament za wie-
z mauzera. Wówczas blCgnący stan~l. .A.resztowa: szony. 
neg? odp~owadzono ,do kancelarY.I cyrkulowej, Bilety do nabycia w kasie teatru, poczlłw-
gdZ10 stwJerdzono, ze nazywa. SIę Wladyslaw 8Zy od soboty b. tygodnia. 
Wieczorek. Znaleziono prą nim nóź, który we- , 
dlug W., stanowić ma własność żyda, biorącego (a). Ze Bz~uki. Przybyl do ŁodZI znany za-
udzial w bójce. Strzaly wywolaly poploch wśród sz.czytme arty:st.a-malarz, N. AILman, który stale 
ubliczności. mIeszka zagram cą· . . , . 
p. P. Altman zabaWI w mleSC18 naszem pa.rę 

(f) Are_ztowanle. Pollcya aresztowała Ludwika. miesi"cy w celu wyl-onania J\llku amó'o I. 
Szuberta l Alberta KorLa za kraa.zlez, dokonanl\ przed .'" ,,' ., . Z WI nycu 
kilku dniami w mieszkaniu M08zka Bidalta, przy ulIoy portretów wybItnIejszych OSObIstOSCI. 

TElEGRA Y. 
Petersburg, 30 marca. (P). Zjazd zjednoczo

nej .szlacHy oświa~~zyl się za zachowaniem, przy 
zaWlerZOnem VrzeJrzenlu ustawy gubernialnej 
wszystkich paragrafów. omawiających prawa i o ~ 
bowiązld gubernatorów, w szczególności ja.ko o
brońców nietykalnuści zwierzcllnicqch praw samo-

Zachodniej nr 65· 
(p) Ogólnemu oałabieniu wczoraj ulegly czte

ry oBoby, z których jedną odWIeziono do szpitala Po- I 
znańsklch. W8zystklm lekarze Pogotowia udzielili do- : 
rałDe) pomocy ! 

RAUTY i ZABAWY i władztwa. 
. . ' ! Petersburg, 30 marca. (P), Zjazd pelnomoc-

(P) .Jpadek. Na ul. WIdzewsklej nr. 3ó Dawid 

. (x~ "HarmOnii": ZaprOjektowana na dzień 2 mków zjednor.zouyclt zgromadzeń szlacheciuch wy. 
kWlet~lIa f. b., t. J. w. nadcbodziCą sobotę wie- słuchal referatu o zlaniu się bank6\v wlośclań· 
ezornlca w TowarzystwIe ~Harwonia), zapowiada skiego ze szlacheckim. Referat przyjęto bez dr-
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,kUS'Ii. Zjazd uchwalil wszcząć starania o całko
wity' podzial zarządu banl\Olv szlarheckiego i wIo 
~clań9l\iego. jeteli zaś pełnomocnicy w tym cplu 
napotl\ają na przeszkud v, pOWlUni o ,tem za.wia
domić zjazd przyszły. Następnie przYlęto ref~ rat. 
dotyczący fundu szów zapnsowycb bauku szlachec-

ROZWOJ. - Czwartek, dnia 31 marca 1910 r. 

r.ódzka. S't:l'a~ O~nio wa. Ochotnicza.. 

We wtorek, dnia 29 marca r . b, zmarl nagle naSz długoletni 
rewizyjnej, dawniejszy czlonek czynny ś, t p. 

członek komisyi 

.Arl.. ....... 
kiego. Ostatni byl referat Szarapowa o odrodze- Niech mu ziemia lekką będzie! 
niu finansowem Rosyi, Autor doradlla powszech- ------- d k . t 
ne obowiązkowe ubezpieczenie, co znacznie pod Człollkowie naszej straży zbiorą się w pią.tek o godz. Ił w omu re wIzy 0-

5 

I 

niesie dobrohyt powszechny. Zjazd poleclI Szara · wym II oddzialu, Zarząd i Komendantura łódzk:ej straży Ogniowej Ochotniczej, 
powowi opracowanie projektu powszechnego 01,,0- 91G 
wiązkoweRo ubezpieczenia. . 

Petersburg, 30 marca. (P). Rada ministrów Kernborg, delegowany do zbadania stanu 'przesied- . o wysoce naprężonych stosunkach.cesarza nIemiec· 
przYJęla do wniesienia do drngiego depar~amentu leńców rosyjskich" Hawai, I kiego do SWtJgo syna byly prawdZiwe. 
rady państwa wniosek ministrów skarbu l komu- Moskwa, 30 marca. (P,). Wykryto fa,brykę Londyn, 31 marca, (Wł.) Z powodu przychyl . 
nikacyi o budowie kolei pOdolsl,iej. ! falszY',"l'.go }{a,,:ioru na ~tacYI Nl'u~.ut ~olel WIU- I nego stanowiska, jakie rząd rosyjski zająt wob~e 

łetersburg, 30 marca. (P) Rada ministrów u- dawskleJ, nalezącą do melakleg.o HlpPlllsa. Ka- projektu Paslcza zbudowania specyalnl'go porlU, 
powainiła ministra skarbu do obniżenia wywozo· wior ten byl sprzedawany w najlepszych magazy~ l • . 
wej taryfy kolejowej na przewóz nafty z Baku do nach moskiewskich. I z którego Serbia wysylałaby swoJe towary WP~OBt 
Batumu. IIltihlhe m, 30 marca. (P.) Do wczoraj urzę- l do Rosyl z pomlllięciem Au stryi, gazeta "l\formng ' 

Petersburg, 30 marca.. (P). Wczoraj wieczo downie stWierdzono, iż podczas katastrofy zginęło Post" pisze: 
lem wyjechal do Kijowa senator Diedulin. 19 żołnierzy, odnioslo zaś rany 39 i dwaj kon- Nie jest to fakt bez znaczenia, stanowi bo -

Belsingfors. 30 marca. (P). Po wysluchaniu ~ul{torzy po.cil\gn w.ojskoweg~ . Winnym katastrofy I w· m" wvmowny dow6d jaldemi watlemi nićmi 
N ajwyżilzego Manifestu. senat jednomyślnie po- . Jest maszylllsta poclagu pospiesznego. I Je J .' . ', 

