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Kolej bagdadzka
i" entente" anglo-francuslra.

les?cze raz zadoknmentowano w7mocnienie
anglu !rancusl<iej przez usta AsqtllLha na
otwarc u parJameutu angielskiego.
Nie pl'zerzy temu byn ajlJluiej ,Temps), ale
zaznaczał par.,j<rotnie i zaznacza znowu, że ta
cen lente. nie odgrywa takiej roli politycznej, ja.kąby mllgla, jal<ąby powinna odgrywać. GahineCy
loud Sński i parysl\l dzial /l ly w spra wlicb BI izkiego WSl'hodu wiele razy rozbieżnie, lub nie dzialały wcałe tam, gdzie to było konieczne nie
działaly zwlaszcza w sprawie oddanej kapitałom
Niemiec kolei bagdadzkiej i dały sj~ za-koczyó
umowie rosyjsllO-ni emieckiei, która orzeka, że
rtąd rosy Iski nie będzie stawlal przeszkó l ani
w jej urzeczywistnieniu, ani co do udzlała !(api·
taIów obcych w tej kolei.
Sprawa ta jest (Wielką obecną sprawą mię
dzynarodowp. Jak to JUż trzy lata tellln pisał
R01l6 Pinon w swojej }\slążce cL'Ellrope et I'em·
pire oltoman:t - «od niej zależy przysz!osc Azyi
zachodnieJ:t.
Francya i An~Jia-·pi9ze «Temps'ł-orlkąd są
w przyjaźDl, powinny prowadzić w tej sprawie
polilJI<ę 811ną I wspólną «TellJps. przypom na że
! {rancuald WUlJster sl/ra.w zewll~trzuJcl.l, Plchon,
i

przyjaźni

I

l

dnia 27 grudnia 1909 roku, że taka.

Jlo lityll a istnieje.

I

Tymczasem nie widać tego ani śladn w obecnych rokowaniach, ani też w rokowaniach finansowych trgo laLa (mowa o pożyczce tureckiej).
«Wielu an gl ików-zapewnia dalej powyżs~J
dziennik~podziela w tym względzie nasze prze·
I konania:t.
I
Jeden z nRjwybitnieiszycb, który był nieraz
powierni k lem E ,lwarJa VII, rzekł naszemu korespondentowi z Londynu: Nie, «entente cordlałe.
nie przestała isLniec_ Ona jest na wet tak ścisłą,
że w Turcyi na9ze dwie ambasady zgadzają sit
ze sobą, żeuy nic nie robić.
Jeleli przypomnimy sobie, skąd. Temps· czerpie swoje inf"rmacye, że ten dziennik stoi blizko
rządu francu~kiego, to z~adni l' my, ŻEl il} lanie
eO/rgii, wypowiedziane nawet w tonie ostrel krytyld na Iderowuil,ów polityki zagranicznej obydwu kraJó\v. Ola znaczenie zapowiedzi energi-.
czniejszych krukow w tej spraWie.
Tu też telegramy .Local Anzeigera a donoszą , że prze l1wstępne rokowania ze strony Francyi, aczkolwiek n ie zupełnie leszcze sforlllułowa
ne, rozp o częto. Jest tu mowa o przyjacielskich
oś ,dadczeniach co do uszanowania interesów francn~ldch w Azyi i\lniejszej-oczywiseie w związkI
z koleją bagdadzl</ł.
Czy za teml usiłowaniami FrancJi p6jdą podobne "przyjacielskie oświadczenia M i Anglil-w to
WątpiĆ nie można. W każdym jednak razie chwila, w }{!óreJ oświadczenia te nabiorą urzędowego
charaktf'fll i zwrócą. się wprost przeciwko Niemcom, będzie chwilą. ba.rdzo doniostlł w pol.ltyce
międzynarodowej.
Cl.Iwila ta zbliża. si~ uleublagaule.

Wrzenie w\VYiuJ[b lakła~a[~ nauko\VY[b.
W uniwersytecie petersbursk!m . - jak piale
"Nowoje Wremia"-IV uniu 8 b. m. odbyt się kr6t·
I<i wlec studentów, na I,tórym ogłoszono strsjk.
ZarólVn0, jak ' w dni poprzednie, wlell<le tlumy
studeLlLów kr'lżylJ 11& koryLarza.ch olt l:Ia.megu ta-

