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W sobot~, dnia 21 stycznia 19t t roku 

Na rzecz POGOTO lA. A.TU B. EG 
Wielka Maskarada 

z udzIałem baletu Warszawsk. Teatrów RZQdObJVCh, który o pOłnocv IIJvslqpl pod drzewem "Swladomo~cl dobre20 I złe20". 
Początek o godz. 11 wiecz. Bilety wejścia po 3 rb. Bilety wcześniej nabywać możt!a w cukierniach: W-go Roszkowskiego (Piotrkowska 76) i W-go 
Kon~ada (Nowy Rynek). - Strój obowiązujący: dla panów frak lub kostyum, dla pal1 maska lub domino. Demaskować się nie wolno. 

Maski można będzie nabywać na miejscu. Cudzych lóż zajmować nie można. 2ł!l-3 

~1EAl...~" -.:r~ " ~l'W]Ił I<onstantynowska N2 16 
podal~ do wiadomości Szan. Publiczności, tt pocz~\pszy od dnio 20 Stycznio b. m. do kOl1CO b. sezonu dnwoć bc:dzie przed .. 

:O~i;~~~ia '0 clnach G połowQ mniejszych od p~pu'arnych. D LOZ~.k~~.2G~L:~~s~~~d l~k~~:' do 
Pierwsze tfikie przedstawienie odbędzie siC; \\? piątek, d. 20 Stycznifi, dnną będZie \\?SpOnififn trClgedyo J. Slo\\?(1C~kiego 

p. t. nMAZE 'h\." .. Bilety do nobycjo jl1k zwykle codziennie od godz. 10~ej w cukierni ~ ... go P. 1'\. Glrichsn (róg Zielonej 
i Piotrkcwskiej), fi 'iti dzień przedstawieni n od godz. 6-<i \P knsie tentru. 287-1 

TEATR POLSKI A Z l · data wskazuje, ruch koust} tucyjny, a w ka7dyffi . e w ero WI cza Cegielniana 63. rade lego oCicyalua sankoya, byla bezpośredniem 
podaJ~ do włodomolcl, te poc%Q1PS%Y od dnie. 20 b. m. do kotlee. błd~eego atzona eo kaid, pl~ck cłU)Oć ~c Dastępstwem z~yc ęstwa Jaronli nad Rosyą. 

prz~dstllmi~ołe. po ctnech zne.cznlt niższycll od popalornychl . TI'Ju(~ly. Japon ; ltle, ~tóre wywarły tak glę · 
• p1łlłek, d_la 20 .łJ'cznl ••• b., daaa b,dzie .&tuk. bokle wra~eDle na wszystklCu ludach azyatyckich, 

~~ ~.łII& ---.. ~ --- ----. '~!J' I przy~;I\yczajon1(lh ju? do uważania nar;; rł6w bia-
99 -=-..... ~ ... ....ćJIIL............ ~---~ lych za nlezwyclęi.ooe , podzialaJy na Chiny jak 

Bilety codziennie do nabycia w cukierni W· go Komora, róg Dz einej l WschoJlliej, od 11 r. do 1 gloślle \\'p-zwanie do odrodzpnia., bndząc w nich 
'Wipcz. w dnin zaś widowiska od 11 do 1 pj i od 6 po pol. w kasie teatru <Ceg;ielniana 6;3) 2ł9 j nadzieję, że i one mogą dŹWignąć się I upadku 

, . je i one, podobnie jak Japonia, zdołalą podnieśJ 

T t P ł K 
-I t· " się na poziom, z którego spojrzą Enropie pro-ea r OpU arny Jut~. 015

8. I orne rozerca . :t~'ó:n;~~Y i bę 'lą I ni[! traktowaly jak r6wnl 

A. MIELEWSKlEGO wieczorem " • Skostniałe Chiny lV,ruawaly siQ ekostnialemi 
(KONSTANTYNO~SRA 16) C, IlY opolowę n i żs>l tylko :t,tlalaka. Wewnątrz tego olbrzymiego pań-

1
81\111 i ' p!lłeczeń8twa nie ustawaly ni ::dy 8.ni na 

ZAWIADOMI'CNIE, l Clono lwołan i e ogólnego ch i ńskiego parlamentu I (' hl . ~I.:bol<io prooesy spole~zuo·poljty,~zne, któ-
L I W roku 1913, ozy!J że skrócono pierwotnie ozna- : re ,; )\:duokrotnie ujawu:aly się na zewnątrz 

NlnleJszem mam zaszczyt ze.1Pladomł~ Sz łnt~re>< ; czony trrmln wprowad~enia kOD.;tytncyi w Cbi· ! z tak potężną silą, że Europa uważała za ko
aantów :t~ Rachmil Łukin z dniem dzlslełszym prze... nach O cztery lata. Równocześnie polecił CllsaI'Z I nieczne czynnie mięszać się do wewnętrznych 
.tal a mnIe pracować, przeto upraszam o mewydawanie ! władzom adrninistracYJ'uYIlI aby skłoniły dJ iak- II SP!9.IV CllHISldcb, na czem Chiny wyCilO,Jzl··y za. 
JDa iadnjch płenł~dzy ani obstalunków. . ' . '. , ł 

L d -k Gllick nalrychleJszego powrotu prolllRcyonanycb dllle - . wsze gorze i , n'i na najkrwawszych rewolucyach 
66-2-1 U Wl • gatów, którzy przybyli do P",kinu I petycyami ! domo\\ych. 
~~ ,.... .......... --- .::r--.- W sprawie przyśpieszenia zwołania parlamentu l' ~'ybucby niezadowolenIa Ipolecznego byty 
.~ eatr ~ ~ ~ ....... ; Depesza ta jednak wymaga pewnego odcy .. Chl !lflCh Z8.WS7.e Clę.;t ''. WytwQrzyla się nawet 

Cegielniana 63. 1117 ; frowauia, aby stara. się Dależycie .rozUllliałą· I pewna ich peryodyozność. JednakQwo~ charak-
.JaulI • loda. a •. 16 wlecz, poru pierw"J I Ostatnia kortlspondeneya • Timesa-, na.pisa. , ter tydl wybuchów byt zawue jakiś niejasny l 

.. FE.KA'· I na. przez autora doskonale znającego stosunIej I nieokreślony. Jak gdyby czara cierpliwości chiń-
Wy8~ęp Laury DuninówDJ. . chiuskie i ich obecne lIks!.taltowanie, rzuca snop skiej - wiadomo, jak ona Jest wiell\ą-nupelniw-

z . I siluego światła na rozgrywalące się obecnie w Pe· szy się cierpieniami z powodu n~dzy l przełu. 

Parlament chl·n· ski· w '91'3 r. I kinie wypadki, poprzedzająco wprowadzenie 8y ! dnlen la. z powoju nadużyć administracyi i bez
i l stemu konstytucyjnego do tego najludniejazego na 1 silnosci wobec wrogów zelVnętrznych, sama w1-

iwieci~ pańSLwa. i Iswata S i ę automatycznie niejako, aby się dalej 
Ruch k()n~tytueyjny w Chinach został oCi- I W tym samym porzą<Jl<u na.Detlliać. 

W tTch dniach przyniósl telpgraC sensaoyjną cyalnie zailliclt'wany edyktem zmarłej Cflaario l V,lplero zwyoięsLwa japońsk i e na wodach i 
"iadowOl~ I .Pekiłlll, te e"'l'ktem cesarskim pole- "ej wdOWI we wrześniu 1906 r. Jak aam& ta liemiaeh wschodniej Azyi "I,,,onlłl ... \Jch wł-



2 ltOZ'WOJ. - Broda, chd .. 18 lłJezllia lell f. A ,l. ,--_:... ~ .. :::,-:--==================-===== , -""- .. - , 
~ut.hach uiOL:auowolenia i [ozpaczy uzie,;i~tek i sa dzie, uopóki rege nt nill da na ucuwalę jej od po- ~ douio~lości wyualazku. któr6~o opis , roz931ała 
tek milionów poddanych syna slońca śWiadomość wiedzie l.~ ' ytucyom naukowym, a pomię,izy illnęmi i .y_ 
celu ich dążeń i Żąliań. Pod wplywem tych zwy- Wobec tego rząd nie mógł nawet zwlekaó \ ,"z alowi nauk śClsły~h w Sorbonie. 
clęstw Zl'ozumial naród cbińslti, 2e celem tym 1I1usial zdeoydowa~ się na USlępqtwO. Pole~a ou~ Ubiegłego piątku inżynier Pró.;zyós.!<i dem;)Il-
może byó tylko gruntowna reforma całej jego na tem, że termiu nadania )<onstytucyi skr6col:o ;!trowal wynaJazek swój w IlaryikitllO ' Towaczl-
cztery 'ysi,\ce lat trwajł}ceJ państwowośei. Reror- ° 4 lata, ezyli, że będzie ona wprowauzona IV 7,y 'lwie f~zytzn em Profe:!Of Abt'ahalil, ' sa'krehrzdfl- ' 
mą tą zaś moze brc tylko kon~tyLucya Powolt , uie W r. 1913. ;iywotnl Towarzystwa, lJrzediltaWll objaśnienie i,,,- " 
przekonanie io najośwleoeńszyab i [Jajszlachetniej ! .... ,,~_._ waneyi naszego rOdak 'l, a istotę ~paratti rJ~wi}ą,F 
myślących głów chińskich utorowało sobie drogę sam wynal~zoa., Usunął QU, drglii~nla przy Ide}- :; 
,do skamieniaLyoh isto$ni. pojęć najezdlllczej dy- 'j Obrady przemysłowców. mowaIllU wldokow nader pomydlowo. ' ' ,-, 
nastyi mandżurllkhtj. , Dl ' kI k' l 

Zmada cesarzowa wdowa, która pod kaMym I ; ugl.m O as lem iczne audytoryum TowI- ,:' 

I 
I rzystwa fIzycznego nagtodziro P ,'óslyfl'ikiego ' z,,,:, 

'Względem zastoguje na. porównanie z Katarzyną Powstałe od rokn z dawnego Kola Pl'zemy- e(el,towDe demoD~tracye, które wśród przemr"" .!\ 
II-g,. ros;rjską, zrozumiała. oiltateoznie, ,że pl'~Y- I S~?WOo~ - Towarzystwo Przemysłowców guber- słowców lduematograf,cznych wywolał, wielklf. 
szlosc ChIn leży ~ylko w przaprowadzenlU talnch ' nil Krnlestwa " Puhkleao u ja wnia coraz bardziej , sellsa6ię. .. 
reform: któr~ daly. ni~byw&lltPotęgę 'ak drobnej j s~1J. pożyteczną dZialaln;lść , mająo na calu pod- ; 
w porownanlu z nIemi JaponII. l llleslenie krajowego przemysłu. i 

Idąc też za. ~rzJkładem, Japonii,. cesarzo~a i Szereg odczytów na zebraniach miesięcznych: 

',\ 

Zmęczenie ziemi ornej. 
wd.owa we w8p~mDlanlm SWO~III ~dykcle, zap?w!&· i 'l'owar~Jstwa rozpoozął w r. b. w dniu 14 str- ! 
~aJący~ nadaDle konstytucJl, ustall~wlla ~zlesię- 'i cznia swietny referat Adolfa Wolskiego. kiero- i 
eloletn~, okres ,przygotowawczy, ~tory mial po- wnika ~ady zjazdów prz;edstilwicieli przemysłu i : . . Pod powyższym tytlllem wydrukowal • WazA<'hol 
przędJac ~wołaDle parlamentu dWUizbowego. . I handlu 1 red aktora organu Rady. wybitnego zna sWlat' spostrzezenia i wUloski, wypracowane 

, W Ciągu owego okresu Pl'zygotowawczeg~ mIał , wcy stosunków ekonomicznych pau:JtW'a p. l przez: llcz~uJCh - glówule amerykat'isk ch, któ-
bJo wprowadzoDy szereg reform tyczących ~]~ sa , Obecny stan przemysłu ! widold na przyszłośe " l'zy ~lę Z>Ł1Q1 1 tr~s.kl l ~f'm badauiem PI'tlyczy!larab-
morządu lokalnego, sądownictwa, fłllansów l \, p, Prelegent mów ił o przesileniach i okresach nąceJ UrOd;l,alDOSCI Ziemi, obsiewanej ,wciąż ' tylD 
opartych lla)eduolitym plauie, ~ zdążaiąc~c~ do rOzwoju przemysłowego w Rosyi, o wpływie iel. ". mym gatulIkiem rośliny. : , 
prlygo$oWQnl& zarówno władz Jak luduoSCl, do nl~ ullsztaltowanie się stosunków gospodarczych; ' ~l"zychllt.lzą oni do przekonania, że ta rośli .. , 
przys.tosowanla sl4} do nowegl) - konstytucYjnego twierdził, że okresy rozwoju pI'zelnyslolVego z ko I,J U, me OJ wYOl.el'~uj~· Ziemi z piel'w l a.51tl~ ów po- _ 
.atroj~. , ' lejuenJi prz! Sileniami i podnieceniami w R 18) l zp!uych, bo w zlerm te pierwiastk i znalduj-ą się 

Plerwsz~m stopnl~m ayslemu, rElprez~ntacy;- uastępują j ednocześnie z właściwymi oj{['e ~am ; tV Jloscl ~ cl! olbrzymich. Zacbo\J:t:i, owszem', coś " 
Dego były sejmy pro~moyonalne. StOSOWllld do o rozwoju pl'zemyslowega w Europie Zal'hoduie) wręcz pl'zfJc 'w nego. Ruśliua wydzieh ltol'z 'Dlo.mi 
głoszonego Vi r. 1906 P70gramu refo r~ zostały · Zaznaczy!. ~e urodzaje zboża nie wywieraj ą wpIy- swemi prodllkty SI'icgo źyc l a , dla niej już ,zby 
ODe zwola~e w r . ,190,9 l jus od. roku ln~lkc~onu . wu wyra~nego na rozWÓJ przemysłu w Rosyi i Leozne., ba, ,u~wet trujące, czylI t. zw. toksyny, 
j~ !lpraWl1le i z wlellnm dla swoIch prowlnoyl po' motywoual t~n pogląd szrregiem przykładów i I t~ml wlasm6 toksyuami trują się nast~ f)[I e Jej 
iy\klem,. .. . danych staly!ltycznych co do rozmiarów produkcyi, zai16w j'" Ale to ksyny t~, szkodliwe jedndID u ga- ':' 

W roku ublegly~ .~ebrala 8H~ w Pe~J111e. ra- obrotów . pien lę~ nych i t. p. ~uukowl. mugą być i by wa ą poiyteCtlle Jllnemu, " 
da llaro.dowa, znowu IClsle w~dlllg ~~powledzl 6~- : UdZlltl Krolestwa w rozwoju przemysłu w Ro Stąd war,ośc pludoz:llianll. 
sarzow~] wdowy. ,Do rady ~tlJ weszl) po P010\~1~ ; sli dotąd nie zmiejsza się. jednak _ zdaniem ' , W św ietle P?W yzszeJ teoryi nllbieraja od. 
w~braD1 p.rzez selmy prOWincjonalne, dele~a.Cl l l inii, Wolsltiego - prądy nacyollali:iltycz1l6 zaczy- ~Ien,n ego znaCZe!~la n.a.wozy. NIe ~lJoB , laiat one 
Dlla~owanl przez cesarza dygUl\a.l'ze l I~slązęta llaią już wkraczać i do dtiedziny pl'ZlllDyslowej. , ziemi: przywracaJąo Jej cząstki wycl:erpane, ale 
krwl. Na jeden ważny objaw zwrócił prelpgent ' przys 1i6SZają roz ldad owyCIl toksyn. 1 , 