• ::itanowil oglosic go w zbiorze. postanowi eli flO' Od 30 • (P) Odb l 'A tu narada ! szyte jest porozumleme rOSYJsko austryackle. Au-
landzkich i niezwłocznie przekazać sejmowi, w ee- , eksporterów zbożowych przy udziale chersońskie- strya me moze pozostac przeClez o )oJę na na ę esa, marca., J a 81~ l .. . .. 1 . t t 

lu wyrażenia zdania co do projektu wydawania I go komitetu gieldf)wego w kwestyi ustalenia nor- przychylność Rosyi dla projektu serbsk iego, któ-
praw znaczenia ogólno państwowego. Prolmrator malnych procentów domieszek .obcych do wyw.o- I ry poza. wszelkimi pozorami korzyści ekonomicz 
Cllarpentier zaprotestował przeciw uchwale sena l żonego zuoża. Jako normę przyjęto 7% dla zboza, I Dych , jest w gruncie rzeczy demonstracyą auti, 
tn, oświa~czając, ż~ Manifest, sprzeczny jest z za· i sprzedawanego na rynki wewnętrzne i 8!% dla . 
sadnlczeml prawami FlDlandYI. . zboża wywożonel7o za granicę. I austl'yacką, 

Kijow, 30 marca. (P.) Wczoraj o godzinie 5 l Baku, 30 m:rca. (P.) R ozbil się parowiec I Poznań, 31 marca (wl.) Wobec jawności nie 
po pol. przybył tu król serbski ze swoim orsza- I ,Samara). Jedenaście osób załogi uratowano, je- I chęci polskich kół rob i.ltniczych i uemokratów, 
Idem. Na peronie dworca, udekoro wanego flagami : d . t k t l 6 

~ ~ en maI e n oną· p b l t M i przeciw orzeczeniom prowincyonalnym l\Omitet w, serbslliemi i roślinami egzotycznemi, stanęta war- l Omsk, 30 marca. (P.) rzy y sen a or e. ".. 
ta honorowa ze sztandarem i mu~yl{ą Króla. po- I dem dla rewlzyi okręgu wojskowego. I wyborczych, SoslDsln za~lerza zrzec SIE} kflndy-
witał bymn serbski i okrzyki .cZi wio!) poczem Adis Abeba. 30 marca (wt). Po długiej cho~ datury, gdyż nie chce byc reprezentanLem 9fer 
król obszedł wartę honorową l pOWitał zebra - robie nelJ us Abisynii Menelik, zmarł. robotniczych, dzięki wyłącznemu poparci n obozu 
nych dygnitarzy wojskowych i cywilny~b. Prezy- I Ad s"" Abeba, 30 ~narca (w1.). Po śmierci ne- zachowawczego. 
dent miasta ofiarował królowi chleb i sól, prezes gUSR Meuellka cesarzowa. Taltu lvydała wszystkie \ 

d b . . Berlin, 31 marca (WI.) Rozmiary wczoraJ~ zaś slowiańsldego Towarzystwa O roczynnoscl, armaty rejentowi Tasmassa, który zajął wszvst-
prof. F\orinRkij , przemówU do lcróla po serbsku, kie fortece w kraj fi rodzinnym cesarzowej. R1S I azej katastrofy kolejowej pod Mtileheim nad Re-
Wśród szpalerów publiczności król powozem udał Maugasza , zwolennik cesarzowej, zostal usumety nem wywolaly tutaj bardzo przygnębiające wra-
się do soboru Wlodzimiel'skiego, gdzie wy~tuchat ze stanowiska generalnego gubernatora prowlll- i żcnie. Przyczyna dotychczas nie zostala jeszcze 
nabClienstwa, odprawionego przez biskupa PawIa, cyi WoJlaga. Na jego mie jsce mianowano De- : wyjaśniona. Wiadomo tylko, że pociąg luksu90-
poczem udal się do palacu AleJ(sandrowskiego. miscego, który popiera stronnictwo regenta, a 
W p81acu odbyŁ się obiad g!l.fowy na 57 osób, rozpo rząuza 20,000 dobrze uzbrojonymi żolnierzami. I wy, pomimo haltsygnalów, wpadl z tyla na. stoj~-
Wśród zaproszonych osób znajdowali się wyżsi Ministrem spraw zagranicznyclt mia nowany Na- I cy przed stacyą pociąg źolnierski i tutaj n&stą-
dostojnicy woj ~ko\\ i i cywilni. Po obieuzi~ król I gadiras Didasu. Jego poorzednik Geo~gis, k~ó- pilo straszne zderzenie. 
byt w tl'a~l'z{\. gdzie dano jeden akt sztuki cZy- rego cesarzowa Taitu usunęla ze stanOWIska, [Dla- I Ci żołnierze, którzy wygląrJali oknami wa-
Cle za Cesarza, I <Cyrulika sewilskiego). Ulice,. nowany ml'n'lstl'em handlu. . b . l W dl .,. _ 

gonu, mają poo Ctnalle g owy, e .ug naJswlez-przez I<t6re !<ról przejeżdżał, byly uLlekorowane Ad S Abeba, 30 marca (wł.). Kupcy auropej-
fi · . t koJoro "a ""I' e szych donie .'i eń zostalo na mieJ'sću zabitych żol · agamI, monogramami I ma eryą \'.' '. - I scy mają zaufanie do nowego rządu. 
czorem zaś iluminowane. Kolonia, 30 marca (wł.). Pociąi?; cexpres:J nierzy 21, w tern 5 polaków, a ciężko rannycl 

Parii, 30 marca. (P.) Senat przyjął budżety dzisiaj, o godz.2m. 30 po pol. pod Mu.hlheimem, 100. Wśr6d niebezpiecznie rannych je:lt 13 po. 
ministeryum sJ.lraw wewnętrznych i ministeryum najechał na pociąg osobowy, jadący z Dortmun- laków. Na miejsce }catastrofy przybył pruski 
wyznań oraz projekt prawa o rewizyi taryfy ce1- du do Metz, a wioząc y przeważnie urlopowanych I k l W ' J k ' l t ni 'e 