ROZWOJ na. Okolo godziny pierwszei jakiś student, pod·
niesiony w gÓI'ę na rękach kolegów, zażądał ciszy. Wszy>cy zgrupowali się szybko, utworzylvszy
ogromne kolo, pl'zy głównem wejściu. WIelu wdra·
pało S\f~ na okna w korytarza, na szafy i ławy
W zupełnej ciszy student, którf'go trzymano na
rękach, odczytal uchwułę, w ostrych wyrażeniach
oznajmiającą strajk na caly 8eme~tr wiosenny, i
to strajk o "charakterze c.::ynnym" t. j. z prze·
rywa niem wykład6w za pomocą ob,trul<cyi.
Po oJczytaniU uchwały l zawiadomieni o, że
proponowana jest ona przez.--ogóloy miejski "komitet koalicyjny", student oddal ią. pod. glosowa·
nie bez dysl{U~yi. Siedem rąk podniosło się przeci wko straj I<owi. N a9tępnie gęsty tłum przeszedł
tam i z powrotem po kurytarzu ze śpiewem marsza rewoJucyjuego. Poszczególne grupy obchodziły wszystkie audytorya, w l{tórych odbywały się
wykłady, i przerywały je. Na dość licznym wykladzie prof. Pergamenta, grupa studentów zakomunikowała o uch wale wiecu i prosIła profesora,
aby przerwał dalsze wyl,lady. ProCesor odpowiedział: niech idą ci, którzy uie chc~ sluchac wykładu, on zaś pozostanie i będzie czytał dla tych,
co zostaną. Zaczęło się gwizdanie i pod aJresem
profesora rozległy się obraźliwe epitety. ProCejor z gestellI oburzenia opuścił audytoryulIl
Cal y akt ogłoszenia. strajl(u zajął nie więcej
nad 7 do 10 minut czasu. RelHor 1 Ill'orektlJr
przybyli na korytarz poc.lczas śpiewania p l eśni
rewolucyjnych, namawlalt studentów, aby rozeszli
siW "pul\Ojoie i darewuie pro~estowuli przeCiwko
zrywaniu wyllladów.
O g. pól do 2 przed uuiwel'sy'et przybyły
oddzialy policyi i, nie wchOdząc do środka, zam·
knę/y ws zy:ot Im: wyjśoia, oprocz głównego podJazdu na placu.
Do uniwersytetu nie wpuszcźlłno llil\Ogo. Wychodzących il uniwersyteLU studentów przepuszczano przez szeregi policlan~ów 1 agentów policyi.
Wedlug wskazówek tych ostatnich aresztowa .
no odrazu 8 Itudentów.
Na wyższych kursach żeńskich d. 8 b. m. o
glo,zooo rÓlVnle~ s'rajk, w ten salll Ij1osÓb, co I
W ulllwersytecie. Zaraz po g. 2, podczas przflrwy
między wJkłlldami, w sah aktowel zebrał sę tłulU
:,!1uchaczek w ilości 1.500 osób. Jedna ze slllcua
czek odczytała uch walę, joź przYlętl\ w UUI wersytecie, i zaproponowala, aby glosować nad nią
be;/; dyskusyl. Przeciwko s~raJkowi byto 3-6 gło
sów.
W trakcie ogłoszenia strajku odbywał aię
wykład proC. Slpowsklego. Zualaztszy w au ,lytoryulIl jedną tyllio slucllacz!<., pruC. zttpytaf, czy
z,radia SIę lIa sŁuchanie Jego wykłada sama jedn~. Ta wyraz lla chęo r>luchanill. Inno wy!dady
po (Iglosleniu strajku już się nie odbsty: audyto
rya były puste. Nie odbJły się równicż zajęcia
wieczorne w seminaryach.
.
W żeńskim instytucie medycznym postanowio
no wIeców nie urządzać, a II westye itra jkll rozBtrzyguąc za pomocą referendom. W ciągu 7 i 8
b. m. na wszystkich wykładach i zaj~cia(lh praktycznych od.b}erane byl~ glosy .studentek. Og~om 
na większosc glosów, Jak stWierdzono w dOJU 8
b. ID., oświ'adczyła się za strajl{iam z przerwaniem
wszystkich zajEló prak~Jczoycb.