Rada ~a. jeB~ ciałem doradczem. pozbawionem : uwagę Oto, że wszystk ie dzi elnice polskie oll- l Zu pelnio ta ł~ ą samą przys agę - rozldadama --
iuicyaLywy uslawodawczej. Rada wyraża t Y 11\0 swo ! zn&czają się niezwykle wysoką ilośc ' ą strajków toksY,u-oddawac mogą pt' wne gatuuki mlkr,)bó\V'~ ,' 
je opiD1e o zamiarach rządu, Opinie te pnedkłada ' robotniozych w porównuDlIl z przeciętną dl a wla- Z',awlla, się, więc. mySI hod Jlvania w ziemi ~ych ' 
Ile są ce8!lrzowi, który może jednak ieh nie UWl/:gJę- ściwych paJi~tw, dl) sldadll któryeh Ifchodzi mIkrobow, J.IlUeml slowy: szCZepiEtDia ich w zi eml. '-:~ 
dnia!.;' Pozatem jednak ma la. rada pewne prawo dzielnice IJolskie. na potlobJeó~two , szczepIenia np. ospy Ju,.fzj()w. ' 
){ontroli nad llrawomocnośeia. posi~powania admi· Stu ki u nas ma.il\ niewątpliwie auarakter \ OJkryw&J ą Slę nowa widoki dla ogrodniC ' 
ni8traeyi, wyleonywana w \611 sposób, że rada inny, nii na Zachodzie, gorszy nawet, niż w Ro- I twa i rolnictwa ... 
zgłasza interpelacye do ministra, który ma obo- syL J est to wynikiem słabego rozwoiu zWil\zków "~.U przypomni eć na.leży, O czem .. Wszech-o " 
wiązek na nie odpowiadać. Wybory czlon\i,ów tej zawod ow ych rubotniczych, braku uależytego kie - SWlaL przem il czał, że sama pr~yru df1 od niepa · 
rady oparte ua ba.rdzo wyBoliim cenzusie mająt- runku w tyoh orgl1nizacylloh; należaloby niewllt- miętlly ch ez~sów s~o3ule plodoztllla.U, Zosta. wiony 
ku, naulii lub urodlenia; czynią j, Qdrazu repte- pliwie dążyć do podnie:lienia kulturalnego tych samemu sobie las 1 9la~ty zwolna Uijtę'Jll)e mtej- ' 
zentacyą tylko Dajwyższych warstw ludnoaci, zre- ' szeroldeh ma~ i do poprawy ,varunków Icb bytu sea laSOWI liscIastemIl i nawza Jern , • ' , 
sztą zgodnie z pierwotnym zamiarem, aby ra- ~ przez rozwój kooperatyw, sieó szkól zawodowy oh • Ziemia, .zmęczona" iednym gatllnldem rośli· ' 
rłę tę przelfllenić w izbę wyższl\ po zwolaniu par I zorganizQwanie biUl' od powiednich po~rednictwl l nYl oJzlskuje slly, wydaJl}c inny gatunek, 
lamentu. pracy, budowę taulcll domów dla robotuików i S. 

Usankcyonowany z wysokości $ronu ruch kon- }), Prelegent w konkluzyi postawil szereg wnjo- Z KRO LESTW ' 
stytllcyjny zacząl jednakowoż tak potężnie wzra. i sków. , Zdan Iem p. 'Yclskiego - w latach 1911, . \ A. 
slać, ~e utrzymanie dziesH~cioletlliego terminu przy- ! 1912, l 1913 w Rosyl h~dzie panowało znaczne . . 
gotowawczego stało się lllemożliwem bez naraża- ! poduleceule przemysłowe, w końcu roku 1914 Z ruchu ludnoscl. Według sprawozdanIa. za -
nia państwa na silne wstrząśnienia rewolucyjne, j wybochnie przesilenie pieniężne, ora.z przesileJlie l rz!!du I,fLólVuego i.nspek tora lekarsk1ecro w roku 
Zwolane sejmy prowinoJonalne staly się odraza l przemyslowe. ! 190~" Ilezba ~rodzlD ~ carem pa~8'wle °rosyjsk em 
ogniskami silnej agitacyi za przyśpieszeniem kon. I Nalł1ż~loby więc prz,gotowaó się odpowiednio, l ZlunleJ81,~la ~lę Wszęrtzle. W ~o~ow~a.niu. z l~t~,ni 
stytuoyi. Delegacye tych sejmów przybywały po I przedsJęwZl!\C szereg ,srodków uradczyeh, aby ! I~oprzednlem~ rok 1908, wyróznl~ Sl~ na)lllll\ęj:3zą 
dwakroć \V roku ubiegłym do Pekinu z petycj'ami l .lata chude", rdy nadejdą dla. przemysłu _ za- ' liczbą uro~~lO z~ ost~t~~e lat 20., ' . ' _.; :;' 
w 'ej sprawie. Petycye \e jednak odrzuoollo, s& · i staly p~ze~y8Iowców w ' pogotowiu bojowem do ! , W Klolestwl9 najD.1Zszy procent n:~Q~ZlU dai~ , 
mych za" delegatów wywieziono przemocą ua miej~ zwalczenia l vrzetrzymania przeSilenia uzbrojo- l ~11? , płocka (30,8 na 1000 IUle szkaneow), lOIQ" : 
len ich zamieszkania. Surowość ta Jednak nla na nych. Nie zapominając o wywozie i o zdoby~ I zynq~~a-~9 , a •. sowalska-28 3 '!ł pozo'lt\lych gll- ;' 
wiele 8i~ zdała. Bo 1)'0, gdy zebrata się .. ąda na- ! waUiU nowych latrzym ywaniu za.j mow8uych do- bernlaoh sreunl ~rzrrost wruosll okoŁo 511.1 -
rodowa w Pekinie powstalo ognisko oflCyalneJ ~ tych.czas przez nasz przemysł rynków zbyta _ N~Jwlększa smler',aluos~ .panu!e VI, gub. war- , 
niejako agitacyi ~onstJtucyjnej. Nowa ta bowiem , nalezy zarazem za.braó.,się do p,ogtębienia wlasne 1 8zawskleJ (16.8), lomzluikleJ (10,1) I k Lelec~i.j 
reprezentacya, mImo tego wysooe konsorwatyw- l go ryuku przez rozwo] w krajU drobnego prze- (16,2). " , , . -
nego oharakteru. ;aki u5iło\VllUO jej nadać, nie o' I myslu. Przewodniczący obradom cz/ouek: aady I vy z~kre8le smle,r,elnoicl Warszawa zajmuje , 
parła S J ~ ogólnemu prądowi, lecz przeclWuie sta.. Towarzystwa Przemyslowckw Królestwa PLll:.kie- ! w pOllstwle .s:6Jme. mIelsce, '. " 
Dęła l1a czele rucb~ ~onsiytuc,yjn~g? Nłl.w~t ~cbo- I ~o, czlo~ek Rady pan,stwa p. Staulsła.w Rotwand \ ~OID~"leo. Ahnisteryum handlu i przemysIIł";: 
dląCy do rady kSlązęta Ilrwl oswladczyh 81ę la l eaanllluJl}e obrady, oiwladczyl ° potrzebie i ko· i zdwlerdzUu ustawę 7 -klasowej szkoly bandlowej 
przyśpieszeniem konstytucyi. rzyściac!.t ~rzeszania się. nadmienił o sprawności E SzadkiewJ()z;a w Sosnowcu, z nauczaniem w,j~. " 

To też na grudniowem posiedzenia swojem orgaUlzacYl pr:.lemy sło~ycb .rosyjskich i wezwar : zyl.u polałom. , , 
rada narodowa wśród ogromnego entutyazmu u. zabranych d~ popiel aUla zal)J6gów Towar~y~twa i Oriara na Slkoł~, Filia Banko handlowego ',-: ' 
chwall!a zwrócić si, z 116tyCYl\ do regenta, aby :rz6m~siowcow, s~16rowanych kU obl'onle ~~ere- ! lódzl~l (:'go Ił' Lnhlinie ofiaro wala 200 rb, na rzecl ',
skr6cil termm przygotowań dl) konstytucyi i wpro- sów p1Zewyslu Kroles'wa. kUfio.w rolniczych w Nał,czowie. ", ~ 
wadził jl\ natychmiast. Teraz rząd znalazł si~ w 
położeniu znaJznie trudniejszelll, niż wobec pety
cyi seJwów prowincyonalnyell. Rady narodowej 
nie mógl przecie rozp~dzio, Roi też jej opinii zn-

Wynalazek polaka. 

p~'nie zig~orow~ó, tembaru.zi,ej, że ,naj~y~sl dyg- _ W parysl<ie; Akademii nauk byl demonstro. 
III~a!Ze chlnsc)' l przeds~awlCl~le naJyotęzDl,e l~zych l wany wyuaJazeJ\ inżJui..era Pró :Myósłllego, pulega.-
r~l1ow z solidaryzowali SIę w ządanlU przysplesze- j ący na nsunięciu drgań film kiuema.tLlgraClcz4 
Dla konstytucYI. . .. , . nych , trudnych do uDiknieuią, przy dzisiejszych 

Odnosuą uch'Yal~. rady \~lelu JeJ, cztonkow spo,;obach zuejmowalU& widokólv za pomocą apa . 
zwyczajem staroolllns,nm podpisało k r Wią wła stlą, rat6w ręczllych, a zatem podlegaj ilcycb wstrz1\ ' 
poczem cała rada .in cOl'pore" udała 8lf~ , pr.led , ŚJlleO l olll. 
plao cCiaraki, oiwlad~zaj~c, że dop6tl nie odej- ! Akademia w)"Powiedziala Bi~ nader kOl'Zlstlli• 

KALENDARZYK TiRlIlOWI. 
IMIOIH, SLOWIAN~KIK D I I ś Jaropelka. 111- , 

$l o RatJlIllra. " 
, T~A.T~ POLSKI A" ZEL WEROWICZA (Ceglelnla-

!la 63). D z l s "PaIllIlIo .M1l!lczews~a". Poezl\tsl!: ,o 'godz, ' 
H lilio, 15 wieczorem. J Ił tr o "F"mka" Trachtellberga ' 
(po raz plarwSllJ). Wrst~p p. Lllury DlłłlIIlÓWQJ, ' Pacz\:. " 
t~k o godz 8 mlo. 15 WIeCIorem. 

TEATR POPUL<}tł.NY. (l\.onstantYłlowska nr. ,16) 
D z I ś .Romeo I JUl~lI' PoczI\tek o godz. 8 mln, 15 Wie ' 
cZ,orem. J Ił t r o "KilGlIle~rOżercA", PIIC~\tllt II '11111. 8 

. lIlUllH ló w 18C.J:llIeIll. 
! 
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Mr, l~tóry ouecni podpisal j o god7.in io [) po po- ( ludni.. . --:-) Szkoły przemysłowe Gtównynl kier" 
(a) stow. praoowników pnel1yshwo-handlo. r~wDlkl~m szkó~ przemyslo wych po obecnym 'Sie· Kłł O N I K It, wyoh. \V obleglJ poniedziałek, o godz. S wieczo- lVlakowle zoatao ma. dotychcza.sowy knrlltor mo·' 

(x) laboieństwo. Dziś o godzinie 10 rano rem, \: lokaln przy ul. Piotrkowskiej ](2 120. od- Bklewskiego okręgu naukowego Zdanow. 
'W kośc i ele ŚW. Krzyża z inicyatwy grona przy bylo SIę pod przewodnictwem prezesa. p. W. Bar- "C -). ~ar~ prasowa , Skazauo admini;;tl'acyj: 
jaciót i znajomvdl odbyło się żalobue nabożen- te.lmusa po~i,edzenie zarządll, na którem postano- , nIe l, · :M il. hala Ro~ann, lako 7.a ~ tępcę re cl:lktor '! 
~~wo za p.rzedwcześnie zmarłego księdza-poetę WlOno prOSI c adw.okata przy~i~glego Angusta Ran. ~ LudWika Straszewlcza, na zapłacenie rubli 50 
B. p. AntollIego Szandlerowsloe~o. P. Lpon le~ I bala o wyglo3Zellls zapowloul.:anego odczytu w lo- ' k~ry lub na 2 'ygodnie aresztu, za artyknł za· 
li~rski 1!ykonal podniosłą pieśń Stradelli "Ła : kain Tow~rzystwa,. w dni~ .12 marca r. b. I' mieszczony w)i" 3 "Kul'yera Polskiegl)~ p. n, 
,kJ o Boze". Dyrektor eLutni:., p. Aloizy Dwo- l. ~(Znęto d~ ,wJ~domoscl, że ~ermin odezJtu ; .Poseł KarauIo\\' . 
J'Iacz~k. gral na organach; na zakończenie wyko- l ~nżYDlera Karplllsloego p. t, "Ogrody i mia8ta- l .(-) t pOGzty. W oddziale pocztowo·tela· 
ul pu~kDy marsz żałobny Nideckiego. l !8S' wyznaczony na 29 ~tycznia r. b. Będzie on \ graficznym, w Do~oh?skn, gnb. lubelskiej, rozpo· 

(_) Wolo OŚĆ Bum', ia 1 k' b i Ilustrowany p.rzezroczamJ. : częto przYJmowanIe l wydawanie posylek pienięż 
pozostające na służbie' ~'z~dOW~j ~:~!i o:~rI: ' . Dal~zy cIąg odczyt.a d?ktora filozofii, p. St. ! Dr

ch
. . 

cznie skladac zwierzcunos~i 8\V~j świ!lectwa 11r~alewskl.Elgo. p. t. • WielkI przemyst", odoQdzie , ~a) 8~'ertelnośc wśród żydów, mieszkańców 
I przystąpienia do IIpowjedzi i sakramentlI KO-l' llH~ ~ dmu 19 lutego r. b., w lokalu Stowarzy. ; ŁodZI, w Clągll roku ubieglego 1910 wyrllzila się 
mun,i szema. I " cyfrze 2.667. 