' 'b ·1 t minister o el. pocIągu u sU80wym nI;: nei w redakcyi, uchwalonej przez lZ ę uepu owa- żołoierzy, Zuerzenie było straszne. L i czbę po- I 

nych. dl'óżlIych zabitych. glówn i~ żotn,ie~zy, p.od a. Ją ,na l poniósł szwanku. 
Londyn, 30 marca. (P.) Izba gmin. Asq nith czterdZieś c i. Prócz tego kJll<adzlesląt osob odll1o- .------------------

zaprop muwa! izbie, aby prZyj ę ła rolę komlsyl do slo rany lżejsze. I Odpowiedzi Redakcyi. 
rozpOjmanla rtlZolucyl, idodal, Żd druga izba jest Budapeszt, 30 marca (wl.) . Jak się okazuje, Pan u Ł Szmigielskiemu. W zaw l'Idom ł en!n, 

t t. l" b l d6 W'I na byc' opar 'J • ll\BkaWie przyslanem nasze1 RednkC"!, z/lpom nial Szan. po rze"na, a e ze JZ a or w po li • to II' ezba o fi' ar pożar n W Oekoento J' est wię cszą, J 
, Pan oznaczyć datę zebran ia ta na zasadach demokratycznych, nie zas 1Ia. pra- ni ż f\b liczano początkowo . Zginęło podobno z g6-

wie dziedzIcznosci. N lezuędnym war unkiem pl'ze- rą. 500 oRób. DWie rodz llly wyginęły zupełnie. .. , 
prowadzenia polityki rządu, lJowinno być zapo- I Trzy osoby dostały pomieszania zmysłów z roz- SPOSTHZEZENIA METEOlWLOGICZNE 

za 

bieganie możności niezgodnego z konstytuc:yą mi e- I paczy za krewnymi. Stacyi cenl1'alnej K. E. Ł. 
szaOla się w zakresie spraw finanso wych. Balfour D Z I E N N E. 
powiedzial, że plan rządu jest śmieszJY, Red
mond i Bums OŚWiadczyli, :Ge b~dą popierali re · 
zolncyę· 

W czwartek do izby gmin będz ie wniesiona 
poprawl\a do rezolUCYj rządowycu, oś wi adczająca, 
ze druga Izba jest potrzebna. Izba gmin jest go· 
tową obrado wae nad projektem reformy drugiej 
izby, ale nie chce rozpoznawać wniosków, które 
uznają istllienie drugiej izby za zhyteczne i zno 
szą. Jedyuą rękojmię tego, że rząd nie może prze
prowaJzac ważllych zmian, nietylko bez zgody, 
ale nawet wbrew życz eniu większości wyborców. 

At6Jy, 30 marca. (P.) Odezwa ligi wojsko~ 
wej, zaWIadamiająca o jej rozwiązaniu, ma byc 
ogłoszona dzisiaj, po odczytaniu mowy trono
wej. 

Ateny, 30 marca. (P,) Odczytana w parla. 
mencle Illowa tronowa zapowiada wydanie dekre
tu królewskiego, l, tóry w myśl art. 107 konstytu· 
cyi zwolllje izbę do rewizyi l<onstytucyi i uchwa· 
lenia oJpowleJnich reform. W końcu król wyra, 
za podziękowanie parlamentowi za pomoc, ud,zie
lOllą rządowi w jego zab iegach okolo przywrocee 

nia spokOjU w kraJU, nlezb~dnego dla dobra oj
czyzny. 

Tokio, 30 marca, (P.) Wyjechal do Ronolulll 

Petersburg, 31 marca. (P). Zjazd zjednoczo~ , 
nej sdacuty na posie.d,ze~iu wczoraj~zem wyslu - ! 
chal relacvi hr. Bobrlllsklego O napasclach w Du- J 

mie paust;; owej na ustrój państwowy i szlachtę. ! 
Zj alld postanowil przedstaWiĆ poru~zoną w rela- I 
cyi kw c styę do uznania rZlJ.du, silnie przekonany, I 

że zwrócI nlllezną uw agę na wynikające z te* I 

go smutnego zja.wiska następstwa, szkodliwe dla I 
pokoIowego ro ~ woju Rosyi. I 

Kijów, 31 marca. (P). ~rz'Ybyl tu prezes ko-
misyi rewizyjnej, senator Dldulin. i 

Wro6ław, 31 marca. (P). W jednym z domów . 
przy uJ. Elllbauffi, wieczorem nastąpil siłuy wy- I 
buch gazu Zerwane drzwi zmiażdżyly pr7echod- • 
niowi glowę . Dom zburzony. Na razie wydobyto I 

z gruzów 8 osób zab 'tych i ci~żko rannych. 

Z ostatniej chwili. 
Berlin, 31 marca. (Wl.) Wielk ie wraż~nie ; 

wywolaro tutaj ogłoszenie przed sądem nowoJor- l 
skim, przez znanego flllansistę Parnasu. oskar- I 

żonego o defraudacyę 30 tysięcy dolarów, dwóch i , 
poufnych listów niemieckiego następcy tronu, z kt6~ l 
ryc okazuję się, że kl'ł}7f}ce swego cza.su pogłoski . 
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30/IlI 1 pp. I 7~8.21- 0 8 96 Pn W 3 7. dnia 301m 
Temperatura 

20/III 9 w' 7<.2\- 2. 90 W3 ma.x.+1.7° C 

311III 7 r. 753.2 -- 2.4 92 I Pn W 3 
ruln.-4.2° C. 
Opadu 0.7 

o F I ARY. 
Dl«( nafbiedniejszych. 

Dla nczczenia pamIęci dnła imienin matki 8weJ 
z CłtJftkowsklch Kornelii Dąbrowskiej składają Kazi
miera Rożnowska l rb . l Jan D~browskt l rb. 

Na T-wo opieki szkolnej gub, piot1'kowskiej, 
(Oddzial: lódzki). 

Dla uczczenia Ś . p. Ka.zimlerza Lejnwabera, Apo~ 
lonlusz Szymański 5 rb. 

Na gniazdo Tow. opuh nad dziećmi. 
Zamip.st wieńca na grob Ś. p. Kazimierza Lalnwe· 

berA, dr. Hartman ó rb. 



ROZWOJ. - Czwartek, dnia 31 marca uno r. 'i~ 73 

Z KRCLESTW A. 
w miejscowościach tych rozrósl się bandytyzm 
do niebp alych rozmiarów. Oto w miasteczku 
Ro~soszy bandyci napadli na dom pewuego kup· 
ca, domowIlik6w powrzucali do piwnicy, zamknęli 
ich tam i splądrowawszy cale mieszk3T.l.le odeszli, 
zabIerając wsqstko, uo pnediltawiala j3.kąkol~ 
wiak wartość; okolo Pal'czewa ograbili mieJsco· 
\fego parocha; w lesie obywatela Kraszewskiego 
ograbili dom nadleśnego; IV Bialej złodzieje do
stali się w DO' Y do kościoła, lecz część ich zo· 
stala sch IV y tana, Włościanie tak są rozwścieczen i 
ua bandytów i złodziei, że o ile uda im Się !<tó
rego scllwytać, zabijają go na miejscu, Taki wy
padek zdal'zyl się w dzień jarmarku w osadzie 
Wisznicach, gdzie schwytanego zlodzieja tak po~ 
bito, że zmarl wkrótce, potem towarzysze zabi
tego, mszcząc się za jego śmiC'rć, następnego dnia 
zabili w lesie wiszniekim dwóch ch!opów, jedne
go zastrzelili, a drugiego zadusili, w nocy zas W~ 
wsi Krzyrvowiel'zbie napadli na dom jednego z go· 
spodarzy i ograbili go zupelnie. Policy a ściga 
przelo1tępcóW, lecz1 jak dotąd, napróżno. 