Przyięto kontrakt dzipriawey od komlsyi
likwidaCyjnej byłE'~o Stowarzyszenia .Jedność·,
w myśl któreg f ) Stowarzyszenie "Praca" zaptacilo 2,000 rb., t. j. komorne za używalność lo
kalu i ogrodu w posesyi przy uliCY Pio&rkowskiej Ni ] 75, do dn'a 1 Iifloa 1'. b. Kontralt' ma
swoią moc do 1 lipca 1912 r. Caloroczne komorne wynosi 4.000 rb.
Powstaje jednak kwesya sporna. Dawny
wlaśfliciciel wzmiankowane' nieruchomOŚCI, zwa·
nej .Paradyiem", p. Warcbiwlcer sprzedał ją p.
Otlollowi Szulcowi, nie wypetniw9zJ warunków
w kontrakcie obowiązujących go względem byle·
go Stowarzyszenia cJadoośc~. Wobec teg;o polecono zarządowi wystąpić przeciwko p. Warchi"·
kerowi na drogę sądową O należne odszkodo·
wanie.
W sze'lkie utensylia, jak meble, szaCy, kasEl
ogniotrwal~ nabyto za 800 rb.
Rozwaźano sprawę utworzeuia Cilii Stowa, rzyszenia .Praca". Po ożywionej dy'Jku8yi upa·
, walniono zarząd do na wII!: ania stosunków z in·
neml miaslallli Krolestwa Polsldego i powiaJomić, że po uregulowanIU najpilnlejSzyelt spraw
StowarzY3zenia, pierwszą rzeczą będZIe otwiera ·
nie Clili.
Przyjęto do wiadomości, że rząd guberniali ny piotrkowski zezwoli[ na z"lożl:lnie Pl'zy Stowllrzys..:eulo blbliuteki. OLwarcie jej nastąpi za
trzy t ygodnie.
Biblioteka liczy 300 dzieł różnej treŚCI,
przedstaw13jącycLa wartośo około 6,000 rb.
W sprawie pism zawod wych przyięto wnio·
sek przewodUlczącl'go, aby zwróció się do re
: dakcyj hilku czasopism zawodowych O ró .~ nych
kierunkach. z prośbą o o hnhsnie vrenumeraty dla
, członków Stowarzyszenia <Pracu.
J
Pos ta noW iono na wniosek tegoż zapisywać
się na cztuuków śWiei.o zorga .dzowanego Stowa·
rzyszenia bnliowy tanich mieiizkań p. n, ,Nasz
DacLa,.
Z pośród cz(onków zarzą.dl1 i lcomisy\ rewio
zyjne/ nielttórzy zl1pelnie wycoCali się, ioni dla
rózl1ycu powodó\v zmuszeni byli wyl\reśJić się
ze Stol\rarzyszeoia. Za~ta.nilWfauo się tedy, czy
dol>ouać catkil'm nowych wyborów, zwla.slczł, że
kilim z f gurUIi.\.·Jch w zarzadt.ie ua one~<1e.j
~zem 'lebr ..I.llIll uś ~ lall~zyto, że zrzekają Się mau
datów.
Sprawa ta wy wolała bardzo ożywIoną dys·
kusyę.
Zebrani przy~zl\ do wniosku, że o wiełe
I korzystniej
będl.ie ula interesów Stowarzyszenia,
I jeżeli ci. którzy są obecnie., zatrzymają mandaty
swoJe, a na 1II1ejsca ~próźuiullll niel'haJ wejdą..
z pośród f gllrująl'ych na liście Z,I stępców ~fan
dalI te utl'!.\ m,llHl bę dą do przyszłych wyhorów,
lal,ie I d hętlą się na n't-.tQPuem w<llnem zebra.niu
ZgJlJII10 z tym wniosliil'm Jo i:urzą JiI weszl i
pp.: Jan Grinberg, Wo olPch WltC Zll}<, Stuu lstaw
Gellel', Andrzej AnLoślde wlcz, Andne i Kaz niel'
ski, Antoui KraWiec, Józef K,,Jczy6s11i, Włady
sław Modrzejewslti, Michał Drozdel<, Walenty
Szymański, .!\1aciej Lenarczyk, Wojciech Kodz·
bersl\i. Do J<oml!lyi rewiZYJnej pp. Antoni Ko·
I tlicld, Józef WÓjCicki i Jan Kovvalski.
(a)
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Część

Onegdaj, o godzinie lO-ej rano, w lokaltl
przy ulicy Piotrkowskiej JI& 175, odbyIosię ogol-

ne zebrauie członków Stowarzyszenia za.wddowego robotników przemysłu włóknistego .. Praca-.
Zagaił je prezes p. W. ModrzeJewski, floczem na
prze\\odnieząeego powolano p. Jana Garliko"·
.klego, który zaprosll na aserów Pll UlIolewickiego i Maciorka, a na sekretarza p. P. KaCla.
Po odcz!taniu protokułu z poprzedniego zebrania, które odbyłO się w dniu 11 września r. Z.
zapoznano zebranych ze sprawozdaniem z dotychezasowej działalności instytucyi. Okazało się, że
początkowo zapisało się do Stowarzyszeula 179
członków. następnie niektórzy zaczęli wypisywac
się, tak, iż obecnie liozba członków wynosi 94,
1ł' tem opłacających regularnie IIkło.d ld 68.
Dochody Stowarzyszenia od 1 wrzt'Śnia r. z.
do 1 lutego r. b. stanowią 300 rb. 75 kop., ze
sprzedaży ustawy i książeczek czlonl\Ow-kicn oraz
wpisowego i marek tygodniowycb. (składek); wy·
da~ki zaj 227 rb. 91 kop.

I
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materyaly piśmienne ella leśnicte~o miejskiego rb.
50; 11) na dodatltowe wynagrodzenie na mlp~zka
nie dla powiatowego sędz ego poleoju rb . 150; 12)
na ntrzymanie zjazdll sędziów pokoju III o l\ręgu
gubernii piotrklllVskiej rb. 1,6:30 kop . 31; 13, na
utrzymanie policyi miejskiej rb. 239.138; 14) na
utrzymanie i lecł.enie urzęduików pollcyi rb. 2,578
kop. 20; 15) na zaof1atrzenie strażników policyjnych w słomę rb. 535 lcop. 23; 16) na. utrzymanie billra adresowego w Ł Id,:i rb. 9,900; 17, na.
utrzymanie straży ogniowej miejiłkiej rb. 39,899
kop. 92; 18) na utrzymanie szpl"yomalstrów straży ogniowej ochotniczej rb. 90; 19, zapomoga. kasie skarbowej na utrzymanie urzędników. zajlDnjących się sprawami miej8kiemi w instytucyach
rządowych rb. 2,564 kop. 56; 20) zasiłek na powiększenie etatów I1rz~dników rządll gubernialnego piotrkowskiego, zajmujących się sprawami miejsklemi, jak również na wzmocoienie sam kancelarYJnych wydziałn administracyjnego tegoż zarządu rb. 2,118 kop. 06; 21) na utrzymanie stużby lekarskiej rb. 3,475; 22) na utrzymanie stlI·
żby weterynaryjnej rb. 12,320; 23) na utrzymanie
laboratoryom miejskiego ohemiczuo·bakteryologlcznrgo rb. 4,986; 24) na ntrzymauie kamery dezyntela~yjnej miejskie, rb. 6,000; 25) na otrzymanie
areszta polioyjnego rb. 10,479; 26) zapomoga kasie skarbowe! na powiększenie etató\v ntr7.ylnaoia
urzęduik6w illstjlueyj są rlolV-ych rb. 2,8lJ3 Jr. 44;
27) na utrzymlluie sluzby parku mieJgklego rb.
9.475. Razem wydatki I oddzial!1 s~anowlą robli
523,678 kop. 22 .