. Ubecnie _ jalr donoszą pisma petersbUf- , Łub ~~P!:;:ied zażal~nja, wniesionego prsel. p. M. I (x) Z. Stow. oauClyoieli ohrnścijan. Dnia 
.kle _ przymus \V danym kiernnku zostal znie- \ J1 Chę 'akob ą u Sto. arzyszenl8. eo do rozSlewa- 19;;0 b. m, w lokdll Stowarzyszenia (Koastan-
Ilony, z zaleceniem jednak, by Ipelnianie ObOWią-! /defiaudacY iP~z:~n~llek~órYCh ~zl~nków I~OglOsek , ty~ow~ka oM 5) o godzinie S-ej wieczorelo odbę· 
sków duchownych bylo przestrzegane w dalszym majJl.cych u~la~zaćloue~ p~z~z nb~lJe~ta Łrmy, a . d~le 81(~ pogadanka dys!{Usyjna p. Ady Koziolkl8-
ciągu. I ,"Z,., go b no CIOSO IsteJ p. ,po wlezólVny: ,,0 czytaniu w szkole i w domu K _ . ' . , I wYJasOlen~u wezwanyc przez zal'zlłd pp. O. i F., " . . 

.. \h) Zebranie rlemlt~alDI.ko\V. Wczoraj o go - okazało SIę. ż~ zaszlo tutaj nieporozllmienie, gdyż . (~) Sprawy KomItetu pueolwl8bracl6go, Wczo-
dZlllie pól do 3 po \loludlllll, w oddZiale ID!lgi- w ogóle w irnl0uill Stowarzyszenia nil{t IV rzeczo- raj wlec~orem, wiol' ,alu przy ul. Milsza nr. 46 
stratu, zebralo Się 46 lllzedstawicieli zgromadzeń ! nej sprawie nie występowal; w swoim cza.sie je- o?bylo Się na?zwycza;ne zebrallie majstrów rzeź I 
cecho\\ j('b, starszych i podstarszych majstrów i den z wyżej wymienionych pauów - w rozmowie n~cz.ych z udZIałem przedstawiciela Komltetu prze-
czlo.nków komi~yi . rzem,ieilniozej. PrzCl~stawiele- l z p, Ł. -. wspomniał. iż dowiedział si~ o fakoie I cI~zeb:acze~o, p, ~?des'a. Soboo ńskiego, w spra-
Je CI przyoyh na ządallle prezydenta mIasta Ło- l defraudaoyl w lokalu Stowartyszenia od o30by po- wIe ~bleranla kOŚCI I ou~tęl)Owania ich na rzecz 
dzi, by wybrali 3 delegatów na zjazd rzemieślni. , stronnej. wzmIankowanego Towarzystwa. 
czy do Pete~sllurga. ; Zarząd przyszedl do wniosku, że w danym ' ~szyscy ?b~cni na zebrania majstrowie rzeź-

PomocUlk prezydenta p. AoQ.rejew. w asy- , wypadku nad aprawą, wyniklą jedynie z powodll ' DICCy, ]OdDomya,lnle postanowili, aby )(ości z war-
stencyi, 8se8~rów ~i'chowycb ~p. Stanis,law8. Bo- nieporozumien.ia, naleźy przejść do porządku dzien. sztatow rzeinlc~ych i, 8klep~w stale zbierać i 
cbemklego ) Ryblcklego, zagaIł zebranIe ....... za l nego O~gt~powao Komlletowl pl'zeClwżebraczemu lV ca-
2Daczając, że wybór delegatów na zjazd jest spra- ' (x) B.ok gospodarGzy 1910. 7.dając sprawę ze nIe po 30 l~op. za pud, pobierając lladt~ po 5 
wą o?~lno-rze.mieślniczą ~;~c po~iE}dzy delegata- z~am ! o~ u1J i.eg~ego roku, "N .. Lodz. ' Ztg." wspo- kop. od kazdego puda na rzecz cecbu czeladni· 
mi WlUlen byG jeden flemleslnlk zyd. mlUa, ze plenll~dz podrożał l dYdkonto lJatlkowe ków rześniczJch dla u$worzenla fnnduszu żelaz-

Na 'o odpowiedziano, te w końeu listopada doznalo zwyżki, gdyż wzrosła chęć układania aago. 
nemi~ślnicy lód~cy ,dowied~ieli ~ię z pra8~ ~iel ' przedsi~bi~rstw nowy~h l~b ro.zsl.erzania dawnych. ~egulo\lanle rachunków odbJwać się będzie 
*coweJ o zopowledZlllDym zJeźdlle rzemleslUlków I Jakze wzrosnąo me mIała wobee tego te co mIeSiłO. przycIem sumJ u'worzone z fi !<opiej-
~ Petersburgu, ,że dzięki, ,z&?:egom niektór'1~h koleJ.e ~elazne w sześc!~ głównych państ.wach eu- kowyoh k,wOł wnoszone będą do la.dJ cecho waj 
JEldnoslek z, posfód rzem'esl~lków postarano Się rope.lslocb daly o 2 mIlIardy przeszto WIęcej do pr~e.z maJstra,~. JÓzefil. Wudarsklego, \V I)bec-
o program Zjazd u. od ~zeml~ś! UlltÓw. wars~a wskic~ , chodu blUtto niż w, roku poprzed nim - sa ma kolej nOSOI !ełn0!DMnlka. cechu ozeladzi. Zd \b y wana 
których w. połOWIe llstopad.a. zawladomJł o zjez- Warszawsk~ WedensJra przeWiozła blizKo (J 6 wi- tą ?r'.>oą kosel Komitet przeCl wżebraezy spl'zeda-
dZI6 magIstrat wArszawskI I te uzrskawszy 'e Honów pudaw towarów wi~cej i miała prawie o wao będZ I e fabryce kle/D 
dane drogl\ prywatuą, przy pomocy piljm miej- póaora miliona rubIi więcel dochodu' kiedy han- (a) Z i14, Toy dabroOl nnoś"l J k k 
tcowych w clnlll 18 grudnia zwolano zubranie dei wszechświatowy zwiększyl swOjt" obroty o 11 zUJe aprawozJa!lie' za grudY' J. •• ak wy a~ nernieślnicz il dó k' J ł · . zle.ll r. z , asa po· e. , ' , . m ;ar w,; l.e y CI Y prawie przemy~1 mial po- zyczko,,& przy Towarzyśtwie udzieliła. 173 0-

W odeZWie do rzewlfaIDl!'ów zaznaczono, że myslne WIdokI-prócz bawełuianego I węglowego tyczek na ogÓlną 8ULUt 10555 bl' W ł P ł 
Da zebra~\e \0 zaprasza Się, starszych l 'podstar- (na przemysł bawełnianJ źle wplynął nienrodzaj zlfrotnycb ra~ tygotJniowy~l 11

r
:SJ' b ~)_y~ę o 

IZJch ~a)str6w, o~a.z r1.emiedlnlków interesują- I bawełuy w Stana~h Zlednoczonych, a na wę~lo · Tania kuohnla wydale. lobiadów r o' 3 a4 iO~ 
cyrh SIę sprawamI zgromadzen cechowych, wogó- wJ- coraz bardzlej wzmożone zastosowanie elek- kop. - 4218 do których doptac O p f 'd ó 
l 'l '1 ó W d . 't" ,. ' , on z u n u~z W' 
edbrze1mle,s nl'b"li' , nLU. 0dznl\c~o,nym. ,zebranl~ k9dczu~8 ~,I, 811y spad~u wód I nafty jako paliwal; Towarzystwa 228 rb. 15 kop. Zanornóg j~dno 
o y o 81~ pu czme, z WIll. omOBClą mleJscowJch 1(' y aWletoy urodzaj bnrakó ,v cukrowych zape- dniowych i miesięozuych d 416 
1V18~z,. lrcz 111. zebr~nie ,~ nle przJb~li r~em\eśl~\~! ' wnil cullro\~arom zydki, ogr~mne; kiedJ wogóle 699 rb. DO kop. Na opal b7!dnan~ w dal: ;~~l ~l'~ZI I nie objawilI chęCI uczestulczenla. w 'Jez urodzaJ zb~z dal kOrzySCl nIelada g~8podarstwu rb. 50 kop. Na leczenie umys!owo ~or ch 'WY , 
dZle. l rolnemu; kledJ zakłady bankowe dawne rozwIja ' dano 120 rb. Prl y tatek dla. kalek i ..11' 1''-

Dnia w1.,0 18 grudnia rzemieilnicJ wybrali II j, się. \worzą filie, a pr6:z tego powstaj" Dowe... opiekllJe lię 15 peDsyonarzami któ Ph
at 

at Ity ,ow 
Ulech delegat6w w 080bach pp. Czesława Sta- .Tylko spożywoy uginają 8ię pod ciętarem Jli. w grudni, kosztowało lsi rb. ?oc Ou rzyma
Jllawllklego, Anlonlego Laskowskiego j Teodora I drożejących ma\eryal6w Bpożywczych· -robi krÓt· l proceotów Da różoe oe1e T t k ~' u(~ar 
Szybił/y, oru Jednego z"'~poę p. Aleksandra I kil, melaucholiin, uwagę ga'tflta. De instytuoy. o$rzymano 2 26~\Va~z1s wa I na la· 
Ole~ha. I Znajdujemy też i objaśnienie ~j uwagi: IIJn- , ' r • 

Mając wybranych delegatów i pOSiadając dykaty ~i1uują baczoie~ ż~by ceny nie spadrJ. ) (a) PI~n~.,. zatw:erdzoo8 .. Wydzi~t blldowl~ny 
program zjazdu, zawiadomiono IwmiLe& organiza- StosuJe SIę to w szczegolnoscl do synclykatu cu- J rzy rządz , e eUber,illaln,ym plOtrkows ,{' m zatwler-
cYlny w Petersburgu o wyborze delegatów, za- j kr.:uwego, już wyl'aźllie wymienionego przez "N. dZlł Ill

a
,JlY. n~stępu.lące: Stefana St y putko\~skiogo. 

)llacuno wpisowe i. specyalna komisya przystąpi- ; L . Z," , .,. . . na w: nle~l~lIle p~l'ter ~we .. !o budynku nt skład 
la do opracowama. releratu, treśc którego we ' .. J,est mIla nad:':16JR" ze tak. pÓJdZie i dalej. mate~ yalo\\ ~~dowlany?b, pl ZY, ul iCy NO\VOJlrOlek-
właściwym cza~ie również wysłano do Petersbur- POJdzIe - az do p~lmlęcla naClą~nlętej strurJY, towe] ~ 15 ł\ .Wldzew,Je, .TÓttJta Helmaua, ua btl-
ga. Wobec tych faktów, nemieilJllcJ łódzov ' .A co plite!D? , . dowę !, ; ęlro~el dl'~\lrllla.nel oraz yarterowej Ofl' 
IlW8źają swe wybory za lega.'ne. " ~&' ,Dl~ch IIlę potem SWlat skrlll:lzy, bylebyśmy C~D, ml.e~zk~,nyeh I d,omu dla S~UZ.?y przy ul. Ko-

P. RybiekJ zwrócił wtedy uwag~ zebranych, .clZIS nzyl1. . - wu\n~kleJ ~ .18, Jak?ba .Szy~anskl~go -na budo 
te rzemieslnicy warszaWIlC1 ustąpilI pomimo to ' (a) Slkoly tutejsze otrzymaly od inBpektora wę pIętrowe] dreWIllaUej OfIcyny. I parte~'owych 
jedno miejsce dla delegata. rzemieślnikó" żydów szkól ludowych, p. Szczpgłowa schematy dotyczą zabu~owań gospodarczych, przy uhcy Polnej NI 33, 
llal6żałoby więc to samo zrobić i w Łod:ótói. 'ce jeJnodniowego spiau szkół. Wypelnie ~8 sche · WOjCIecha Stachnry, ,na. blldowę parterowej ofi-

Argument ten nie tram do przekunania. obe- maty należy 1 odeslać je przeli 31 styczllia r. b. cyny ?r~z zabudowa n gospodarczych, przy ulicy 
cnych na zebraniu; kategorycznie oświadczyli, że (X) Dla młocll i eiy. Tow, " Wiedza" urządza fątnel J\i 12, ake. Tow. S, Szeps l S k~ na bu-
ustępstw żadnych nie zrobią I że obstal' przy w teaLl'ze "Odeon~ (Prze jazd 2) dnia. 19 styczn ia oWij murowanego parterowego POU1I8Szcz611ia 
tych samych delegatach, z t~ tyll<o różnicI\, że r. b, we ozwartek, przed..;tawienie dla mlodzle ży 8Z~r~a\zr· bu~~uku na amhulat()rY~ID, jadalni dla 
1V miajsce p. Czeslawa Szani~wsl\lego, który się ; z objaś~ieniem obrazów treśei naukowej i pou: r~.o Dl wW', mieszkania .dla. stróz~ I ~ortyerl\. 
zrzel,l mandatll delega.ta, WYJedZIe p. Aleksa.nder . czającej. 8 al.nl" wozJwnl! n~,dbll~O\VI,ę dwoch. pH~t ,!r na 
Olecb. l Poozątek puuktllalnie o godZinie '-ej po po . 8 PH;~I owej wlezy CISnl(lll przy mechanIcznej przę-

lud!1ill, dzaJm wetuJ. przy nI. Po ł udniowej M 68/398, 
Przedstawiciele magistratu, przel\Onawszy się, , 

le ich argumentacya nie przellOtla zebrauycb, po
lItawili dwa zapytania. do rozstrzygnięCIa: pler
lrsze, czy zgadzają się zebrani na pozostaWieniu 
Jednego m.ejsca dla delegata żyda, 2) czy Bwe 
.,bory w dniu 5 ~rudnia pO'" ierdza)ą· 

Zeorani na \Jierwsze pytanie odpowiedzieli: 
ale - na drugie zaś: tak. W ubzc czego Da zjazd 
do Petersburga wybraui zostali pp. Antoni La
Ikuw"\kl, Teodor Sl) blllo i Aleksander Olach. 

O Powlidzem (JosLanowieuia łpisaJlo proto-

, Wejście dla dorosłych na parter 10 kop., do ' (a) ?ftara. Prz~mysło~vje,c lódzki, p. M. Ben · 
lot i na balkon 20 kop., a dla ,Jzieci parter 51(. det! w cdll uczezema pamlęc l zmarłej żouy, ofia · 
a. ball<cn 10 kop. rol'i ~l. rh. 5 ,000 na. rózne, cele fdantopijne, mia-
r- (a) Otwaroie biblioteki. Wczoraj o godz 6 nOWIOle: rb. 1,000 dla ubogich dziewcząt zaręczo 
wieozurem otwartą zostala w lokalu p~z ul R'oz nych, po rb. 500 na Towarzystwo Li na~ hacedek 
wadowski~J .N2 15 biblioteka luJowa pr!y TOIVI\~ (~\~wa~'zy :~tw~ /?pierania bieJll~ch talruuJystÓ\\~ 
rzys~wl(j oświalowem • Wiedza". ! .ac z1 1,e 

il ih), na kasę pozyc~kową żydow · 
. . sInego Towarzystwa dobroozyonoscl, na Talmud-

(h) Zebrani. majstrów stolarskloh od 1JęJZ1~ \orę rabioa Ma.yzla na budo A d dl 
ai A dOla 'J~ b m l l I I" • W'1 omu a. umy-, '1 , ~~." w o ta U przy u ICl l\hkola- słowo chorych żydów, po rb. 300 do roz orz . 
JewikleJ 1a 40. o godz. 2 po pułudnLU. l clzellia. zarządu żydowskiego Towarzy,,;twa SObr~. 
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CZ)'DDości, D& 'l'owarzystwo pielęgnowania chorych l (al Jarmark. Z powodu fatalnej pogody, na 
(Blkor cholim). na Towarzystwo poiyrzek bez pro . dzisieJszym jarmarku w Zgierzu ruch panował 
C8D'OWych dla kalek, po rb. 100 na Talmull-torę slaby. 
fundacyi ma)2onków Jarocińskieh, na Linas ha.- Kupcy i handlarze zjechali się niezbyt licz-
eholim i dla Stowar~yszenia oddawania ostatniej nie i tylko z miejscowości poblizkich. 
poslogi (Chessed szel emes). Towarów w8zelkie~o rodzaju do~tarczonrl jell. 