= 
szczone IV oM 2 i 3 po 250 Ib. kal y za. kaid y 
numer, a nadto skonfi kowano 1;11 4 tego miesię
cznika. 

'-brlkaliya fałs%JwYGh pieDj~dz1 W Sc.wal
kach ! rzeu miL'SI,\Ctm zlawII ~ię 'If outegu fal 
szywy baul,Dot Vięciol'ublowy. 

Naczelnik miejscowego wydziału śledczego, 
p. W, Pyżalsl<i, zabral się do poszukiwań i po 
1.'1l10111 eSJęczuem śledztwie wykryl fabrykę fal
szywycll banknotów w mieszkaniu tureckiego, pod
danego IV Suwałkach, gdzie znaleziono bao.knoiJ 
dZJesi~clOrllblowe jeszcze VI zupelności nie wykoń
czone, Jak również wszelkIe do fabrykacyi tych 
pieniędzy przyrządy. 

ubecnie wyjaśniło się, że udział w tej fabry
l<acyi brali Jeszcze dwaj !Dni tureccy podd~ui. Je
den z nicll zostal ujęty w Wilnie, dokąd p'JSlauo 
za nim specyaluego agenta; za drugim wysIano 
listy gończe. 

_m. ______________________________ ~------

PiGt.~kow.ka .M 192 (dawniej 3\'2 200) 

LECZNICA ZĘBÓW 
M. Riesnik-Epstein. 

Plombowanie i wyjęcie zębów b3Z JÓ'u. Sp •• 
elf Ina lehorałor' um zębów sztucznych 

i zlotych koron. 
Reparacye i przeróbki sztuczn, zębów napoczekaniu. 

Ceny bardzo pr .. yst~pne. 2596 
sa: 

D~ Jan Kiełk" ewiez 
Warszawa, Nowogrodzka 37. 

Bandytyzm w ~ubernii siedleokiej. W osta· 
tnich czasach mieszkańcy okolic Blalej, Łomaz, 
Wisznic, Parczewa i Wlojawy w gub. siedleckiej 
przeżywają, chwile nienrzerwanej trwogi, gdyż 

Kara prasowa RedaJ(tor .Gl08U Wiary" we 
Wluclawku skazany zOl'tal za artykuly zamie-

Choroby dróg mocz .. wch. - Oświe
~lenie pęcherza i cewki dla celów dyagnflstycznych 
l leczniczych. - Przyjmuje do godz. 10 rano i od 
5 do 7 ej wieczorem. 909-6-1 

Teatr Polski 
. .,..,. 

CD 

ftł = ni Oc: 

Jutro po 
cenach 
zniżonych "OdrodzOlla Ewa" 

c;; .c;. 
~ 2309 Komedya w 3 Ilktarh He·leny Rozgór31ciej. - Początek o gnd7.. 8 m, 15 wiecz. 

Cietrzewie i Jarzqbki ~;r~'bnQ onł~szen:a 
kaczki i Indyki. WIelki wybór kon t! J U 'j • I

I pOkÓj odnlljmę Intellgent1 nj ko· 
blecle Piotrkowsk& 9l m. 45. 

pierwsze pietro. 16'l8-3 -2 

r.. s·r le;ry" 010 snl'zed:\QiA w dobrym 
~ pnnkcl~ Ulica !lPkolltjewska 
.1'.9 Si) IV sklep ie 1718 -1.1 

?erw I marynat. Sprze~aż hurt0l!a A A 1'0600 rubll otrzy-
l detaliczna, Codzlen. swlezy drob. A. . . A . maJ'~. nauczycielki 

p,)tl'Zeb le Sl\, zaraz zdolne p 'n
u y do szycia na dobrych w 1\

, rllDl{nrh D,j'plnll 9 m, 1 168622 Zagubione dokumenty. ,"""~~. MIlslo śmietankowe t kuchenne ' ... 
Sklep DOBRA GOSPODYNI" z n.lemleckl~ lub francnsldm (na 
PI t k "k 181 3292{ WYJazd) BIUro Pedl\~oglczno-re- potrzeb.le zd lue spódniczarki i 