Oddziell' II.
Utrzymanie majątków miejskich i wynajęcie pomieszczań na użytek miasta.

28) Na. wynaięcie placu w kolonii Antouiew Stoki na piwnice do składania l)rOCnU dla wojsk
kwaterujllcych w Łodzi rb. 150; 29) na opal i o~
świetlenie magistratu i kasy miejskiej rb 1,200;
301 na wyna'ęcie pomieszczeń dla polIoyi miejskiej rb. 101.665; 31) Da opał i oświetlenie tychże pomieszczeń rb. 26,79.3 kop. Ol; 32) na utrtymanie w porządku zegarów IDlejskich rb. 10 1); 33)
na asenizacYę ostęp6w pl'zy budynkach mag1strata
rb. 575; 341 na OC7.y,zCZBllJ8 komiaów w budyaka.ch miei~k,cb rb. 44; 35) na oŚlVlet.l p nie gazem
5-111 latarn w korytarzach ratl1:!ta miejskiego rb.
116 kop. 65.
Na wynajęcie lokali dla instytucyj sądowych.

36) Dla 12·tu rewirów sędziów pokOjU rb.
7,920; 37) d'a pOWiatowego fl((ll~ie~o Jlokoju i wytlzialll hyputeczuego rb. 1,110; 38 dla 2 ch doua.tkowych Iłędziów pokOju rb. 600; 39) dla zJazdn sędl.iów pl)[{oju lIT okręgu guberni I "iotrkow~kiej i dla pI'ezesa zJazuu rl1. 1,0.10; 40) na wy.
lIajęcie lokali dla trzech mipjskich urzędów do
spraw podatkolvyclt od nieruclJOlllośtli rb. 1,350;
41) na wyna'ęcie lokali dla bilJra adresoweO'o
IV Łodzi rb. 2,250; 42) na wyuagrodtenie za pr~
wadzenie działu melulJ01<owego w nlerucl.lOmościach
kasy mIejskiej rb. 120; (3) na zapłatę podatków
skarbowych drugowego i ubezrieczenlOwe~o od
nleruchollloŚci mlejskieh rb. 1,606 [<op. 78. Ra.zem
wydatki II oJdzialn rb. 146,630 kop. 44.
(D. c. n.)

oGL OS ~ E N I E.