• 
bardzo efektowne karykatury członków komitetu. 

(f) Wieczornica Stow. nauozycieli obneil)ijau. 
W Silbotę, dUIU 21 b. m, SLowarzyszen e naul!zy
cieli chrzr'ścijan urządza IV sali Stu". handlow
ców (Spacerowa ~! 21) wieczoI'Uicę. na. którą się 

(11 Choiaka W StoW. pracowników przemysłu nakże ilość znaC7.ną. Za to mało lllwentarza ży-
i .lldla Sympatyczne a przytem nader rucbllWe I wego, II; POWo(~U ślizgawicy.. ' 
Stowarzyszenitl wzajemnej pomocy pracowników I . NaJllczUle)SZ~ trao~al.{?ye. zawlerauo D~ tar
przemysłu i handlu gub. pio~rl\Owskiej w ubiegłą g.owIskach kon"klem I sWln,jkHlm. Za koula po
niedzielę W lokalu włnsnym (Piotrkowska l~O) Ciągowego płacono 50-320 rb., za krowę dojną 

złożą: muzyl<lI.. ~plew, dek lalOaoyo satyryczne i 
~ańee. PlIcz~td: o gOdzinie 9-ej. 

Bilety dla c'lonków i IVprowad~onycb gości 
można naby wać W lvkala StoWarzyst.enia (Kon- . 

ursądzito dla dZiatwy Stowarzyszonych choiokę . 40-100 rb. 
przy pięknie i gustownie ubranem drzewku, (a) Z tramwaj6w 19iersklch. Z powodu jar-

jarzłoem mnóstwem śWieczek, obwieszonem ozao- marku w Zgierz\l, kursuj~ dZiŚ na linii zgierskiej 
bami tradycYJnemi, zabralo się okolo godz. 4-ej tramwajów' podjazdowych podWÓJna Ilość pocilt
po południa sporo dziatw} płci obojgu. Pod wo- gów, 
'4z, 9\arszych ożywion zaba.wa przeclągnęla się 
'do godzinJ 11 wieczorem. Rozbawiona dziatwa 
' .l.chętnle opuszczała lokal Stowarzyszenia, dopo- S Z T a K 1\. 
lD1D&j A c aię o drogI podobną zabawę. (x) Teatr POliki A. Zehrerovlcn (ul. CAglel-

staoty::ow~ka 51 w środc:, c7.wart~k i piątek: od 
, godziLlY 6-8 wieczorem; W s ,botę przed wie
: czornicą \V l{asie lSpacerowll 21). Cena biletlI 
II rb. 
I DOllbód przeznaczono na rzecz icbr\łQiska dla 
• nauozloieti. 

Z WARSZAWY. 

"' • Eg·~ekncya. Nastrój labawy, Jak zwykle w Stowarzysze- Diana 1(2 63). Z kancelaryi teatru komuniliują 
Diu pl'acowDikóVf przemys.lll i handlu, byt nader nam: Nucy wczurajszej, na stokach rytll/leli "ar-
·",rdecznr. - DziAi .Panna Maliczewska- po cena oh znj. szawskiej. wykonano wy~ok war?z sądu okr~go. 

( ) II " i b ~ Ch·· . l ~ony~h I w~go w.oJeuneg~, skaZUjący n,1I. smiere przez po-
X lullp eOIDa la aw .. L oClaz CIąg e . wle!Jzenle BroDlsła Wli K WI ecinsklego, uazestn ka 

04wilie nlezb.~ sprzyjaJft sanme, J·edoakże san- - Jutro premiera ciekawej sztuki z Htera- I 
~ oz k F T h b na.J.ladtl na włllśdcielkę lDa~az"au obUWia p. D)-ku1Vauie .Ię - bezpłatne - zna'duje wielu ama- tury rosyj..: lej • !lmka" l'UC ten erga; Ilf~,lzie 1 

:10rÓlf małoletnich. PrzyczepiajR. oni posLron- \0 zarazem pierwszy gościnny występ p. Laury lej, Ittóry pud~zas aresztuwania stawiał zbroJlly 
.... k ~ l· k opór POliCYI. kłem leciuchne, DlzI{ie !Janeczki do wozów i lu- Dunin, ~vra w postaoi tytu UWel tworzy reaoyę' 

bOJ'ł sl12 jazdą. Da iyeh wehikułach. Nlehardzo tchnącą niepospolitą prawdą psychologicz!l!\; obok ! • P~życ~ka miejska. 
\o obciąża konie, zaprz~gnlęle do wozu, ale gro- sympatycznego gościa w MFeruce" szersze pole do l DOlfladDj8my .SJf~, ie pożyozka dodatkowa, e 

' Ii rz('czywistem niebezpieczeńs'wem sankuJącemu popisu znajdą. panie: Wojciechowska, Maliszew. ! które, w'lpom na.l~sllly,. W s~lOle 8 i pór mllj . rb . 
• Ię. Saneczki niekote .idą .. zatolię," czyli OhSil· " ska i Broniczowa, oraz panowie: Jaracz, Rysz- i na wykonanie slodmel seryl robó~ kanalizaoYI
wajł\ aię ku rynsztokowi, zawadzaJą przy skręcie Rowski, Topol 'ki i inni; sztukę ~ całą staranno., ny~h, W' tych dniach b~dzie przeJstawiona do za-

,l '- p. Ni,cbby w takiej chwili nadjechałn d Iroi. ! ŚCill: wystawia p. Jal'ac~. ~wlerdzen a radz e mll\\st.rów. 
I ka, której woźnica częstokroć doroslycll ludzi - W piątek, <l 20 b. m., po raz dzil's'ąty , W. razlo decy~yl przyohylnej nowa potyczka. 
lilie spostrzega-cóż dopiero maleńkich saueczek- .Po nad sIly" B,ornsona-ceoy miejsc niższa od : dla. mlll.sta, wraz z. popfl.ednio zatwerlZoD'lIni 
i ka~8S~r()Ca gOLowa. cen popularoych. Na wozora!szem-dziewiątem I 4 wll., WJłlOlilÓ b~dJle ogólem 7 i p6l Illilj. rb. 

Jazdy takiej należałoby zabrOnić pod odpo- z kolei WidOWisku tej sensacyi nej nowości zam-
wledsialllośCi .. rodziców. lmiętfl kasę na trzy godziny przed uozęeiem w1-

<a) Z Iłdów. Wczoraj, w sądzie pokoju 5.go dowiska ,\ 
rewiru m. Łodzi, rozpatrywano sprawę malion- - ~ sobotę, d. ~1. b. m., ~ .godzinie 31

/, ( 

ków Kołtunó" i nieletmego Izraela GI'UnOzpana, po. ~~llld~ln dla oo~ącel Się mlodzlęzy po. ceJlach Stanisław Kuczbo k-
oskarżonych o to, ~e zaimując się przewoże. naJnIzszyl.h p~ ra.z Jedenasty ."Po n~u sllr • rs I. 
lIiem towarów se skladów firm tutejszych 0110 ko- :- W niedZielę o godz~ułe 8/, wieczorem -
lej dla wyekspedyowania do róinych miast Oe. trze~1 występ p •. L!lIry, DUD~Il-dane . będll zlla- Zma/'ł uagle, niespodzianie w Wariuwie ar. 
aarstwa-otwierah skrzynie, kradli z nich 'owar, komlt~" Póldllewlce Pl: eVvst a. pod rezjsern dy- tysta St Kuczborski Wldzlaoo go na reducie ra-
a na miejsce jego wkładali szmaty, kamienie Itp. rektora Z,-hyp.rowlcza. .. \ sy, w kole przYlaciół, bawil się W'ral z c!.ym 
przedmioty i ekspedyowali je według adresu, \ (x) Teatr popularny A lILelewlklelo (Kon~\au- tłomem, nad ranem powróciL do Siebie. (al. SiCZy. 
wskazanego przez danl\ (Irm~ tyoowska ]'i 16). Z kaucelarYI teatru ltomunikuią gla n 12). 

Sąd, po zbadaniu ol\oli(l~nOśei i wysluchaniu 11am: Sluż~ca, rauo otworzywszy latrzask ustala 
leznań świ~dków, uznał "inę za dowiedzionI! i --: Dziś. w. środę. po raz 5-ty ~rllgedya joż zastyg.łago trllpa Śm~erć nastąpilI), ~kutkieQl 
skazal mall:ouków Kołtunów na 6 miesięcy wię- I Szekspira w 6 OlU aktach p. t .• Romeo l JUlla-'1 zaczndzeUla ga/.ero. 
~i~nia; Grt1n~Zllana ~ powodu jego niepełnoletno- I .- W czwart~k i piątek odu~dą się dwa. wi- ~OSZU~{ilV.aui~ da~y wynik ua'ltępuj~cy: W pra
SOI postanowił od(lac pod dozór rodziców. II dowlska po cenach .od popularllycll do polowy I oownl znalduJ~ SIę pIecyk ogrzewany gaz.em któ-

( ) Nowe stlldla kolejowe. Dowiadujemy znIżonych, ~ lUlanowICIe: krzesła od 65 kop. do I ry d Jstaw:af Się do piecyka przez rurkę gumową, 
się. ii starauia adwokata, p. L Kona, w spra. 25 kliP. loze po 2 rubl.e, galerya po 10 kop. llą~zącą pIecyk z rurą gazowIł na ścianie. Owa 
wie kolei od granicy pruskiej do Łod~i, osią~nęły I W ~zwartek dana będZie arcy;we8o~~ kom.edya . r~rka gUI.nowa wypad la z,ob~ady Vi 1)18Cyku i WI 
po:iądany skutek. Na przeprowadzenie stuuyów I w 4 ch aktac~ p. t. .Kllolll.etrozerca '. w piątek I sla~a U nlezamk~l~tego ki aml{u lI1'zy rurte gazo-
projektowanej kolei od KarCu, prze~ Okalewo, tragtdya

u 
Juliusza Slowaclilego w 5 lU aktach . w~J. T~dy ułat~Jao Się mU~lal ga~ przez kilka go -

Płock, Kutno do Łodzi otrzyma! zezwoleUle p. .Maze.,a. .. " I dZIn, a~ napelm! pracownIę ~ tyle, że wy arcza-
Adryan Uhełmicki z Okalewa. Pelnomocnikiem - W sobotę dla .mlo~zleiy po naJnlzszych lo do smlertelnf'go zaczadr.eola. 
do przeprowadzenia studyów zostaC p, Marciu cenach po poł.ndulu ukaze. Się \ragedy~ pod ,y tu- Skon . nastąpII prawdopodobnie na godzin~ 
Peretz. lem .Romeo I JulIa", Wlęczorem us dyrekcya przed przyjściem służącej. 

lh) Drobny oli.a. Wc~ol'aj o gOGZ pół do 5 po wystaWia z całym przepychem wSpHlialą trage· Zma.rły Stanisław Kuczuorski pozostawil io-
pDl, przy ul Dz.eluej ur. 20, w pralni zapaliła Się ścla- dyę wszechświ~towej stawy W. Goethego pod I nę i osierocił trzyletnią córecz.kę. 
Da. O~lell uga.1I toporuley 11 o"<17;iału s~r"ży ogulowej tytulem .Faus~ . Był on rodzonym S'o:Jtrzeuoe,n dwu wielkich 
eehotnlCleJ. Dyrel<cya przygotowuje t~ nowość od dwóch I polskich llla.larzy: Maksymiliana i Al~k~alldril. Gie-

la) Rozbiegany k~ń. Wczoraj wieczorem przez tygodni z wwlkim nakładem pracy i kosztów, auy l rymskich. Kuczborsld odziedziczył po swych wu. 
,l CeglellJlaD~ przeJezdzal powozikiem 9ztabs kaplt"n daó jeszcze jt'den niezbity dowód że teatr popu- jach taleTlt kt6ry rokował niezwykle ll!d~leJ·e 
4 go pUłku s\rzelców, p. Grlgol. NlIgle okolo domu nr. II d t·· b f' l ' , I U d' 8 . . . 
1ł Ilon, zl~klszy się czegoś, ponlósl Oficer. wld1;ąe, że arny ma. o ~pe~nlenla. Wu Bu s~o eczenstwa lodz- : ro ~uny 1 ~1 r. w War·szawle, tu uczę;zczal 
Diemożeboem Jest wstrzymanie konia, wySkoczył z po· k~ego s~e~olue I po:valn~ Z~d!}nle: populal·yzow.a- ' do ~zl(6t I Lu tez zacl':ąl w sztuce Się I(sztalció . 
• 0ZI1, puyczem ulegUekklemu potlaczeniu. KOBla wkrót- nla naJwrększyoh l uajgtlulalnlejSzych arcydzlel I WYJe~hał następule do Krakowa, byl u Stanisla.w
~ zalrzymaoo I odprowaazoDo do pulku P. Grlgol litel'atury SlVojsldej i obcej, przedtawiająe je sldegl> Aks611'OWICZ:l. PIerwsze J·ego samodzielne 
luladł do dorożki I pOjechał do domu. ·1'· l . . ' .. 