!PlYI'ł' ł'Rt.tt o r ows a ' komen1acYjne Ludwińsklej, P,otr- UC1:oDice. Ulica Dzleln'\. NJ 7, Autoni Witl.ow:! I z/lImbl! k/lr-
, ,"-... _ • • kowskll ~2, 11)87-~ 2 Glogler, 1717-3-1 tę od p'lSZ lortu, wydaną z fl\' 

~~~!~f:7 P~8t!:~:'1 :~~::i~ ~ll"ł(Q,r~oi:~{: ~prledam rklnp rlnlUI[lY A' A' A,I A' W~jezdZIł.)~~ sprze· potrzebna nauczycielktl (to S2:KO' • -;;h=rV_k_I-;-E_' ~'r_tlł":"" ___ ...;1...:.7.;:.;()8:..--.:.3-.-:;1 
w,\gTom I wszelkim ozięblIn, l \Va~elkim ~ U ~ r; r; • • • • dam tllnlo kredens, ly, na dwie godz~ny po p~lll- I E /11118 n"HIt{ :':l\~UOł{i\ l(~rtę o,; 

zakat6lliom nery. uczerwienieniom. Z calem urządzeniem oraz konia 12 kJ'ze~el, st6.t, szafy do ubu. , dniu. Staro Zarzewska 167, Klln - paszportu, wydaną z fabrykI 
Odśwl.ła, wybiela udelikatnia, Nader i f O ' nia 2 lóz·k. z m"ter"caml bie- CI'. 1882 231 , Golcłmar.'1. 1706--) 
ważne dla Panów I Paw _ Główny skład Ilrg n. . ' ......., 
APTEKA ZAlIENHOI"A. Warszawa, 2637-4.0 Wtdzewaka 128, 860 l-:i Ilznlarkę, otomrnę dywanową, potr!ebnA ZdO~I'1\ podl'''l'zua ZI\ E rnf>st Edl:lJlVllj zn;.:utJU lI:ar~~ 

,t biurko z fotelem, obraz. 11lmpy rel:. Ulica PrzoJ87.d NI 12 od paszportu, ",!da!l" z (a-

KOSZULE KOLOROWE oraz na zamówienia, 
KRA W A T Y - stale no~ości - wybór duży, 
RĘKAWICZKI, TRYKOTAZE, CHUSTKI, LASKI, 
SZELKI i t d. na zbliżający się sezon wiosenny 

. 
Ci 

poleca 
WARSZAWSKA FABRYKA RĘKA
WICZEK i MAGAZYN BIELIZNY I 

Kołnierzyki POM m 
pi!;tne - prima: -= 
stojące 22 k., SI 
z różkami 27 k., o 
ll1ykladane 30 k. f 
Il1szystkie ll1yso~ .. KI SIEFNER i S-ka kości. '" o 
RĘKI\ WIeZKI ~ ~ 

ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA Na 6ł. $k6rkoll1e od 75 k.'" 
Ceny hurtowe, = 

Fran'uzk" wprost przy~yla., 
" !-! druga z praktyk_, 

Niemka doświadczona: wyborne 
śwllldectwa. BODy polki N"u
c:lycielkn: frlinccskl, n'emiecki 
wyborny, muzyka, rOSYJski. Biuro 
Jł\bolkowsklej, Warszawa, Chmiel· 
10/\ NI ;)6 914,-1 

o odstąpi nia 

Pracownia 8uklf'n l okryć dam 
skłch M. I J. Żal.aiewicz 
z Krakowa. - Wyuczamy grun-

, townle ~zycia I kroju n!atylko 
toalet bAlowych, Wizytowych 3.le 
I akryp. d a.makich - podlu' UJ
śwleźszei konstrukcyl I mody 
sposobem bardzo latwym. ZapIs 
llc:eenic cadziennle, Piotrkowsk 1\ 
93 m. lO, 905-r 

I Garnitu? mebli ładny pokój z kuchnią od 1. 
kwietnia w sródmleśclu. Wiado· 
mość: ul. Orla .M 13 m. 5, między 
10-12 rano_ $106-1 ~ sprzedam. 

Dowód M 135790 
Oddziału 2· go ŁÓdzkiego Waraz, 
Tow. Pożyczko - zl!.gln~l (skra-
dZiony) Zastl'7eŻ(ln le zrobione. 
91 -1 • Gric;ol'ief. 

Piotrków ZaT'l\ ' l1ub~r a!nv -
KREDENS 

dębowy 
prawie nowy jest do sprzedania 
za ~oo rubli, Wiadomość u stróża, 

'Plotrkowskll 135. 910-3-1 

Różne 

uiy ana meble 
8 l\, do sprzedania. WIadomość: 
Zielona 3 m. 2, I piętro, od go· 
UlU} 2 do ~ po pohdnlu. 912·3 

Kredells, 12 krzesel, stół, samo
wllrnlk, oLomana. dywallowa. hl, 
bliotekll, biurko, fotel, tremo, SZli 
f y do ubrania, 2 lóżka, tOllletka, 
szafki nocne, bieliźniarka, zegary, 
parawanik, lampy I różne drobiaz
gI. Szkolna 21 m, 3, 911)-10 1 

brodawk~.zgrubiałą altórę 
USUWa nf.J~kute~zuiej znane i nt\ 
grodzone 
Wielkim 
Złotym 
Medal·m 
w Pa"-' 

Sto GJBSt(!L~GO, \Y araza wa. 
L 'lllO I ~ C"li" ,).l I 60 kop. 

!.l\'t..c WS~i!~"'f\. W y·trzegae się 
L: ~ a,jal'·u ('l v Z ·!·!\C&Ć UW!H!" 
na llLlI',\~ UBI. .," JL Ui,'SO ~O 

pianino, w!eszartllJ, toaletę I różIl9 m, 25. 11\96-1 brvkl Sr.lamo"ieu. 17\,)--3-'. 
drobiazgi, Nawrot 38 m 12. ł P . i JOZO! l' w"r Ul II \ oszultuJę m e.8CI\ na WYJazd 1\. J u S :lM ) a Kar ę 

1532-10-0 przy starszej osobie, Oferty 0,1 pas~potu, ;;ydaną z f<1bry. 
A' A I A I Kubl8(aJub dt:ieWCty- uprasza się 8kladać pod T. W ki h.lnrle"m ... na 1707-1 

• • 'na potrzebna zaraz "Arlm, .Rozwo;nu
• 1698-3-1 Jó~efa Hunczlk zagublla Kartę 

do slllżby. Wladomośc w Adml- P0l;ÓI :r: kll.'hnl~ potrzeony, Olaf. od paszportu, wydlIną z f ... o:J 
stracyl ~RI)ZIVOill", 1522-4-~ ty wAllmin .Ro<Iwoiu· dla ki E'zel'tf\. 1709 1 

AAA ' NlOmkll z WrOelaWl!l, .Bezdzietnvch". 169i-2H 
• D!luczycielkl z wyż ' P t b . k l 

szem wykeztdcaulem, freblanki, o rze ue panIen i ub clllopry , 
.do wykoliczllu;a robot.y. Mtl{o 

gospodyn:e, pielęgnilIrki, francuz· laJ <Hvska 15. Feiflowicz 16 JU~ 1 