Policmajster miasta Łodzi ogłasza, że za
wskazanie miejsca pobytu zabójców majstra faS E K C Y 1\ P I E R \V S Z 1\.
bryki Hugo Wulfsohna Stanisława Wójtowskiego,
tudzież strażników policyjnych 6-go cyrkułu,
Rozchody błe~ą e.
Kużmy, Drągi i Troczyńskiego. oraz wskazanie
mi.ejsca
pobytu przestępców: Edwarda D.tużniew
Oddzio1 I.
sklego I Bolesława Swiątka, a także i innych
utr~ymanie urzędników Instytucyj zarządu mleJ- • poszukiwanych zabójców - bandytów, będzie wyskiego.
dana nagroda, w zależności od dostarczonych
1) Personel magistratu rb. 109,441; 2) na wy· wskazówek w sumie od 300 do 1,000 rb.
datki zwillzane z bi ura. ' isty kIJ. lódzkiej rady miej·
Policmajster (podpisał) Riezaaow,
skiej dobroczynności publiczuej rb. 600; 31 na. utrzymanie lOdzkiego urzędu miejskiego powinności
KAUNDARZYK TiRIlWltJWY.
WOJskowej rb. 4376; 4) na wynagrodzenie techIMIONA. SŁOWIAN..,Km. Dziś NIemIra. Jutro
nika łeśnego za nadtór tecllnif!zny nad lasami mlOj
.Szczęsława.
sldmi rb. 78; 5) na. utrzymanie 12-tu s~dziów
TI<jATa POLSI{l A.. ZF.LWEROWroZ;1\ (Cegfe}alapokoju m Łodzi rb. 30,780; 6) l1a utrzymanie kan- na 63) 1} z I Ś ~ Wesele". Poozl\teli: o godzinh! 8 mla 15
celary; sędziów pokOJU rb. 10,080; 7) na wzmoc- wieczorem J II Lr o .. W .Iecl". Wyst~p Wandy Slemasz" nienie środków kancelarYinych sęliziów pokOjU rb. ' kowej. Początek: o godz. 8 mln. 15 wieczorem
TEA Ta POPULAI:ł.NY. (Konstantynowska Dr. 16)
6,000; 8, ua utrzym8Dle 2·ch douatkowych sę
I Ś "ZbÓJCY". WysLęp Józef4 Kotarblńsl!:lego Począ
dziów pokOju rb. 5,130; 9) ua tnateryaly pislOlen - Dz
tek o ~odzlnle 8 mln. 15 wlec.:orem. J u Ho "Harde dll'
De, blankIety Itp. dl. wagistraLu rb. 3.000. 10) na Uł". J.lgezątei; o glldz. 8 mla. 15 wlll"or.~
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Na starszego zgromadzenia ponownie wybra(h) Krótki& Ip'~oie. Wbrew poglosl{om, że
podstarszego p. J. przyct:yną pożarll w domu nr. 39 pr:t;y ul. OeI Fogel~anga.
gieluianej było podpalenie, dają się styszeć gro!
Zatwierdzono wydatl{i z fundnszów zgroma- l sy, że pożar wyniki wsl\Utek krótkie~ospięcla
(8) Pynek przfmysłowy łódlki ' wykazuje pe"
dzenia: na wyjazd delegatów do Petersburga 50 " prądu elektrycznego. Fachowcy ieLinak: t.werdzą,
wne ożywif>nie. W ostatnich czasach przybyro rubli, na dzwon do kościoła św. Stanisrawa Kost- że przy instalar,yi elektrycznej zachowane są
do Łouzi sporo kupt'ów z pólnllcnFh miast Oe- ki 50 rubli, na kupno nowej ch o J'ą~wi cerhowej I wszelkie ostrożuości i że nawet w ral.ie krótkie,
sari'twa. Ponieważ tranzallcye dokonywane są za 200 rubli i zebrano z dobrowolnych skladt:k na II go spięcia może spaliĆ się tylko bezpiecznik.
go\ó\lkę, przeto l<upcom łatwiej wyzy,kać polo , ten ce] 90 rb.
Nast~pnie, aby pożar mógl wyniknąć z krótkirgo
żenie i zyskać towar po cenach jaknajdogodniejPostanowiono z dniem 12 maja r. b. podnieść spięcIa, mUSiałaby się palio chociaż Jedna lamp·
ka elektryczna, co jest wykluczone, gdyż w chwiii
szycb dla siebie.
wpisowe od majstrów do 50 rb.
(h) Ze IW 1!zku ogrodników. W niedzielę o go- I uka.zania się ognia nikogo w składach spalonych,
Z pośród przybyłych ]mpeów są i tacy, kt6·
rych glównem zadqniem zbadanie stanu fmanso ' dzinie 5 po pOłudniu w lokala własnym przy ul. I aui też na poddasza nie bylo. Straż ogniowa, hy
Wf'go niektórych flrID i ich zdolności kredytowej.
~loLrkowskjej M 145, odbylo się zeLranie mie- I dostać się do wnętrza składów, by[a zmuszona
Otr/ymawszy iDrurmacye o zachwianiu interesów slęezne zarządu ze wilpólulzialem człollków związ- : wyłamywać drzwi. Prócz tego mn6;;two osób
danej firmy, kupcy tacy zwykle spil'szą z dys· k~. Prezes związku p. Józflf Hejwowsld, zakomu- ; stojących na poJwórzlJ, kiedy wyrzuc'luo nadpIlikontowaniem weksli, aby odzyskać zalTczasu choć lllkował zebranym, iż zrzeka się swego mandatu, I lone sztllkl towarów ze składów, stWierdZiło że