( ) _ d _. P 1." d Ł d W m"z IWlO naj epszeJ opra.wIe. pl·aca awrocdy na lllago ogólną uwa~ę· prze 1 la-
a ... re a.eze. rZ!II' .. Y o o zl z RJj(\ kupiec Tragedya F. t" k·e . . t'· I k . rl' .,' Wtklor Kobn uda! się wczorAj I prostytutką 16 letnll\ . • .aus n az Się 1'0 raz pIerwszy .y plęCl~1 na {Ot} ur~le .l.\Jwar~y",~\fa zacnęty, 

W.lerYI\ Kadłubell: do zakładu kąpIelowego przy nllcJ na scenIe polskiej w Łodzl. otrzymuje odzaaczeUle za obraz p. , •• Pogrzeb.-
Plo\rkowsklel Uf. 17. P.odez&s pobytu w pokoju k~ple· Byl to obraz smutny. jak sa.m temat, we właśai. 
lDw,m. Kadl~bek wyclągnęla nIepostrzeżenIe .punfel, ZABAWY. wym jednak nastrOJU. WldywJłI§ml nu,tępnie le-
w którym znajdowało alę 2,230 rb. gotówką I rÓZIl8 110· () I k B 1 S t-1.·u Z d . I .1 ·1 . F wody osobiste, Oraz korospouGOucyę. Kadłubek uclekla i a as owy "a I IU.l. apowie zlany . go .stuuya z po nocneJ raucyl, z Pa.ryza, które 
dO'l\11 lei nie odSZUkano. na dzidl 213 b. m. artystyczny .B~I Sztuki" zain umle~~czal na wyst'lwach kraJcolf~kiego S~owa-

- Przybyły w tych dnlAc~ II os~dJ Konstu1Jnow ter6sował .najszers:t.e w~rstlV y . spoloczue. I rzpteo~a "Sztuka.· WydLępowal vr seceSJI wie-
Oskar Niob, upolual się z nleJ!!.kę Stauislawą Kl!orplD IstotDl6-szereg Illespodllanek jakle przygo- ,densklej w 1\:[unacu,u.m. 
lit" l udał się 110 poko .ów umeblowanych przy ul. Po- t . ,t.. · ..•. k . I ' 
l.dnlowej nr. 9. Karpinska oddalIla się na chwilę III ' owulą lir yscI mala~z6, ulezwykłe cle awych l . 
kupnem papierosów, a pJwróclla w \owarzystwle 5 lu · I zajmU)ącydl, staoowlc b~dzle atrakcYę całkiem 
dl!, ktÓ!zy lacllll Niobowi kilka ran Ilozem I zrabowali . nową. Sala kon ·01 towa przy ulicy Dzielutlj za.-
okolo 23 rb., poeze~ zbiegll. WleUI si~ w przybytok witrażuwy, iluminowany 

(P) Pogotow •• ratunko.e w cll\gu dnia wezo- bardzo dekoracj)1de. K03tyumy najbardzlei sty-"'n ego poml~IUJ luneml WZyWAno do Das~ępulącycb 10we wyróżniune będa i ouzuaczune paletami ma 
"IPadków: " .. , -

.- Ogólnemu osłabieniu uległy cziery osoby, z któ- Jowaneml przez artysto w komltelOw Jeb. 
f)f'h jedn, ocl~lezlono do szpUaIa Aloksano1ra. Jedną do , Prac~~ przeJ wstQpna wre w cłll~j pelni. Dzi-
IIpUala Pozoansklah. Jedn~ odesłano do PUl ~ulAu no- . siai już OlDlesz.:zono w naj bardzie) uczę3zr.zallydJ 
clt&GWi&G aa 1iUOt Cmelltar;ll. 11~kalach Lo~zi plakaty, ręcznie malowane i wy . 

lUlane z róuobarwue~o papieru, lJned:i~awiaJl.\ee 

Z dzielnic polskich. 

Z KRAKOWA. Wczol'ajszy ,Czas> pohvier. 
dza, :i.e Jana Machajsluego aresztowano w Za. 
kopanew pud zarlutelU (Hgallizowauia zamachu. 
U8 t;anatoryu,1j d-ra DJu"kiegu Aresztowalll prze. 
c~y temu, ale dr. Dłuskl przyl'zel\l podolJno do
s~arc~Jó ma'e1lalll, oboi\żaJ,otl'o MaGhajlilUeiQ 



ROZWOl. - Sroda, dDla 18 .tycznla 1911 r. 
========================~=== 
Z drugiPj stroDy donoszą że dr. Olns1<i mial tyzmu, w (.rzem6wienin jego pr..:ywódcy nie było 
olrzylllac z Paryia list z ostrzeżeniem i na tej ani jednf.~o nSI~pu. ktÓl'yby iądal kaLogoryc7.nie 
zasadzie zawiadomil policyę. Rewizya jednak, do- nrzeczywistnienia zasady wywła~zczellia. J1ówcu 
konana w mieszlHl.lllU M, chajskiegol nie doslar - :%ądal pl'zedewszyst !delll, aby I'zą! poczyni! kl'l--
cZlla poszlak jal~icbkolwiek. Iti, celem polepszenia losu i ocbrony koll)ni~tó\\ 

Z POZNANIA. Na ut'zymanie zamlm oesar- niemieckich osiedlonych na vschoduich kresilrl! 
skiego w Poznaniol ws~awll pruski mini~ter sItar. państwa, l(tórych położenie w wielu miejscowo. 
bu do budżetu państwa sum~ roczną 88,600 ma >;ciach Jest krytyczne, 
rek. Zamek, jak wiadumo, kosztował luduość W odpowiedzi na tl) o:wiadczJl minister Sc11ol' 
podatkojącą ol<oło 6 milionów marek i jest nie · lemer, że rząd będzitJ i llHd l tl'zymar Się z calą 
zamieszllany. Utrzymanie w porządkll 'lal i po- e~erg'ą pu!ltykl.po!)iaraoia nlcm~zy~lly na Ilre3ach, 
kOlóW, ścieranie knrzo z drogich lIiebli, a przez Mlnl~ter rówllIez Dle wspomniał ani sluwem (\ wy' 
nikogo nie ui.ywallych. c1yizczenie pU~Lkami świe· . właszczeulU. 
cącej budowli wymaga całago szeregn urzędoi- l 
}\ów. odźwiernych 1 dllzorców, wyposa7+)Jl!oh za 
pracę setemi pensyami. Niema W'lltl' li wośc l , że 
sejm pruskI pozycJI; tę przyjmie bez dJskusJL 

KoszLownl zamekl 

Odnalezienie balonu .Hlldebrandt". 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 11 stycznia. (P.) Najja~nleiszemu 

CesarzowI przeustawll si~ niemiecki pełnomocnik 
i wOlslwwy, będący przy osobie Jego Cesarskiej 
, Mośei, 1l1!~1l1 ad, utaot aln~ze. 

Odnaleziono nareszcie zaginiony balon • Bil· ! Petersturg, 17 stycznia. (P.) Zarządzai ący 
debrand" , który wzniósl się byl z dwoma aero- ' wydziałem szkól przemysłowych ministel'yum o· 
nautami z Berlina d. 29 b. m. Dostrzeżono go w je· ! światy, proC Szewiakow, mianow any zos~at wioe
ziOI'ze rornerańsklem G6hren, na granicy Brande- 'I ministrem oświaty. 
borgii. Jezioro to, polotooe w mieJscu ustrounem. BerliD, 11 stycznia. (P.) Telefonicznie dono
śród rozleglycb lasów) jełt malo ucZę~tCZ3ne Prócz ' szą z Paryża, że pouczas posiedzenia w izbie po· 
tego mróz śc ąl powierzchnię jeziora, a następnie słów. byty pi.,arz sądOWy z Bajonoy dal z gale
śnieg okrył je b alym całunem tak, że nie zaowa- ryi dwa strt.aly z rewolweru do Briaoua, I<tóry 
żono relztek balonu. Dopiero oDegdaj wieczorem, siedziaC na lawie mlnisteryalnfJj. Brland wyszedl 
po odwIlŻY, przechodzący okolo jeziora włościa· calo, natomiast zOSLal raDlony w nugę poniżej ko-
nie spostrzegli sterczący z lodu cirmny przedmiot Jaoa dyrektor zarządu opieki publicznej, Mlrrua-
i, zbll~ywsl.y się, poznal! powlokę balonu Z pod ne. Sprawcę are~ztowllno. 
cienkiego lodu widniał też na głębokości półtora Rowy Jork 17 stycznia. (P.) Do więzienia 
metra kosz balonowy, a w nim zwloki dwu ludzi, w stanie Keutucł(y wtargnął tłum i zlinczował na 
prawdopodubnie zm~n.nięty~h; jeden z nich bowiem amiel ć trzech murzInów, osk&r~onych o gwalty 
stlll Jeszcze wJProstowany w koszu, drugi zaś le- nad kobietami białemi. 
żal prsechylony przez krawędi kosza. Z powodu I Londyl1, 17 stycznia. ep) Sekretarz zwiąlku 
nlld('hodz'lcyeb cit>mności nie można byto \l ydobyć ' robotnih.ów duków i wartiz\atów okrętowych all: 
lIosza I resztek balono I wody. Zawiadomiono tyl gielskich zakomunikował, że podczas kOI'onacyl 
ko o odkryciu wladze miejscowe. Jakim sposobem !cróIa Jerzego będZie ogłoszony strajk Jednocze-
zginęli nieszczęśliwi aero/laoci Da IJIJtklem i ma śnie w portach angielskich. niemieckich i amery-
lem J~IOCJe, tego zapewne nik' si~ już nie do kaóskich. Plany stra)kującycll trz'yman~ są w .ta-

I 

Qldł'go za roztrwonienie, skazIIDY z09'"ł na I \i
zbawienie rangi, orderów i wydalenie ze sluz.by , 

Paryż, 17 stycznia. (W1.) Dodatki nadz\V y
I" ine \lIS IU podają, że spl'awcl} strzałów jest cdo
, e!. obłąkany. 

Wypauek sprawił w izbie deputowanych ol, 
ll'zymie poru,zeuie. 

paryi 17 stycznia. (W1.) Podczas posiedze· 
nia parlalll rntu, jakiś szaleniec IV ysLrzelił dwu
krotuie w stronę lawy ministeryaluej. Zraniony 
\V lydkę dyreł<tor słnżby publicznej Mirmau. 

Paryż, 17 sty.;;m.a (W1.) Szaleniec, który 
, strzelal dwul,rotllie w parlamencie, W śtronę la 

wy mlnisteryalnej, nazywa się Gizolm~. Nie ucie 
kat po fakCie, dat się lueilztować bez oporu. 
iw erdzi, że iest anarchistą i przyznaje. że chCiał 
zabić obecile~o prezesa miuistl'óW, Briand'a. 

Ra.na Mlrmana. jest· lekką. 
Posiedl.enie przerwano. 
RI1m. 11 stycznia. (Wt) Papież w yrazil zgo

dę na zamIanowanie l<sięcia Schoeuberga amoa. 
sadol'em allstro wę~iersk l m prą Waty II anie. 

I Londyn, 11 8Lyllzn.a,. (Wl.) Podobno natych
I mia3t po zebraniu Się parlamentu wniesiona bę~ 
i dZle ustawa o wpro~VfLuzenill hOIIlerul'u dla A.n
I glil, Irlandyi, SzltOcyi i Walii. Utlvorzone być ma~ 
! ją ~ztery parlamenty, których kompettlncya duty-

ct.ya ma spraw danego kraJU. 
Obok tego pozostanie parlament główny. do 

kiórpgo zezasem dopuszczeni być majn również 
przed!lta WI ciele 1<oIonil. • 

Tokio, 17 styczuia. (Wł.) Sprawa 26 japoń
c~yl(ów, oskar~onych ° spisele anarohistyozny, wy
mierzony przeCIWltO cesarZ'lWi japo'ói!<ielDll, zosta
ła skończona. Wszystkich oskadonych skazano na 
śmierć. 

Władze japońskie zakazały gazetom japoń
skim podawania inf rmacyi o tym proceSie, UórJ 
wykazal, że spisek bIł bardzo szeruko rozgalę. 
ziony_ 

Oprócz oesarza mieli bJó zamordowani: oe
sarzowa i następoa trOlla. 

Wykry~o ~eż ogromne laborat.orJum dla wy
robu bumb. 

Z ostatniej ohwili. wie. jemnicy. Wedlug slów sl'kreLarza, zbIeg strajku 
I koronaryą jes~ przypadkowy. 

1 W.edcń, 11 stycznia_ tP.) Regtlnt perski Nur.. raryi, 18 styczni.. (Wl.) Dotycbozas:)'"e 

Ostatnia poczta; ul.Mllłk wYlechał do Teheranu. śledztwo w aprawie wozorajszego :aamachll Da 

Baga, 17 6~ycznia. (p) Mini8te.r spra,!, za- Briallda wykazało, te mo&ywJ polityczni 8~ za-
grauicznyrh przez posta holenderskiego zaządal pelnie wykluczone i rozchodzi się o clyu warja-

- Rada. ministrów w Petersburgu postAnowi- ścisłego teksto mowy PichuDa, dotyczącego for- .. S d . k' . 
l .. 'yf'l'kucY'1 W '11 br. ze~v holenderski' ch. R.z!ld .holender- \.a. tan , z rowla. rannego dyr. a tora mlnlsterlal-a proslC l\\ID1st.ra. spraw wewnętrznycll o pl'zepro. ł J 'J 'Z 

wadzenie lokowań.dyplomaty·zu]cbz l'7ądemchiń ski mniema, że plan o~rouy wybrz~..:y Dle wym&.- nego, M,r~~na, Jes' zad?walaJący.. . 
slcim co do organIZacji l delegowania do Chin u- ! ga urzędowej aplobatj' Ja.klegokolwlekbą· lź mocar i Brukse .. a, 18 stycznia. (WI,) Strajk górni' 
myślnel eksllPdyuYI naukowej celem zbauania og- '\ stwa . ' . . 1 ków nalezy uważać 1& zakoilczony; 76 kopal6 
niak dzumy W' .Mandżuryi. Bolsil1gfors. 17. stycznia. (P.) PolicmalstroWI przyjęlo warunki robotników, tylko trzy jeszcze 

- Prezas m nistrów, bar. Bl6oerth, oświad· Wyburg~. pUlkoWD1~owi Łukanderowl, polecono kopalnie nie zgodziły się' prawdopodobnie dzii 
ctZyl -yv Pbayrł&meuCl8h wditH.leóskkim'lÓ że rZdąd dhOłoży . poda~ Sl:k~~(\~Y~~1~;~gforsU 4 sprawców strzela- I lflłZJSCy górnioy powrócl\' do pracy. 
s ann, a prawo O ... U OWJe ana Ił' wo nyc prze J k k dl 11" '1 - 8 
prowadz C. j lo do koza.ka. Sprawców UJę~O, oza. wys~e Al OBla, 1 8~yoznla. (Wl.) Sąd wojenny lka-

Koło polskie uważa oświadczenie io ZIl ostęp' j cało. .. l' lal wczoraj oCleera Sar(a, u. pr~estępstwa homo-
stwo ze sirony rządno ponieważ kanaly wodne ma.- I ówedłsU6g dodat1kowhegdo ob\:ez~nóla,. ~k3az~ O Belę I seksualne na podwladnych marynarzach na pól-
. . d , tł" " k . dl posł w: socva uye emOAra. w l '* I.aro 1- ., _ . .. 
Ją pl z~ .ewszp \I.em zn~(lZenle e onomlczne . a , nów J tora mieSiąca WJęZlenla l wydalenie ze stuŻby. 