ki - polecll biuro Adllmowiczo · 
wei, PiotrkolV~:,a 103, 1651-4 4 potrzeona zdolna Sklepowa <.tu 

sklepu rzeźniczego Brzeziń-

Z /l~lnąl p!!,gZport na unIę M~ryl 
Ktrtlsia.k, wyd n1 z gminy 

Z8.1,im, 1705-3-1 
zaginą! Jtwit oll paszpJrLu na 

imię Piotr~ Surowiec"" wydany 
z frbryki I ZwiĄzku Tki\Cklego 
li. ,botn' ze~o 170 -1 Do rozszerzeUl1I pewneo(o l do - l ska 27. 1693-2-1 

skonl!.!e prosperlljącego prze-
myslowo-handlowego Int9re~u po' potr!ebne panny do ~ZyCI3 Or37. Z aglnąl pa~zport Ul' ImIę Anto· 
trzeba zaraZ na 10 procent od il uClenlce, W ólczańska 91 m.4, niego Fajkowskiego, wydany 
10 do 10 t,!SIACy rubli. Oferty 1712-1 I Z gminy Szadek, powiatu sieradz-

,,~ l =-:--:------:----:-...,--...;..;;;,.;;.-...:... kiego, gub kallskłei. 1702-3-1 
pod adresem: Łódź: GłÓwna Pocz- Są do sprzedania używane kaw 
ta, skrzynka 44, 167~c3g2 ki i tablice szkulne, Plotrkow· Za~inąl paszport na im ę Jalla 

Do W1Dfo)ęCI8, zal'<\t: SKlep Z mle· II ska 121 m 5, od godz 4-5 p~ , . Ho',(owskieao, wydany z ,"mIny 
8zkaniem. UJ. Luoalsl{a 12, połl1-!n!u 1711-6-1 d l·ur.yC<1, pow. łÓdzkiego 170131 

1715--3-1 1 Sklep kolonIalny oraz ,1eiH, a Z ~ Jnęlil Ha t'ł od PU!tpor>u n& 

Do IIprzeuauia t; ryczka Jll! gu - • tesów do sprzedania UJ BI;- imię Boleslawl\ Jaworskiego, 
mach, malo nżywl\nll, Wi- nedykta ~ ~O 169:3-3-1 wyd/lnl!. z fabrykl K. Schelblera. 

dzowska 3g. pl'alnia. 1713-3-1 i S'~lep spoż}'wczo-dy~trJbucylDy 16Gó-H-2 

FelCZerSJu zaklad, egtlS~uJący ~ . 110 sprzedania z powodu wy- Z agi mit paHport na Iml!~ SL8-
lat, dobrze prosperujący, zaraz I jazdu na prowinCJę. Ulica L?- faDa. Silbczyńsklego, wydany 

do sprzedania; warunki przystęp- wlrka 5 171!-2-1 z magistratlI m Piotrkowa 
ne. Wladomośt: Długa 5; tamże i SZlifa I otomana do sprzedania. 1661\-3-2 
potrzebny zdolny sllb;ekt fry.! z powodu wyiazdu. BenedyktlJ. ZaglDl\l pBszpart na lmH~ Ja-
zyarek! na wyjazd do mieisco· l NI fi6 m. 20. 169~-2 -l kóbll AugusLynlaka. wydany 
woścl kur!I.Cyine1 1720-~-1 i S~l9P rzeźniczy I dwa nowe z magistratu miasta War8zawy. 
F lIę piekarSKą sprtedam z po- l wozy parokoDne zaraz do 1(,59-3 - 2 

wadu zmiany Interesu. Długa : Sllrzedl\DIII Willdomość Kl\rolew' Zu~ n~la kar'a pobJ~u n(\ Imię 
}fi 3 '] 6')1-3 2 ł skI! szosa 6 o gospodarZA. MarYJanny Hilla, wydana 

J 9St do sprtedanll\ forteplall za l 11':69-?-2 Z IZm.Dy Radogoszcz, powilltu 
2- r bl· u' ska 5 m 13 t Z d d ló ;zIClqgO, 167\-"-2 

l) II I. L an . I ar8z o sprza linia 250 wozów () 
__ -,-__ ~~~..;:.1.::.66::::3=-3;;--~2 pięknego czarnoziemu, po 25 Zl\glDąl p~szport na lm.ę Ttlollll 

J e&"t do sprzddania bufeL l szala ,',koP WÓz. Ulica Przejszn lft 21. Tomaszewsilej, wydany z ma-
do fUli piekl1rsklej. Te.r,;:owa 57 11)1)0 -R·-C) Il'jqtrl\tu ID Z!!ierza '672-3-2 

stróż wskaże. 1690-3 1 ZIl~lnąl pies biały, owczarek Zl\gioęb Karta od plls~puruu na 

KlIPI~ fotel na kó!ktclt lub wó- Znalazcę prosi s:ę o odprowa- imię Antoniego Sobola, wydana 
zek. dla chorego, Piotrkow dzenfa za nagrodl\, na nlic", 7.le- z fabryki Szulc, FulIs i S-ka. 

JkA 115, apteKa. 1704,-3-1' loną Ji 26 mle~zk!lnfA 7 11:f)2·l2 J67-1-3-2 

O b zerlly sklep z mieszr.anlelll ZagInął plAS, ponter, bialy w Z!lllluąl paszyort na irulę 1<'ran· 
jest do wyna.jęcia od 14 go żólte laty. W obroży żółte, ciszka PlOtro sklego, wydany 

kWletnln AndrzeJIl 21} wiadomośc • nazywa się Leks, Orlprowadzic ~ gminy Szadek, gub. kaliskiej. 
w sklepie 1656-3-3 za nagrodą: Mlkolaiews1{!\ 20, 1670 - 3-2 

!\d~okat Wyrzanows1{1 1700- za" n~l p L . "I potrzebna p!'lIcLka Piotrkowska O'" ,I~zpor II .. lmU;! v &-
~ ,M 108 1652-3-:ł Zaginął pies buld~p" m\sci SZII- wrr.yńra Woityslaka wydany 

rej . LllsbwJ zna!I\ZCl r!\C7.y z gminy RJgóźno, powiatu lę-
pOLr~ObJle ~<1olne po<1ręclne do IlO odprowadzić na ulicę llllzarną l czyckie;lO 16:15 -3-2 

garderoby d/leclnnej. UliCl }ł 1 m 4, 17'6 9.-1 Z • 
Piotrkowska .! 32 1679-2-2 - IIg1na.~ KWit od pl\Szponu na. • Z domy drilwnlane z placem do ł~ ImIę ApolonII Kalino "sklej, 

Potrzebni stolaue. Skwerowa sprzedania z pOWOdu cboroby. wydany z fabryki I, K Poznań-
]i li, 1694-2-1 Slkawska]i 7. 1719-3-1 sk!ego. 108U-3-2 
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e I 

chor~~ z~M i jamy ll~tnej I 
UJ lodzi przy ul. PIotrkowskiej ftg 86, tel. 1''''9. 
Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. Konsultac •• 
bez latnia. Wyrwanie zęba 15 kop. Plomba 
35 kop. Szłuczn ząb 65 kop. Przeróbka 
i reparacJe oz tucznJ'ch zębów 50 kop. Przy 
klinice znajduje się speoyalne laboratoryum do wyrobu 
sztucznych zębów. - Przyjmują. tylko skończeni lekarze 
dentyścI. 5Hfl~?2 

-ró 

ŚWIATLOLECZN CZY i ROEN'rGENOWSKI GABINET 

D~ S 4. 
Specyalność: Choroby skórne, włosów. weneryczne i moczop.łciowe. 

Krótka .Ni 4. 
Leczenie promieniami Roentg~n8, iwiatlem Fin.ena i kwarcowem 

(chllroby skóry i wypadanie włosów), prądami w,sokiego n.pięcia (świerzba, ~ 
hemoroidy). - Elektroliza (radykalne usuwanie szpecących wlosów). - Masaż! 
wibracyjny i pneumatyczDy podlug pro f. Zabludowsklego (nil'IDOC płciowa). -
Ilaust~ka (usuwROIe brodawek). - Elldo- i cystoskopia (oświetlanie organów 
moczopłciowych). - Elektryczne świet2n kąpie~e i gorące powietrze. 

Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. Dla pań osobna poczekahsia. 

Dr. A. · GROSGLIK 

Dr. J. ABRUTIN 

Dr. I.. Silbarstrom 

Dr·Dle~.lEYB RG 
Krótka ]i 5. 

Choroby weneryczne, mo
czopłciowe i skórne. H89r 

Dr. Wa~łl VI j aaiAski 
Tel. Nr. 1501. 

PlOTRKOWSKA 108, II-e piętro. 
od 4-6. 

Choroby dzieci. 25.\7 

Dr. FRANCISZEK 

:(OZIOlKI EWICZ. 
'senior) 
\slarszy 

Piotrkowska 101 
Choroby wewn~trlne, dlleoi 
i 1:obI808. Przyj 'lIuie od 8-11 r. 
od '},1/,-ł pp. I od 71/,-9 w. 1426r 

Dr. Ark. GoUuDlrg 
ul. .awrot lłI 3a 

róg Widzew!lklej. Przyjmuje co
dziennie do 10 rano ł od 4 do 7' 
po pol. - CHOROBY WEWN., 
DZIECINNE I KOBIECE. 18t2r 

Dr. Rosanblatt 
Choroby 

uszu, gardła i no •• 
PIotrkowska 35. 

Przyjmuje od 10--11 r. 1 5-7 pp. 
w niedziele od 2-4 r. 24U 

Dr, m~n, z. Gole 
chor. skórne i wenerycz. 
PIOTRK.OWSKA 86 m. 6. 79!!'r 

asystent c, W. Uniwersytetll 
przyjmuie z chorobami wewnętrz· 

neml (spec. żolądka i kiszek). 
Dzielna .M 3. 

od 5 do 7 -ei 2150 -t 

Pierwsza thrześcijańska Lekarz,-OenfcJsta s I' t oho ób D ~ Bezwarunkowo pewny I nie-II . rh 'b b'· ĄB R·OWS l' P::!:,'Bn
:.

a 
i ;ardła rl El Sonnenberg I ~~~O~I:~t~~~!~Dr :~~~~~t;!: n łOI[i oro le OUf,==, . ! ulica Konsłanłynowska N~ 11 m. 5. tylko or~Dinalnych pr08z-1 

ł'i n' • , PrzYJmuJe od 11;-12. rano l .00 ChorOby skóry, dróg m o- ków po 10 k. szt. - Pudelko I Jamn ustneJ \5-8 wiecz. codZlenmB. W me- czowych i wener~czne 1.20 k. G!ówn. skl. Tow. Akc. 

teraz: ulica P!trkowska 2~~: m~::;ft: Plotrko(pJsku. 97. dziele od g. 10-1 w pOlut~i:~ : Od g. l~~~l~~~:t~. a. 76r L. Sples
q 

I Syn. 2761rl00 
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Do 31 ma.rca 

zupełna wyprzedaż 
'szc·lldch rarzędzi rzeźniczych. 

HUGO LAMPRECHT 
89i-3 ._~ -

Łódź, Piotrkowska 192 
Skład uriykuł-ó9J technicznych, Zelaza I Stall 

POLECA 

~ęże gumowe (szleuchy) we włJystkich grubościach. 
,. ęże .,.,arci~!roe ł8wrn . trz umowane, 
ęże parciane : cjed ńcze i podWÓjne, 
ł,ty gu owe do posm p~ oraz wszystkie 

Artykuły techniczne 05yjs~O -Amerykań
sld ej F bryki yr bów GumowJch 

PQtell" burgulI 

Wiosenne nowości! 
szcz~gólnle tanio 

KostJumJ 
z gnnatowego szewiotu od rb. 2150 

Palta damsk"e 
z anglelsk. desenlow. mat8ryalll 
I najlepszego sokna 

Spódniczki 
z welnianego szewiotu 
z czarnego sukna 

Bluzki 
z czystego jedwablll 
z welnlanel(o materyału 
z materyału do pn.ula 

H~lId 
z czystt::go jedwabilI 
z alpagi 

rb. 12.-

• 18-

rb. 2.50 

• 6.50 

rb. ~ 90 

• 2.25 

• t.80 

rb 4.25 

• 1.30 

Schmechel i Rosner 
Łódź, Piotrkowska 100 705 

lłedahoT C,(lll(Jwiedziallly Si. ł.ąpióaki. 

Smaczne I zdrowe zy 
poleca piekarnia 

R. TRENKLERA, ul. Cegielniana .N2 67. 
l Chleb na spoltób mos'-tiewski wyrabiallY przez specya
: listów fachowych. GzystoŚG i hygiena wyphku gwarantowana. 
l Filie: Piot.rlrow~k'l , 16 i 01'1" R 15'18'100-67 

I Wyższa Szkoła Kr ju i Szycia 
Administracya "Roz:"OjUU ! p t Józefina" 
przyjmuje ofiary na budo- . • ." • 
w'ł kościoła S-go Stani-j Kursy wyższe I niższe. Nainowszy system kroju angielskiego, 

sława Kostki. 623-pr francuskiego I berlińskiego. - Moia dlugoletula praidyka daj~ mi 
możność wyuczania kroju I szyela 811m lennie I gruntownie. Prz, 

Letnie misszkania W Teoli . I szkolo dlI~a pracownia sukien, gdzie uczenl.ce nablerajl\ wprawy 