w części przynależną im snm~.
I jak również i pozoslali człollkowie zarzą.du.
Wo- wlI'ary te byty n:lsycoue na!Lą.
I
(a) bba eks;ortowa. Łódzki komitet giełdo- ; bec 'Pgo I~ostanowiono zwol~ó nadzwy~zajufl ogól(a) Ar.uto.anie. Wbdze policy i n8 ftresztowaly '
wy otrzymał zawiadomienie, że " Petersburgu ' ne zebraUle, w .cela wybranl~ cz~onkow zarząd~. Marn KUJawslC~. UKrywaJa,ca, się za CUdZYiIl pasLp~r.~elll.
organizuje s;ę nowa instytucya mlljąca na celu Z powodu cZYnIonych zarzutow, ze sprawozdama
(a) Przy p ... o~. W domll przy uL S .. ednlOI nr.
"d :' "
. I
'I t' t ' ó
lIasowe są nil'dokladne na wniosek p. Waclawa 11l Ja'ęty praca, 30-letnl Stanisław Darowskl, murarz,
'W8p 6 ł zla,ame W pOWlę <szeBIU z ly u owar w ro, Ad'
"
' .
. . \ u~odlony został Bpllda]ącym z góry Żels7.elll w I1lowę
BJjskich zagranicą. pod nazwą .. Izha. rosyjska
,amc.ze\\slnego, postanowIono ~Y. kOI~llsy~ rewl- że ule~l ranom. Wezwany lekarz stwlerdzll stan bardz~
eksportowa". Ma ona wszechstroDnie zbada~ ryn- zYJ \la !eszcz~ ,raz dol(U.nal~ re WI.Zyl kSIąg I by do ciężki I odwlózl cborego da szpitala Poznańskich,
ki zllgraniczne. jak również sprawę wywozn w tych czynll?scI .zaproslc Jako biegłych pp. Jana
(a) Kradzleż"_ Z przedpokojn mIeszkania Iuaela
różnycll dz /edziusch dopomagać oaohom i insty- Grzybow~l()e go 1 Jana Ry~nkows~ie,go.
Soaenborga, przy Ill. Pll-nsklej nr. l, skradZiono tllLro i
, ' . k'
. .
Przy)ęt0 do wlauomosCI wyDlkl oaólneao zeubranie.
t UC y. m do rozwolu ros YJs IPgo eksportu I Jego b '
t ,I
'k
d '\ ':'
'6 W
- Z domu przy ul Llpowel nr, 6 skradziono różne
Z
or!2'anizacyi na zasadach prawi Ilowych, podejmo. I rama
~,l I~eto ZWlą. • u ogru nlk{01w91~
ar· rzeozy. Wtutosol kilkudziesięciu rubli, nale.&ące do &O.
waó starflnia U władz O zaspol<ojenie potrzeb szawIe I Ul ze ego Z\VI~1 k u DII. ro
•
zalll Marl.1k.
eksportu rosyjskiego komnn kowaó uchwały do(a) Polsk,o Tow. krajoznawcze. Zarzad tódz- Aresztowana A.nt~nlego Kowabklego; który na
,
k' a
d·t · I
l '
d I
19' b
ul. MIlsZlI usiłował 8p~lnle kradzież.
l.yc7ąc e ~prawy eksportowej
poruszanej przez
le..,o o uZJa U zwo Uje na ule Zle ę, d.
. m.,
P'
.
.
'd
.
.'
o godzinie pól do 5 e'
I I l
St
'
'
(p) ogoto ••• ratunkowe w cll\gu dma wezolnstytucye rzą o~e l publiczne, oraz oSllby pry-) w o {a ~
owal zyszen~a rajsze~o pOllllędlJ Inuellli wzywano do Da8~ępuj"eJch
watne, gromadzic i roz !l ow8zechciać wiadomości , te~hulków (Sp~ce,rowa Na 21) pierwsze zebralll~ wypadków.
stptj' slyczne dotyczące band lu lf Rosyi i innyeh miesIęczne, po.s~l~cone zadanl,o~ naukow~m l
-: Ogólnemu osłabieniu u18g1'1 cztery osoby, I kt6
krap,ch' organizować od{'zyty referaty wydalI ać sprawom admlnl!'itracy)nym bIezą cym. Poząda- ryl'b Jednl\ odwieziono do szplbla AleKsandra, }edn_ do
"' I ' 'b
d' t '
d'
.
nem Jest aby członkowie Towarzystwa wy::!L!l.pili mieszkania, Jadali, oddano do PrzytulkIl noclegowego ni
k Slllz {I, roszufy, wy aWlllc wa peryo yczne l t. p.
' "
'"
ulleę Cmentarnll,
dotyczące spraw wywozu, urządza6 zjazdy, han · z wDlosl<allll w,lasneml..
.
- Na ul Srednlej nr. la sztaba żelazna, 8padai~e.
dlowo-przen y:llowe mnzea, wystaw} W Rosyi i zaNa z,' br~nlO tełO, p. MarCIll Heyman, ~rchl- strzaskllla ezaszk~ Stanisława lbrewsklego, robainlIta
granicą Jak równi.,ż oddziaty rosvl~kie na wy. tekt, wyg/osI odczyt p. i , cTworzenle SH~ l ruz- lalIryki GIl~Ba; w 8U.nle grozoYlll od"lulono go do 81plJ '
It
tala Poznansklch.
stawach• mIędzynarodowych; brllc udziar
w nara- w ÓJ' s tYIÓ w w arc h't
l e { urze,.
dach; zlazdach, na I.tMych rozważane będą kwe(h) Ośw ;etlen i e ulic elektryezDoj()lł· Dziś, o