~:lts~~~~w~~~~e:~ior!:;~I::iird~~~~:l ~:~~ze~:r~r:~~ I . Wilde~, 17 f;tycznia: (P.) Wczoraj odby~ się I . Baaga 18 stycznia. (Wl.) Rząd ho~enderski 
dzenle prawa kanarowego jest nlemożliwoscią bal dworskI w obecuosol cesarza, k~6ry bawIl do I zaządd od swego ambasadora w Paryzu orygi-

M • er •. d t obł' I końlla. KWltnl}cy wygląd cesana potWierdza ostai· I nalnego tekstn mowy Plchona w sprawie u(orty-
. -. ~seggł'r~ on081, ze p.rezy en repll l l nie wiaJomości ozupelnem jl?go wyzdrolVieniu. . .. . 

ki francuBlneJ E'allIeres przybędZie " maju dcogą I W· den' 1~ st CZUl' a. (n.) ThlIn mianowany (Ikon ania wybrzezy. Rząd holenderski dopatrUje 
k d N I · d R b l' I le, I j J;; • '" l ( . . F mors ą, o e,apo u I o 'y~u Y z ozya,,! ro- , zostal namiestuikiem Czech oa miejsce wychodz,. gH~ W nIeJ Dle OJ& nego mIeszania Sl~ rancyl" 

k~ Jobl ~nszol,\~m (60-le~le loóle.stwa wloslneg?) , cego do dymiSJi hr. Coudenbl vego. I wewoętrloe sprawy HolandJi. 
wlZy~ę. (f,cy:lną k[ÓI~Wl ~łoSI\l~mu. Następnlu l ł'etersburg, 11 stycznia (P.) CZer\fony krzyż l H4mburg, 18 stycznia. (Wl.) Dotychczas jesz-
zWie Zł wy!! awę w ~s ą wurYUl,e. . przeznaczy' rb. 10,000 na pomoc dIn ofiar trz~- cze nie uuało się uratować komendanta, oficera 

- Wizyta FullIeresa w rolw .JubIleuszowym w Bieula ziemi w Turldcstaule. . . . 
Kwirynale l.~oBtrzyłaby stosunki F rllncJi do Wa- . Zadecydonallo utworzyć w Petersburgu oza- I l J~E.'rnlka 21 zatopionego wozoraJ statkn POdwo.d
tykanu. Loze w~łuomul,,~skI8 pcbalą do iaklego I sowy kom,tet dla z\Jierania sklaJek na rz~cz po- nego. Roboty n.tunkowe mają na. celu podnll
lirokU, ~tóry mUSIałby byo ci~żkll: obrazą Stolicy. szkodowanych przez ,rz~ilienie lilemi lf Stemlre- l' aienie z morza wieży. ~~Y dostat Bi~ do zamkni~. 
Apostoł k lej. - I Cli. tych marynarzy. Z pomlęJzy 27 uraCowanych -

- .Koeluisehe ZeHon~· dowiadoja się, że BladrJt, 17 stycznia (P.) Król hiszpański 5 znaleziono w stanie zupełnego wlczerpania i 
Nit'ml\y nl.e chcą absol~tnie p~zez BWI} ugodę z Ro- przylccl.tal z .Mellll.. . . I i d 1'a lono ich do lazaretu. 
syą, ugraDlczyć praw zWIerzchnIczych w Azyi .Mniej- \ Barcelona, 17 styCZDl& (P.) ZastraJkowall I o P w-
szeJ. I górnicy węglowi, robotnicy portowi i inni. l __ a!ll!l __ e ______________ _ 

Niemcy pragną .Azyę. Moil'js.zą uprzystępnić Moskwa, 11 stycznia (P.) Cztereoh bandy·. Oclpo"jedli RedakcJi. 
dla han.dlu t'uropeJ"kleg.o ; daleklemi Rą od stko· tów ua~ladlo w nocy nn prz jeżd~a)ącego przez Panu S. R. Niech paD IIwoj~ pracę pOŚle oloble 
dzen 'a III\eresom . T.Jrcyl. .. . las tl\lfelewski arteł:!zczyka rosyjskiego towarzy- zalnter~SvwAueJ, ~o JapeWlle uobl je, pan przYJemność. 

. Rząd torecl{l otrtym~l lUZ od ll.anclerza Nle ,s twc wyrolJó\v aptekarSkich. MJlwjaja Sllina Innej wartolIci nie po~lada. 
mlec UspokaJające wJJasllIeDla w tej sIlrawie. z cÓrl,!l. Zrabowano rubli 605, przyczem zabito Panu Z. S. NarraCJa-I llclóskiego-opowladIDł .. 

- Na dzisiejsze m posiedzenIU w sejmie pru- SlllI1a, córka zaś zmarla niebawem skutkietu za- Styl Dl\frl\cy Uf - .po.ób oplsJ"aDla seen puez opowla-
sk'm podczas 1'ozpra IV nad bodżeteUl zabrał głos danych J' e', rall danie, uzy ty zamiast przftacZaDIa Idań, które .,&ła-

, . ' '. .. slIllJ \laoby, b~d~c, prJedmlotem opo"ieic&. Vrzy wódca stronulctwa zac11ol'. al'. czego, hl'. Ze - lrkuok. 17 stycznia (P.) Byty naczelnik lr d 

dłitz! prz~czem potr,-\cil oprawo wywlaszc/euia. I<urk 'eóo djslaul\u Inżyllltlrilkie~o, pUłkow ,uil< GO-! . . . _ . • 
Powwo. ze iU'onwctllo to P0.llUjI& dlłżenia haka- luolew, olida1l1 lIod Slld prt.ez 8eU&'ora Gllszczli.-
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-... ----
Ewa z Sachsów Stanisławowa Landau 
po krótkioh lecz oiężkich cierpieniaoh) zmarła we wtorek, dnia 17 styoznia 1911 r., 

przeżywszy lat 40. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Piotr~'owsldej M 90, na omen

tarz żydowski, odbędzie się w czwartek, dnia 19-9o styoznia, o godzinie l-ej po 
poludniu. 

N a smutny ten obrząd zapraszają krewnyoh i żyoz1i wyoh w glQbokim smutku 
pogrążeni 

291 Maż, Dzieci, Małka i Rodzeństwo. 
(. 

W czwartek, dnia 19 strcznia, jako w IIÓltą bolelJll\ roczllic~ śmierci nieodtało- l '1: F I ARY. 
wanego ojca naazego i. t p. J--

" l' --

Konstantego Bątki ewicza 'I: Na io~;k::a8~~;m;;:!:aw";~ni6 .. 
odb~dzie się za spokój dnszy nabożeustwo żałobne " kościele iw. Stanisława Ko~tki, I K. BI~lluńscy, dla uczczenia pallllQcl Ś. p. Witolda 
O godzinie 10 rano, Da które zapraszajll krewnych i iyczliwych pozoible w nieutulo· i Wereszczynsklego, 1 rb. 

nym żalu DZIECI. 269 : A t I- t 
EW . 522,635, w Afryce-341.867, a w Oceanii 17.~6. i U ora IS U 

Statystyka Żydów. ' " W noworoezny dzieli 1910 całe p!emiQ liczy to na ) Z dnia ~6 go at c .... N a 19 tl i-
kuli ziemsktei Irlów 1I,R9t.783. " • y Z 11,1 : ro .. u 

-.- . upralzam o poroznmienie sit o!obllcie 18 mn,. 
Według zestawienia angielskiego orgaoo ty. SrOSTJtZEZENIA .MKl'EOltOLOtHOZNb; Dyskrecya zapewniona. 

dowskJego, • The Jewisch ChronicIe,· ludność ży- 8tacyi centraltaej K. E. Ł. R M k k" 
dowlka 1 czyla w pańl!twie ro'!yjslclem 5,110,548 293-2. ossa OWS I. 
głów. Największemi środowiskami są: Warszawa 
(254,712) i Odesa (l3.j,935). Po Rosyi z Króle. Piotrkowska .Ni 192 (dawniej ~ 200) 
atwem Austrya posIada. najwIęcej żydów - bo LECZNICA Z C 80W 
1.224,899 - w calem zaś pallstwie austro-węgillr. ""' 
.kiem jest ich 2,076.277. M' RiesnHc-Epstein. 

Ze stolic europejskich najgęściej przet żydów \ \ \ \ \ Z d I II \ Plombowanie i wyjmowanie zębów bez b6lu. 
zaludnione są: Prszt 186,O~7, Wiedeń 140,926, 17/11 pp. 76U - o.ł 89 Po Z ło Tem:e~a!~( , SpeoJalne labcaratow-yum z~b6w 8ztacz-
Londyn 144,300, Berlin 80,000. W cesa~stwie nie 11/19 w· 750.0 \- O.ło \ 87 Pu W l max.+1.2 ~ nycb i złotych koroa. 
miecklem Jest żydów 282,277, w RumuLIII 23S,275, 18/1 7 r. 7łH + 0.6 98\ Pu Ił mlo·;~}~.~ Reparacye i przeróbki 8ZtuCZU. zęhów upoolekaalu 
w Holandyi 100,082, W8 Francyl 52.115, we Wło- Geny bardlo prlystępne. 2599 
szech 3~,1)30. w BułgarJI 16,000. w Bt3lgii 12,264, 
w Anglii po za Londynem jest żydów ~yll{o 106988 
Z hczby tej przypada na Szkocyę niespełna 26,OuO, 

GIELD ~ ~VALłSZAWSKA. Spra~.)ztłanlł" t.elee:raflcz .e. l e:ocl~ina. -
I Ż to) I OI lir I rnlD . Zl\ 1. I OC ar.ITr~' z Ż ł d \ Ufi \r ITrĄuz. . 

a na lrlandyę ... 402 
Jednakże najgromadniejszem środowiskiem 

tydowsl\leUl na świecie jest Nowy Jork - z lu 

Czeki na Berlin 
4% Renta 

4630 -.-
9660 94,60 -- 4,1/, L. Zlelllskie 9UJ 9300 9360 "I. PI"'kowa. -] -,- -.-

Akc. Lllpopy -.- -.- 1381
/, 

4'/. " 6°/, Paź z 1905 10150 10350 -- -- -.- - - " PutUo\Vsk -.- -.- 14,8 5°/, L. Waraz 9700 96.00 96.50 
dnosclą żydowską 1,062,000. 

tli, Poż. z 1906 10450 ,0360 -.-
ł8, .. 9210 91.10 .. Rudzkll Ska -.- -.- 766 

Ptemjówka l. I ł85 4,75 480 -.-
., S~araeho<vlc 1-'- -.- 2:1/i1/, 6'/. L. Lódl n. 388.60 S8MO -.- - .- 9336 8. Haod Waru -.- -.- 476'/, 

" 
. 41/. Szlaeheckle . 1i3 3_1 - - .. -.- -.- -.- " .. ŁÓdzk. -.~ -.-. -.-\\' ed/ug podziału na lądy - w Europie jest 

żyd6w 8,94 266, w północnej i poludn,o~eJ Ame- I 
ryca l 89~,409, w Azyi l{Olpbc8 r-letnlema, tyll{O ł procentowa Reda Pań,~WO"" m. Petereburlla 85,00. 

Rohn, Zielifiski i Sim i do p~Pi:r!6! :aleca 
I M. Gliński Warszawa, Jerozolimska .H! 117. 

Adres t,legrallclIlY "Rohnzielhiskl". 

Pompy pneumatyczne "Ne;,tun" do studni wierconych 
Pompy systemu WortbmgtQna do wszelkich celów 
Pompy eh'ktryczne i transmisyjne 

Rurv iebrofIJe, Radiatory, 
Przedsta wiciele: 

HORDLICZKA i STAMIROWSKI 

Łódź, Mikołajewska 34 
' 41-6 -· 1 

Zaraz po trzebny wspólnii:( z h 

pUalew 4-5 tysięcy rb 
do Interesu bandlowo-przelllyslo 
\Vego, dl brze prosperuj_ce~o . -
Oferty pod .. ZyskI poważne" do 
Adrnlnistracvl ,ROZWOIU· 2013'J 

O blauy ~maczne l :lód!'o"" po 
297-26-26 30 kop. w domu prywatuym 1_____________________ Plotrlcowsk!\ lł 115 m 6· 41011 

LÓDZ. 

W dniu 15 b. m, o godz. 2 ·ej po polud duo odbędz e 
się w lokat n szk"h elementarnej we wsi Nowe Rokicie, 
przy przystan. u »Kurak", 

Ogólne Zebranie 
członków Ka.~ Pog.-zebrtwej w Nowem Rolt\ciu, 
na !\tóre o jakllajl czniejsze przybycie członków łaskawie 
uprasza 271-2 Zarząd. 

Ogłoszenie. 

Zarząd drogi żelaznej Fabr.-lódzkiej 
lIiniejszem po laJe do publicznej wiadom 'l ści, że, począwszy 
od dn a 6j19 styczlILi 1911 roku, na przysIanku Żal,ow ,es 
~tale bę lą zatrzymywane na l minutę na~t~pujice pOCIlWi 
odchodzące: -

z KolnSlek (lU 216) o g .. dz. 7 m. 10 rano, 
" Uf. 7) o godz. 3 m 17 po poło 

z Łodzi-F. (X~ 10) o godz. 8m. 20 ra.·IO, 
• (Ki 6) o godz. 3 m 15 po pol. 185 

~ -_raańiW<fF1ettdir_"PIFt*P2ł*" •• ES"'" • -mw;;smpp·penitt., 'k?ff)!$8fSl_BllIT411ief.R13 __ A Mg 4' 

I O I) EON 
J.'I Śr d l i Cl\\artek l~ i l t -:Iyczma 'YSr'AnliAt.~ f{~ tłtJQtiihd w a CEę J~W~C~U li 
~ BAJKA .CZESKA -. piękna. ianta~ya w kolorach. C.ień &\!atki-:Anioł-Słróż - wzruszający dramat Romans pod wodą, ' 
::: Po Elbie, Wzdłuz rzeki - pIękna natura. Frakoł I Roblne, rywale - komiczne. Nowy szal, pOdejrzenia-
~ dramat \ll wykonania najlepszych tlrtyst6\\l 1\meryktlt1skich Teatrów. 
t:. Orkiestra: TRIO KO "CER I'OWE. DYfl:'kcY,t: HUTTEN CZAPSKl. ~ . 

sm ;NP. rrre' 'WAA hAM' lA iiJ§it!WfiMW MIfMi'MW *4DlID *'WSł!'i§?łiAS' L 
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Mg Rfe li .& N ~uczyciolka z patentem stkół 

I ŚWIATLOLEC~~lCZY i ROENTGENIJW8KI GABINET 

D== S. A 
Specyalność,: Choroby sk6rne, włosów, weneryczne l moczopłciowe. 

Krółka Ni ". 

początkowych, pOSZUkuje po
s1I1Iy I korepetycyi, Wltldomość: 
')1 mÓW"" 38 rn 14 31)'8 fi 

Osobo. w SfOllOlln '" ltlku ilU " JąCI\ 
się na ~ospodarBtwle mlei ' 

skłem l wlejsklem. orał moze elę 
,"opiekować dziećmi młods7.emi. 
Oferty proszę akllldae pod li 10 
IV Admlnistracyl .Rozwoju" . 