lo wie, w lesłe własnym, lączacym ~ I g-r.astu. Szkoła odznaczon, zostara na w'ystawle srebrnym me(i:lhm. 
sl~ z lasami Spałw nad Pilicą I Po ukończeniu kursu lIoz_nlca otr.~"'IIJą pat_nt~ 
Miejscowość górzysta Ilucha.; cechowe lub pr!wlltne. 
PrzYjmuje się pojedyńcze osoby. I Piotrkowska 1łl 23. 1951r 
mlode panienki, które :najdl\ ira· II 
skllwą opiekę, cale rodZiny z ca- K 
łodziennem utrzymaniem, albo też k urSY 
tylko obiady. Ceny przystępne. 
Wladomośc: ulica Długa 6 m. 13. 

Buchalteryjne i JezvkóUJ łlO(~o!ytnvch 

J. MANTINBANDA 8~2-7-2 

w ŁOdzi, Dzielna 22. 
Wykłady języków~ rosyjskiego, polskiego i angielskie.go 

rozpoczynają się w tych uniach. 
Zapisy do nowe) gruny przyjmuje kancelarya Jmrsów 

codziennie od 7-9 wieczorem. 5U-d-9 

Administracya D br 

Przyrz,dy ortope
dyczne, bandaże 
rupturowe, narzę- l 
dzla chirurgiczne I I 
weterynaryjne, pa- i 
sy brzllszne l wy
prawy połogowe,! 
nogi I ręce sztuczne, I 
maszJnkl do gole
nia, brzJ~wy. noże 
siolowe I kuchenne, 
scyzoryki t nożycz
ki po cenach naj
niższych poleca F. 
Dłutek, Warala-
wa, Nowo Miodowa (20 minut tramwaiem od Łodzi) 
nr 2 - Przyimuje Nil tel. 548 
wszelkie reparacJe. f' . h 

PracownIa własna. Krak. Przedm. sprzedaje na. dogodnrch dlllgo~el'mlllowych wal'unloc wy 
Nr. U. tel 143-32. 827 -5-5 płaty: 1) parcele lf'sne na WIlle, 2) place budoWI ue 

place z domami mieszkaluemi. 4) pa.rcele na o rody lu 

Ro"z' n8 lo; ale I fermy, 5) dom. mieszkalny o 108 pokojach z plac r.n 43)000 
• : lokci, 6) ładna willa piętrowa z ogrodem owo~ ym l aD. 

~ wSleJkiem\ 1!Y8'odaml od 19o l gielskim, 7) staw zarybiony z wodą bieżącą ze z. 
lIpca do wynaJęcia na ul. Eka· morgów 
ter,nbufsklej M 20. Bliższa wIr.· I' ••• . . 

domość. Nowy Rynek 10 Schnel- . Ponadto sprzedają SIę na mIeJSCU l 
dnr. . Ś98-3-2 I ryaly budowlane, oraz odn~j mllją się 

1U'l- k - / zimowe i letnie. 
ID e.z anie : ;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ 

potrzebne od 1 lfpca dla d6nty- . 
stJ-Iekarza, 4, po oje, kuchnI!!. I 

z wSf;elkiemi wygod mi Da l-em 
lub 2 -em pIętrze, na ni. Piotr
kowskiej lub w Jej pobliżu. Orer ' 
ty w .Rozwoju" pod lit 1. K.303. 

9()'),-il·-1 

T 'WaTl,lt a Ak~yjaB MZ tel Mi~j' i~ . 
W AR8ZA W A, KRAKOWSKIE PRZEDMIESCLE J'e 5 f 

I polecIi: I 

~ J ~ fi 
I' ~' I l 1) skóry surowe. suche i solone I r ru lin° I l' 2) krew suszoną na nawozy 

• I II I .. __ ,:~! l. mączkę mięsną dla ryb i drubiu. 

powrócił. ~ I ~~:.A.=n:al:i:ze:. :k:r:w:~:i=lll:ą:C:ZI:d=W:y:s:Ył:a=si:ę=n:a:ż:ą:d:a:Dl:. e:40:_:2:0:_:':3=.. 

Dr. Jan Cade~ski l 
b. asyst. klin. oniwer. warsz 

Akuazerya, ohoroby chi . 
rurgiczne i kobiece 

IlrzYJmlłJ8 do 10 r. 4-6 po pol. 
Ul. Ce ielniana 9 m. 4. 907 

Boned:rkta ID, 
przyjmuje paule na słabość, u
dziela porad, niezlImożnym ustęp
stwa. Dysl{recla ścl~h. 12-r-20 . , 

araSłOWna 
Akuszerka . 

powrócila do Łodzi. ł 
Od kwIetnia miesikać będzie: . 

Andrzeja 16 774-3-3 

Zaginął weksel na rb. 300, 
wystawiony przez Franciszka Pel'· 
llńsklego Józefowi StasIakowi 
Ostrzega się przed kupnem tako 
wego, gdyż iost nl<lwainy, a las· 
il 8wego znalazcę prosi się zwrot 
za nagrodą: Rl)klCle Stare, ul. 
św. Teodora 101 

geO 3-2 Antoni Staaiak. 

t 
Poleta: laboratorjum Sł. GÓfskiego,Warszawl 

~a O 
Leszno 12.-Nrtgrodloo na 5-lu wystawach 
1& skuteczne I hyglenlczne dzialłl:lie
tymolowy proszek, eliksir I pasta do czysz· 
czenta zębów i konserwowania dziąseł, 
odznacza się silnym aromatem. dezynfekuje 
i odświeża jllm~ 115 tn 11" chroni zęby od 

przedwczesnego próchnienia I Mlll, dając im zdrowy i bialy wygląd. 
Ceny: proszku 20 i 35 kop.. ellksim 30 l 50 kop. pasty 20 kop. 

Żądać wazędltie. \4,'~5-30-30 

B 
zakładanie i prowadzenie ksiąg handlo'f' ych 
na godziny nskutecznia rutyno\\ ąny bnchalter 
powa.i.nei instytuoyi. - Oferty sub "Rutyna" 
przyjmuje admlnistracya .,Rozwoju". 96 

Niema ten pryszczy i podrażnienia skóry, kto po ogolenia uż}wa 
stale antyseptyczny 

c • " 
" Do nabycia w aptekach ł składach aptecznych lab a wyłFjcznych 

przedstawicieli: Czesław Kałakowski i Swka Ł6d~, l'likolaje" ska 46 
ł 3-3-L-

-------- ------------------------~~----------------W tloczni "Rozwoju", Przej4Zd. Xi 8. Wydll.wca. • Czaje.. i. 
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