(a) Dom ludowJ i sklep udziałowy w Stryatye dQtyczące opra,'owania wzorów' (stanLlartów) godz. pól do 6 wieczorem, po raz p.f'f\rszy na
dla towarów rosyjsldch.
ulICach: Piotrkowskiej, Nowomiejskiel, Zgiersl<iej, kowie. Na odhytem W niedzlelQ ubiegłą zelJranilł
Izba elcsportowa znaid!lje się pod zawiady- Dzielnej i Skwerowej, zamiast latarń głl.zowych- I cz/onkó w Towarzystwa pożyczkowo oszuzęd nośCIO
wego w Strykowie ucllwalono z czystych zysków
waDiem ministeryum handlu i przemyslu.
ŚWIecić będą 64 latarnie elektryczne.
.
Do sklada .izby nalezeo .mogą instytucye
(h) lIIcÓl D ' iś O godz, l w DOCy tempera- kasy za r. z. przeznaczyć rb. 150 k .. p 93 na bu
l osoby współCZUjące zadan ie," Izby.
tora sIladla ÓO 18 stopui nlzej zera' o godzinie 7 dowę VI tem mia~teczku Dll!D1l ludowego.
Dla wYleduania. na to pozwolenia wtad3 ora~
Biuro lzby znajduje się przy ulIcy Plac Dwo- rano by /0 15 stopni mrozu oa terlD~m , Rellm ura.
zbierl.nia
D1ezhędoyall Da. teu cel fllnduszÓlv wy(a) Eeha straj
' ku pracowRl'k bw aptekarskie h.
rowy a)
nc.v 8. St
i '
brano komitet, w skład którego weszli pp: Kącz
( Re':6 , o'VI3,nYSten e K~mlsya do spraw
Dziś Vrzystąplono do wybora kOllllsyl ze strony kowsld. Garwaekl, Bernat, WOJeiechowsld i ltolstowarzy,>zeu I ZWiąZkÓW zatWierdZIła ustawę właŚCicieli aptek i pracowników aptekarskich
mail,
.Towarzystwa IIp~rtowego w Ł()~zi-.
które opracować mają odllzlelnie nowe warunki
Jednocześnie powstał prole\(t zalożenia w Stry(a ~ Z,amh ~Ire, StowanysuD. Na sk~~ek .po
pracy.
kO lv ie sl<lepu lld/,jałowego jako fllli sklepu istnieItoDowleDI~ kom ls),1 do Bpl aw, 8tow~r7.y~7elll ZWląZPo opracowaniu referatów, członkowie obu jl\cego w o~. Głowno p. n. ,.Nadzieja· lUI) też na
kow - p~hcrn:ł,ster m. ~oJzl zaWiadomił za~ządl komisyi zbiorą się wspól l:ie, w celu rozważenia. i wzór jego. Inicyatore1l1 projel{~U jest p. Ruszczyk,
inAtytncYI; Stowarzyszf>nla zawodowego "Ogniwo. przeJyskutowania tych warunków. pod przewod; , c:ztonek sldepu w Głownie.
"P le;'w,sze stowarzysze~ie zawodowe pończoszn\- nic~wem wybranego .ad hoc" 8op/>rarhitra Z poJakkolwlHk otwarcie takiego sklepu w Stry~ów : ~Stowar~'yszellle szerzenIa wled~l wśród śrÓll właŚC ICieli ajlLek, należącyllh do Towarzystwa kowie jest wielce pożądane ze wzgl~du na brak
zydów J Ze zostają zalIłknl~te.
\ ap\ekarzy łódzkich.
" tej usadl.ie hllndlu, zaopatrzonego we wdzystk!8
(a) Zo Stowan. praoJwnik69 handlowych. l
{f) T. K. O. W nadcbodzącą nied7, 1 elę, dnIa prodnl<ty 8J1oiywcze i towary kolonialne w doWczoral, o godz: 8 Wieczorem, w lokalu przy 19 b. m. Tow. I<rzewie-n la Os.wlaly zwolnje ogólnE! blycb gatunkach, to jednak rozpntr/enia pl'oJelce
ul. Piotrkowskiej nr. 120, odbyto się posiedzp,nie zebranie ctłonkilw w lokalu Stuw. pracownillów tll p. R. odloioDO na czas Dleogranicz,uny.
zarządu pod przewodnictwem 'prezesa, .p. W. Barhandl., Dtuga 44, o goJz. ił pO pol. Porządek
telulusa. .
•
'..
l dzienny obejmoje: 1) Z3f\'ajenle i wybór p,rzewodPrzyjęto do wladomo~cl hst zarządu Towarz. I Di r'zaceO'o' 2) sprawozdanie sekCyjne i 1(a.:;owe·
SZTUKI\..
' " zaprasza- ; 3) spra\\'ozdan
'
muzyczno d ramatl~zDego • lI· armiIDlą,
a komisyi rewi"YIDrj: 41 zmiana
Jący na zapowledzlauy W unia ,25 b. m. bal ko- , ust.awy; 5) wybory 5 ·in czloniwlv zarządu i 3 ch
(x) Teatr polski A. Zehverowlcu (ul. CegieY.
sl.yumowy. POstanowiono liCZnIe reprezentować czlonków kowlsyi rewizyjnej; ó) wnioski czloJl- niana.Nt oJ). Z kancelaryi teatru komunil{ują
StuwarzyszeDle na tym balu.
l ków.
nam:
Z ,przedstsw l<lnt>go pnez . przewodnicz~cego
W razie nieotr~ymania zap~oszenia na zehra- Wystę)'ly artystki teatrn lwowskiego, Waulf wvdz l ałe posad sprawozdanIa okazało tllę, że
Dle członkOWie wInni Z" raC8C się do bIUra dr SlemaszkO'Nej, cieszą się wprost Dlebywalerll