3'l4-\!-2 

Leczenie promieniami Roenłg6na, '_iatłom Fin.ena i kwarcowem , O tomany gotowe, l'!arnlLur salo· 
d . i d· - . - ,. nowy, sprzedam ~I\nio. Przyj· 

,ch(,roby skóry I wypa aUle w O"ÓW), prą aml w,.o~;ego naplfłcla (s v16I Zb;\, muię waze1kle loboly tapicersko-
hemoroidy). - Elektraliza (radykalne usuwanie szpDc~lcYl!h wlo36w). - M •• aż . ,tekorllcYlne naltanlel Rozwado-
wibracyjny i pneumat,cz5'Ji' pndlug pro1. Zahłudow-!\'ego (nit'moc płcIowa). - wąk" 11. 383-2-2 
a.u.t,ka (u8uwaOle brodawek). - Elido i cl'stoskopia (oświeilauiA organów potrzebne zdolne paulenltl do 
moezopleiow, ych). - Elektr,czn. '.iellno k='llpiele i gorące pCłwiet .. ze. prllcowni sukien I KośelIialdej, 

-; '1"1. Zielona 23, m 20 Przyjmę 
Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 p'p. O'a p3ń osobna poczekalnia. intAllvllntna llC7.pnn'e~. 382 2-2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ poszu , ~ę fi , IJ pleKard~el, k~u- : _ cyl DlO~ę dożyć rb, 100 lub I 

Dr.Leyberg 
b. dlu/loletullekarz klinik wleden- I 
sklch ordynujA tal;ospl'cval.ChorÓb 
Wenerycznyoh, plelowyob i ,Ufnyoh 
Codz ł ennla od. g-l I od 6-81

/, 

Niedz ele I św!ęt~ tylko przed obla 
ilI'm. K .. 6tka &. 14891 

Specyalista chorób skór
nych, włosów, wenerycz-

Speoyalilta chorób akórnyoll, 
weoeryoloyGh oru oiemooy 

płGioYłj 

D~ St. LEWKO łeZ 
powr6cił. 

Leczenie elektrlc~naścj_, elek , 
'ryc%nym sWlatlem i masażem 
WibraCYJnym. 
Z.ohodola 33 (obok Lombar. akc.) 
PrzYjmuje od 9-1 i od 6-8 w', I 

w niedziele od 9-3 DlII pań od 
ó--6 wiecz 114r 

nych i dróg moczowych 
Przyjmuję od godziny 8 - l-el 
w południe I od 4 - 8 wieczorem; 
w niedziele I święta Gd ~ - 2 Dr. Edward ł1ittels~Itfedt 

w pot U9r " 
Dla pan osobna pOCl.ekalnia' I lll.leazlca ob,cai, ~OLAJEWSS:A XI ~; 

D B R · t \ przyj. od 8-9'/, r l od 5-S1
j, pp r. . eJ, ChOrDby •• n,trznl I nerwowI. 

uUc;, Sra""' .łil 5. 14-2<ł-r 
I Dr. GUSTAWA 

Dr. L. PRYBULSKl lAnD- TEHfHBAUMOWA 
CHOROBY SKORNE WŁOSOW, WE
NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIE -

Drobne ogłaszania. 
A !\ AA.J.) ~auczJcl"lItl, n~u 

n (1 czycielI. freblaD~ I, 
bouy różnej narodawośel na go 
dzlny I na stale, I{ospodyo!e, bu 
ehllIterki, kasy erki - p~leca blll 
ro Lud wiiJsklej, PlotrkowsJ[a 9l 

8161-30.1 9 
A A Urzędnik, obeznally !Cruu 

• ·townie z wszelkle:nl czyn 
nościnml bl uro walIli I pro wadze 
niem książek bucbalteryjnych, .
obejmie jak eko1 wiek zajęclI, za 
malem wyoagradl:enlem, maią~ 
wolny czas, jol od godZin 3 po 
południu. tJ. e awe oferty w Ad 
'lli ntstrac y _ .{~z wojuW pod lller 
B. Z W 62~31i 

A A Wielki wybór rózoal sru 
• żby paleca Kautar reio

mendacyjoy .Praca". Dztelu" 3 
414--6-1 

kuplę 1akowl\ w dobrym punkcie. i 
Oterty w .Rozwoju" pod ,.lIlIa-. j 

38 -3-2 ! 
potrzijbna uczciwa Ilzlel\'czJoa 

do gotowania, Andrze a ur .1, 
m 4 384-3-2 
potrzebna kob . e~a W średnim 

wieku do sklepu piekar jklego, 
Z,'lRzna nr '9. 371-3-2 
potrzebne laraz -zdolne do 8ZY

ela bluzek, Zawadzka 26. 
357-2-2 

PrzYJIDę kawIIlerów na Wled..lJ[a· 
nie. Wll1Iewska 81-iO. , 

356-2-2 
t~ atrzebuJę od ł 000 do Ó,OOO rtl. 
I na spłatę na I numer. OIer'y 
w .R~zw1),iu· pod r •. L 36t -2-2 
pos1udnJę 800 rubli VOZycziU nd. 

aKl rejentalny a-lelnl. Wiado
U10ŚÓ: Nowe ChoJ!ly, ul. Taszyń. 
ska nr. 2, Szkuljla-ek. 366 -a-2 

potrzebny zaraz poller studniar
aki. Piotrkowlka 128, A. Haf-

AptdClO1 8iilad w mleacle I~ mllon 33" ., 3 
bryc/ll9m okazyjnie d9 sprze' 'J-O> -

dania. Oferty w .Rozwoju auh pilInino do sprzedanIa z"rat. (]l . 
.ADtel'znv", 352-3-2 Anny .Nt 17. m 6. 340-3-3 

MOCE PŁCIOWE. 
Ul. PołudnIowa M I. 

PH7JJllGJ9 od rOd2. 8-1 r. I H , ......... 
(lAni,. od !_II 110 DoL 14tl"-r-

t,;HOHOBY KOBIECE. SKOHNE 
I WE~ElłYCZNE (u kob et 1 dziecI) 

Ul. Wechodnia Ni 49. 
Prrzyjm. od g. 11-1 1 od 6?-8. 

lIMł-r 

, D m do sprzedllnlJl; 11 mleszlllln l)otuebnl IILularle na Qębowe 
i piekarnia. Wladomośc na I krzeala. Wll1Iewaka 128. 

D!I.Lipszyc 
choro by dzieci. 

PrzYJmUJe od 8-10 I od ~-6 pp 
WS('lłOD~lt!.. M ł5 29ł 

Dr. L, KLACZKI 
K onstl\UtyntlWsklt. n. 

miejscu, u wl"clelela. Radolloszcz 830-3-3 
ul. 0l1J1l1l 2lł. 3Ił 3 3 praktyunt patr"ebny do Cli 

Do sprzed~ota bryczKa, Nawrol klernl Roszkow.klego. 
8'1 II ~t"lmapbl 316 -3-a 3U-i-. 

Do sprzellt\nl~ sklep rteiniczy przJllDę posad, agenLa-IOi&8en-
we WSi Retklol. Dom Przy ~a mogę doiJÓ kauerę. Laska-

b~ła. 379-3-2 we oferły proSl~ akładać w adlll. 

t ZĘBY sztuczne od 75 k. 
Plomb~ od 50 k. 

I na kauczuku, uocle
i bez wyj~clll korzeni. Plombowanie 

zlotem, srebrem, porcelaną. W~j
mowanie zębów bez bólu. 
Przeróbka I reparacye na pocze- DosW auczony korepetytor przy 
kania. Lek.Mdeot. S. LlPOWSKI, sposabia do wszystklcb klas 

.B.ozwoiu" pod ~200". 389-3-1 
pracownia ubiorów uaLDsKleh, 

__ ..;;P...;i;.;:o;.;:t;;;.r.;.;k;.;:o;.;:w;;;..;;;.k;;;;.;;;;8...;9:;.;2;;;..;....38;;,;.;I;;;.r I gimnazyum. oru 11& śWladechfa 
Dr. feliks Skuslewicz l :I;~:OŚĆ Dzielna 40, m, ~604d 

Choroby skórne i weneryczne \ 
Aftdrxeja 13. 

Gil rn!~ur mebU, 1 tremo do sprze 
dania. Konstantynoweka JS 5. 

m 14 324-3 -3 

dzleo!Oolch "W arslawlanki". 
N owopromenada W, parter. Ele
~ancko, Tanio. 10-12'0 
poszakuJę miejsca lOKasenta, 

lDoglJ dOŻlÓ kaucH fubll 50. 
Dreny w Adm. .RozwoJu~ p04 
l K. ~92-1 

1 

8 (\rzedam sklep rze~nlczy, kon'a,\ 
bryezkę, furgon l urządzen i e' 

(, 32e, al Rzgowska nr 4'; 
H73-ll ~ 

W JIli1JII\ku Janlkow, poc..I'a 
Przysucha. z pomiędzy stu 

krów holenderskich dwadzleśela 
do spnedJ\ula do wyboru po 150 
rull1t sztuka. 21-'. - 6 -! 
Zdolna \(rawcown z krOlem, po-

szukUJe mlels~a w domaeh 
prywatnyeb, ul Targowa nr, 71, 
m 58. 2'\5-2-2 
Z ginII! wJzijł gordo'l, Ctltar czar 

ny, podpalony. ul. ltoklelń,!(a 
nr. lł8 ~58 3-2 

15 rb. suknia popellnowlI. krem, 
ola 9ZC1;Oplllj oBoby Ewan

gelicka 9 If miedzy 4-5. 40\ t 

Zagullłon. dokument,. 

G ~ rlllJno\Vlcl H'lrs.dl z!!ubll 
paszport wydany z gmio)' 

L ąbrowy. powlaln Laskiego. 
~')5-3-a 

J anleKa tIlarye.DU& zgublla Kart, 
od paszportu, wJdanl\ z fabr. 

GSlIlpel!'o. 36!1-!'ł-S 

Łuczak Maryanlla zguo la kWI' 
od paszportu, wydany z fa· 

bryki POZ'lań9\(le~0 , 33~-&-a 

Tomclyliskl Jan zgubił paszpor' 
wydany I gmluy Grabowl"ł, 

pow. hrobleszowsklego. ~03-1'l 
403-3-1 

Z IIg>Dl\l pasrpor\ na Imię Ka\a
czyay PIndnit. wydany I /1"'

lIy S,ydlów, pGW •• \OpnlclI:lełG. ' 
łOI-l-l 

Z aglnąl k"n od pauporL. a. 
Imię Ludwika Rlbnera, wyd •• 

IIJ z l&brJkl Wllhalma SswIi
gterta. 400 -t 
Z agi n_' pallporl na Imię B,: 

warda Woblak&, wydaa,1 
I gminy Jdurke, pDwlatu łowIO:'\ 
kleRO. 3el-a-t! 
Zagln_' pauporł., wycluJ I m.-j 

gl,'rala a , Olorkowa aa lal. 
Gas\lwa Slolc&. 393-1-1 
Za~ln_ł paszpoń aa l_I, .AJ .. 

kaaudra Bory CIa. wyltuJ 
I g ... laJ Bru. powiatu ł611k .... 
go 89lł-I-l 

Z agiDęła karta Gd panpolt .. 
wJdaaa I fa'rykl RollnblaU.> 

11a lal, .A.nłoalay Lewando"- I 
.klej. 396-1' 
Z aglnęła karta Gcl pallpor'-. 

wydaul I 'abrykl Sałe.kl.,. 
u I8Ilę KleMla KolcaJDStlep. 

406-1 
Z aglnęła karta od paSlpor~ .. 

wydaua pra.. N e,Uer. I ,.
rlobaeha u lal, Roeha Wall~. 
Dow~kle/lo. 402- l-l 

Syphilir, akÓ .. ne, ._ne ... , 
chorob~ dróg moczowrch. 
PrzYJm. od 8-) rauo I od b~ w., 
clla dam od ł-fl. W niedziele l 
~wleta "lico do 1 rano 7ł6-r 

r. med. 

AlI~l&nalr FABIAN 
przyjmuje codlitnBlt da 'l. Io-ei 

raDO I od ł - 7 po poludnia. 
al. Rzgo.eka M 3 (róg Gór-

Puyimujl od 9-101/, rano 1 od 
4 - 8 po pol. Panie od ł. - 5, 
W niedziele I 'wlęta od g 10-1. 

607-11 

Dcu,tór 

Eugenia Karer -Gerszuni 
CHOROBY KOBIECE. 

Grarnotou I>oucertuwy i pty\a 
ml i 8lół ro~suwany sprze, 

dam tanio, Przędzalnianna nr. 37, 
ID. 18. 367-2-'c 
Gramafon !tonceuowy duoeHo

wy sprzeda'l1 tlnlo. Aleksan
dryiRka nr 31 m. 2 407-291 
K uilule rozne uzyWllone melll • 

Adres: Przejazd nr, 41, W 
SlIw kll. 410-3-1 

Po~rzeboa Kobieta bezdzleLua do 
samodzleloego prowadzenia 

domu, llmlell\Ca dobrze gotowac, 
trzetwa. l prlyzwoltego prowa
dzenIa, 04 godz 8 rano clo V ej 
wieczorem, w nledllelę caly dzień. i 

Ulica WIdzewska J6 20ł U plt- f 
lro, WtśDt~wl!lcl. 1194-3-1 

Zalllol\L paslport wydaoJ I ,lit. 
RacIJlejeWJCe, pow. groUl

eklegG, na lalę WIktoryl Kar
aZ8wsltlej 328 -1-1 
Z ag nęła kar\a od paupor'lI 

Da Imię F. Aadnejelaka, wy· 
dana z parowej tarblarnl laaa 
O ,vues. 326 -3-:-. 
Z egloęla kartka od paszportu nego RynkU) 2251r 

PiotrKowska 121. PUYJmole od 
S-6 po pol. W niedziele od 
1l00Z 9 dr) 12 rAno, 4?1fll' Cllorollv nerwowe i wewnętrzne. 

Dr. tady,tlaur MI·[bal'k·1 'l l Speo~81i.ta chorób wło-ł n ~ eów, ekórnrch lp "l{l I pJ' ysz -
cze 1111 twarzy, i wenfJr~cz-

akuszarJi i Choroby walu,trznl. I n~oh (eyphiliG) 
Mle~f.ka obecnie: I Dr. S. SZ6łlITG(UIIJ 

PIOTRKOWSKA oM 84. 'I SREDNIA M 2-
I'nYlmule do 10 rano I od 4 - 6 Leczenie elektrycznośelą, masa-

pIJ połndntu 2łl5r żem l kosmetyczoe. 
Pnyjmule od 8 do 2 ej po ~ol. 

Dr Jelnl·ckl" I I od 4 110 9 WIM?. łfl9r 
• . I ~USJO:::~GI 
ul. AndrzeJa 1 l branży manufakturowej, 

Ch.rob~ akórne, •• ne- \ dotrzy sprtaJawcy I deli:ora~orzf 
.Jczne i moczopłoiewe. potuebul d"plerw~,orzędae~o mil-
(;jodzluy przYJęc: paoo1vle 1/<1 g. gazyuu. Zoa >omośc lęzyka pol":{lo-
9-11 r· 16-8 po pol, paule go WyOl!lgana.- UprtywU"loWAni 
ł-ó 1'0 pol.; w Dledzlele I lWięta l zna ąCi lęzykl nowożytne. 
8-12 r U63r Releroncye I warunki pro~imJ 

wysy la_ pod adresem: MluJi( BI\1-
Dr. med. J. Szwarcwassor ro l'gto~zeD, Eldelm~o", GlIbsrul\-

Piot .. kow.ka 18. l tors kil. 111 16 m 17 dla "N" 
Choroby wewnc;trzne l nerwowe. \l61-3-1 
Specyalpie: choroby żoł"dka, ki-
szek I przemiany materYI (cukro-I N a Rat \T 

wa, podagra, otyłośC itd.). ~7 • 
Nlezbęune 0111 QYAt!nOt'j' analizy I za g tówkę nl\Jwięks~y wybór 
chemlc2.U8 I bak\Hjolo ,wylllle konltltcYI dl\lU~I,leJ pol~ca magJ\ 
lin I krwi w labara~oryum wlas zya ftLOUVRE" Ce~lelDlaQa iiI 37 
Ilem, Od 11-1 raAO l od 6-71/, l'uJJlIlu)e IiJ.Q obSLalUlI><l. 
iG polllllAił. i07~ W-ł-i 

M ,oli do 8przel1l1ola tanio. LI
blszowska, Przejazd 46 na 

dole, 360-3-2 
M 1S!::lIra<loWt! Ol'ytlllllllOO n~WJ· 

modne koslyumy tlam!kle do 
wynajęCia, AndrzeJIIo or 7, m, 32, 
Jiolublnąka. 387-2-2 
M 18SZKIIonla do wyllsjęelll , ł'o 

kÓJ z ku halit, ul. Brzozowa 
nr 1 i. Stróż wskaże ~O()-6-4 

M ~chaolczua stolarnlJ\ S ·aul 
sll\wlI Lew ń;klego, Łódź, ul 

Pan ska nr 60. leI. 12-68, poleca 
robo~y budowlane oraz posadzki 
dębowa po cenach umlarkol'l'lIo
nycb. Obstalnakl wykonywa sn
mlennle t pU'lk~u"lnle. 236-64, 

M a zynIJ bqOenłtową mdu UZj 
wllną sprzed11m tanio \VI 

dzewska 139 m ~ó 408 - 63sl 

potrzebna gospodJol lQ~ellgent - I 
Da clo mal8~o gospodardwa. 

SwlaD~ctwa "J!Ullgaloe. Wlaclo
moSO !>Iokkowska 153 m· 2-

395-3-1 
pokÓj aD Wjllaj"CI& zaraz z osob, 

Dem weJsclem dla Intellgentoe ' 
~o mężezYZDJ. Główoa ur. 59. 
tr7.9':lle piętro, u W -ej Rnlkow
slcl(lJ Sa3-.~-1 

Potrzebna dziewczyna do sluzbr. 
Wiadomoló w Adralnistracyl 

.Rozwo u~. 2!ł5-6-1 

SKlep sPozywcla-lly8Lry bueyJlli 
J:araz do sprzed!lnla z powodu 

tmilltny Intere~u. Źllbardź, alJel 
Borys a nr 20· ~06 -3 -1 

Sklep spoż] I/Cl:y z urza,dzenl&m 
rt,eiulci{lem zaraz do sprzeda

nia. W,adoJllośc w Kurowicach, 
JOLD Klepacll&, pow lod~kiego, 
,t An IrzaJów. "91- 3'1 

M xStyuy b~benkoW6 nzo&.na Zn 
uaJlepsze, w rÓ2nych canach SII:lt'p l'ululllalOy lllu urządzIIllIII 

Aleksaodryjska 3t. rog FrllnclBz z powodu w,jazda do sprle-
kaosk ej. 409-3pś 'l ) dania, ul. Willzew8&a 76. 

3M-4-1 
OgrOd.Olk pUIl~UIl:Ule LDle$IlIUnHI 

od l .. go kwietnia wzamian za ' SwJadeC~Wo zaliczeniowe 
plel,guowt\nle ogrudu ewelLual- Jłt SU60 na Imlf~ TOWtlrzJ8tWł.\ 
nie z dopbtą. Lask1lWtI a[eny AkCyjnego ftJ. John" w ŁOdLI nil 
w "H,o~wo u· dla 01cIlL1Clell1 SUIIl~ 521 rb. 15 kop. z frl\cuLn 
J~wltu nr. 311. 390 -3scl ŁÓdż.l\~ro\ew-Kllberle ~ 26670 

Pu~n~ebny c..leie.~nlk bze ,vcKI ll~ lagl nęlo i nWllzać je DlIleży za 
m~9k, ~ztuprolVl\ 'OIlO'~ Skwe niewl'żoe, OdpowiedDle znstrzeże-

rOił. Ill. i Ja, a. a9~-1 ale &robigJlO, :in-a-l ' 

n", Imię Aotonlego Kowal
,kiego wydaoa I fllbr, Poznaó
siJiello 331-3-3 
Z lłglD ąJ: kWit od plł~zponu na 

Imię MarYlooy Mlellń'klej, 
wJdany I fabryki IIlet w Widzewie. 

337-3-a 
Z aglnęło p ekaukle sWladec~\Vo 

od wyzwoleDla Da Imię EdmQR. 
da WOlolewIcza, wydane przeł 
Antoniego Szczerblcklego. 

ił45-3-3 

Z &glu_' k 'U~ &aucy IUy za .Ii 
4399 na rb. 10 wydAny 22/V 

1905 r. z gazowni lódulej Da 
ImIę O /:<'elnber~ 339-3-3 
zaglni\.t pas&p"r& 11110 llIll~ Apo-

10011 Podkowińsklel. wyda11J 
z gmloy Ola, gub. radomsKIel. 

361-1-2 
ZaglOą! p&upor~ na Iml~ Józefa 

Wlazlnsklego. wydanJ z gminy 
Kro.niewlce, lub. wllrszawsklel. 

368-3-1 
Z aglną.t plszpon Uli. IlIllę W'I-

dJslawa Łabęckle~o, wJdaoJ 
przez p ezydenb m. Lublina, gub. 
Ju bel~dfl.i 380 -3-~ 
Z Il.g,u~lłl KarLll od pllo81lpOnQ na 

Imię Mjchda Sokołowskiego. 
wldaua I !abrJIU Augusta Zllil. 

11 .... -& 
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Półroczne Kursy Buchalteryjne I BAŁUCKIE TOWARZYSTWO 
- • • WZAJEMNEGO KREDYTU 1. Mantlubanda W ŁodzI III Bałutach pod łodzlq, ul. Z2ierska 6', 

znajduje się obecnie przy ulicy Cegielnianej (róg Wschodniej Nr. 47). 

Rozpoczął się zapi$ na następne półrocze. Pierwsza lekcya odbędzie się w OZ~Ilf''' 
tek dnia 26 etycznia IlU rakII, a gadzinie 8 wil!Dczorem. 

Wydział Handlowo-Bu :halteryjny 
Wykładane są: buchalterya pojedyńcza. podwójna czyli włoska i amerykańslc. , II, 

arytmetyka Handlowa, korespondencya rosyjska, polska i niemiecka, prawo handlowe, 
ekonomia polityczna. niemiecka, a obecnie i polaka stenografia oraz kaligrafia. 

Wydział Lingwistyczny 
Wykładane są przez wybitnych nauczycieli rodowitych: język rosyjski, polski, 

niemiecki, francuski i angielski (konwersacya, gramatyka, stylistyka i literatura). Wy
kład lezyka miedzynarodowego .. Esperanto". 

Uwaga. Kand~daci. zgł~~jący. się na jęz~ki now~żytoe po 
• powyzszym temume, me będą przyJmowam. 

Wydział pisania na maszynie. 
Kurs nauki pisania na maszynie (teorya i praktyka) odbywa się o katdej porze 

dnia i trwa miesiąc. Systemy: Hammond i Orzeł. 
Zapisy przyjmuje i bliiszyclt informacyi udziela kancelarya kursów ~iemUe 

tylko od 7-9 wieczorem. 
Koflcqcych dobrze kursy kierownik kursów poleca Da posady. 

27 6 Kierownik kursów I. MANTINBANDtI --

" 

;!O~'Z;;zkEołaF!s"oJI·u Ni .zYyO;. " I "ZwiiIftee" 
.. ... \ Rudolt~ Eba'tnca. 

Nagrodzono DO 1IlJstowie pracy kobiet w Waruowle złotym medalem. Niezawodny 'rodek od 
111 BelgU-srebrnym i dyplomlllJli amllDia. I 

&.6d*. Piotrkowska M U. kaszlu I chrypki. 
Kuny wytsze i nitsze. l'ietoda kroja podłag systema Int.ncoskle-go Sprzedu 111 składaeh optecznych 
I angielskiego. Grantowna nauka pasolllanin, mlerzenlo i opinanie, i aptekach. ~I)IO 15 [) 
Dla początkujących przygotolllawcz)' kars szycia. Przy ukole dai., .. = _ ... 
pracownia sakleil, gdzie aczenlce nobierojq wprallly i gasta. Spe- ~ 8ól głow, I .igr.n, ' 
~o1ny oddziel ar1)'stycznego hołta i rysanków. Po dotenła egzom i -, lII&r.hllllaal ... w. 
na w Cecha aczenlce otrzymają patenty cechowe lab świlldecłwo prs- 1 MI·greno Ne vo ·n 
1IlIltne. Na miejscu dui, wybór manekinów. ,.1 R--.... anko .... n!..w iSołl __ 

Przyjmaje się obstalanki podlag zdj~tej mlory. Zamlejscowynl -J uo:._... ..., r---ol ... -

.ysyla się zo zaliczeniem pocztowem. 3466 ' III łZkodllwy ro.ll DDy środek. , 
l.qda~wapt. i .kl. aptecz. tylko 
orygino1n. proukólIl po 10 k. 
Padełko 1.20 t. CiJ6wny skłod 
Tow.1\kc. L. Spłess l Syn. 

PEPTONAT ŻELAZA 
ROBIN-A. 

Prcw,uiwG sól ulo.l4, łahoo prynDGjalna 
prznotowana pnes B. 1\OBl." 

z· ELAlO ROBIN'A lkuteolnle dziali przeeI. ""=======::§:l=== ANEMII. 8LE~~~ _ I wlzelkJm ollłab 
Poblldsa oUywI."I. 

ł ule wywołuJe "'~c17 obstl'1llrOJ1, 
Srodck ten je.' podławfonII ws:t!lhfrgo cm ...... 

ZUrwa i~~z':!a ~ d;;.iJ~ji~ol:. ~Jo ~btr:l:~ pod .... 
Kaid, nakou StareJ1 na • 17~Ui. do lDiost_ 

Spr::edat '" aptekach « Ul \Oiękuych .klcwIacA. 

I 
I 

I _.. 4690~H 

i Ważne dla Pań! 
I Na miejscu i poczekaniu reparuie: 
! i czyszczę maszyDY do szycia 
1 i robienia pończoch. Oferty tyl
; ko z adresem składać w adm in. 
i ,.Rozwoju" dla "Mechanika". 40 

j laginał kwilzaliueniowy 

Źlldaó talll')'c,,1UIl marki • LBW" 
I D&nń.ka falll7k .... t. ROBIN. 

"" W)'8lnegae lie bezwartoici.o"'1cb naalll4ownlctw. 

I 
li ~/:)óU nt. sumę rb. 17 kop. ol 
na towar wyslany do Warszllwy 
22jXI-5/XH l~JO r. oM frachtu iii Oó3!!0tl, wydany z D 2. F . L. na. !I ~ imlfl H- l{lIhinowlc7.11 5'l-'J-2 

'5 Poszukujesięosoby 
~~v.::;;lIt:: ... ~~~. ~~~~!i!.l~~!!l~~~~~~~~~~~~.!iIWA:~~~~~~!!!.- ' Illo ltl\cei Qd~[eI8ć lekcyi alge-

- bry, tr'DOnOl!lletr~i i fiz~ki 

Okazyjnie tanio do sprzedania l, W l~zyltu ros,;.aam_ Wlaoo 
mość: ul Andf,lS '1l 28 Ul fi w go 

r~eble Z 4-ch pokojów mało używane: d~I"II Ąb 3-3J/ •• 7-8 fiG-S -2 

W Pabianicach 2 Rerni lury ~alonowe, 2 tremII, kil , auaśc ! e obrazów różnego pędzla, 
2 lóżka z materacami, blellź 'l lr.rka. toalet ka, umywalnia I ml\rmu- S<l dwa place z oficynami na 

m, 2 szat~ do ubrl\nla, elegancklo biurko męskIe ł fotelem, drugiE' .. 
rElnleJSZe, krodans OZdobny, l!$ krzeseł. stół , samowarni !t, 2 otomany , dobrych warunkach z małym 
moWi: do ker', ekran, pau,wanlk lll.mpy, stupkl. gralJl\ifon prawI\: zadatkiem do sprzedania. 
etowy. zegllr dlliy sto' ~cy l drugi marmurowy kominKOWy paryski . Oferty uprasza sjP składać 
lIadne fl@uI'Y, kredens kuchenny orllZ Inne drobiazgi 8 " 

N AW T 3 W Administracyi .. Rozwoju" 
~ R O · ~ 44, ID. .~ sub ... Pabianice". 76-3-1 

1' _ _ .- ___ _ 

zdllo~wla następnjl\ce, uatawą przewidziane, operaćye bil~kow8: 
a) dY8kontuje cllonkom TowarIYs'", wekile han~lowe; 
b) udziela cdonkom TowarzJstw. poiyczkl pod las~w papll

'ów procentowych publicznych; 
e) uskutecznia kupno I sprzedaż papierów publicinJch: 
d) Inkasuje weksle, wylosowaue papier,. 1 kIlPClIlY; l) wJdaj e 

ite~azy na różne miejscowości Roayl 1 zagranicy; 
f) przyjmuJe wkłady pieniężne 04 ealoAiów Towany.'" I M 

~(ó b ollcJeb I płaCI od '-I. do 6.1 .. 
g) laekuruje 6°/. rosyjskie pożyczki premiOWI od .1Il0rłYl&cył. 
Biuro otwarte w dni powsndnlo od 10 raDO do 3 pp_ t56\rU 

00 wynajęcia zaraz 
obszerny lokal na parterze od frontu. odpowiedni na biuro 
lub skład. Piotrkowska 215, wiadomość u zarządzającego, 
Piotrkowska Nr. 217. 68-3 

ZJ 8m 
Pana, lctóry dowiadywal się w poniedziałek, dnia 9 siyeznia. 
o lokal sklepowy n& magazyn obuwia, by zechciał je8~cze 
ra7, pofatygować S i ę: nI Plotrko wska)8 162. 281-3-1 

Taniej do & 
-11-

Schmechla i Rosnera 
Łódź, Piotrkowska 100, 

Palta damskie dawnie~el~~-; 9.50 
Pluszowe żakiety dawniele3:~-; 28.-
Kotikowe " dawnieie5~~z 36.-
Futra- " dawnie~e~~-; 39. -
Spódniczki czarne dawnieie::~ 3.90 
Bluzki jedwabne dawniele~~~ 4.90 

" flanelowe dawnieie;~~ 1.20 
Sukien. dla dziewcI dawnie~e~:~ 1.50 ~ 

Redalrtor oc!pClwiedJia1ny st. ł.. .. piń.k~. W iloosni .Rozwoju", Przej.d li 8. WJd .... ca w. Czaj_._ki. 
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