W ciągu . u~iegłego lygouDla obsadzono ó posa~
T. 'g. O. (Zawadzka 17) w sobotę, 18 b m" od powodzen 'elDi trzy perwsze widowi3ka odbyły
w przedslęblO,rsLwaeh 'pl'zelllysłowo-b8~tllowJch 1 ! godz, 6 - 8 wlecz ,rem i w niedZie lę, 19 b m., s ę przy 8zCl,elllie zalleluioDAj dob !! rową publiczże pl zostalo Jeszcze klll{a do obsadzenIa.
! od godz. 10 do 1~ w południe.
1I0SClą wiLlowni; znakomitej artystce nie szczęJZ<lb TerOJln odczyta adw, pr~ys p. Allgusta Ran- I
(8) Zajs() 6. Wczoraj maszynista. p. Rachano entuzya"t)'cznych braw i owacYJ·
alaw ~~znaczono na dz.6,n 26 b. r~" "lok:, lo lewski, pruwadzący poci~g osohowy, Iłych'!lizący
Wiell,a arty3Lka ubże Się w środę, d. 15
St~ a!~~szenla. 'przy ul. PlOtrkows.lueJ nr. 12ó, z ŁodZI o gou~. 9 min. 30 rano. zauwaŁyl okolo b. m., w kap italnej roll .szaloneJ Jlllkl" w sztuMkowńlO .on będZIe ,.0 kwe~t11 budowy t~!llch mle
zaglljulka illącą plantem kolelO\\ ylll jakąś parę ee Klsielew:ikit>go ,;W Sieci" w czwartek zaś,
sz a ) l kooperatywach ml~s~"~nlowych .
. I ludzi. Dal sygnał OSlrzegawczy LrzykrotulO, lecz d. 16 b, m., l,reoiVać będzie po raz pit'rwszy pol ostanowiono :wykresllo ze :::,t~warzyszema pura ta. nie schodziła z turo kolejowego, P. Ra~ I stac "Fanny Al maury· w komedyi Data Il'a .. Panł-cb członków na Ich wlaaue ~ądanle. Przy lEJto cbalew~ki w celu zapubieżenia wyprtJkowi dar i na g,upia~, która Cit'8~yła się wyjątko\veUJ pow, pocz~" członl<ów 4 ch nowych kandydatów, kODtrparę i zatrzymał vociag. Owa nieposluszna I woLlzeLl,e,Jl na w:>zystklch scenach zagranicznych
ml~nowlc,le pp.: .Wlkto~a Saengera, Mieczysława para _ b\'lo to matżp.ńsh~o K. M. z WIuLewa, oraz w Warszawie, Lwowie l KrallOwie.
Zbqewsklego, Jozda. \\ ernera l A.ntonlego Smól, w Slanie 'tak pijanym, że leJ wo ulrqlllac Się!
(x) Teatr popularny A M.olewskiego (KonstanskItgl).
mo[.!ll na Dogal'h. ObOje oLlprowauzollo du biura tyDowska}l! 16). Z kaucelaryl teatru lwmnnikuJ\
(h) re 7grcmadzenia majstrów tapiGenkieh. żandarmeryi kolejowej, w ct'lu spi~anla pruto· nalU:
W niedzielę o gouzlUitl 5 po V, Juduiu. w, lol,alu kulu i poci~gnięcia do I d ,owieLlzlalneści.
- D~iś, we wtorek, wystąpi gościnnie po
starszego ~grollllldzenia ma strólV tai'icerstdch, p.
POll eważ tego rodzalu wypadki zdarzają się raz ost,. tni Jól,ef Kotarblńs l (), artpta wyb itny i
F. Drozdo II S (jego. ZacuoLln a )Ilt 63. pod prze- dosyć często, wład~e kolejo we z wrócił y Się do l, erow lIIk tealfO w rzącluw Ych w WafSla wie W
wodn CLwem asesora cechowt'go p Stallisllwa 00- żandarlllłryi. aby nie dnpu,zl'zano do przt'cho- sztuce .Z!Jólcy" Sch lIera w roli Kand ,\ Mllora.
- W środę po ral Czwllrty ,.Harde du-ze",
chelltlklt'go, (dbylo silJ 0::ó 'n6 2}ebrllnie v drugim dzelllB plantem koleJowJw, a winlJych uLlLlawano
it:fU11nle. Cz!OLlhÓW teDo z!I.I'omauzeJua. '
pud Bid.
I
sztuka w ó ak.~a.cb J POIfIl-;Ś()1 E. Ol'~el>zkowej.
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~ no p. F. Drozdowskiego, Da
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\\ czwartek i piątek dwa przed9tawie~
(a) K.oło pracowa'ków liolei elel{trycznel miej. miono telegraficznie ministl'a ohiaty z prl)śbą o
nia (lu zuiionych cenaeh «Kmicic. i cOgHiem i sklej urzllllza w dUlu 18 b. m. w 8&11 Towarzy- jDstrukcy~ co do stlldentów. któl'~y oglu.~ili bezmiecz m' ntworyz powi/l&cl H. Sleoklewlcza.
stwa gllllll~sLyczne~o (~awrot M 23) zabaWt; la- robocie.
-. W Bobo tę dla młodzlezy daną będzie na lleczDą dla swoIch członków i wprowadzon}ch
'" Kary prasowe.
Reualicya gazety rosyjgkiAj II Warsz. Słowo
ogólne 7ąrlaoie po tu drugi )lO cetlach n!lllli~· goGci. Zahawa zapowiada. sIę bardzo dobrze.
(a) "NI plaży". Na rzecz szkoły Rzemiosł w drodze adrninh;tracyjnej skazana zostaŁa. na rb.
nych cRnmeo i Jolia), tl'agedya Szekspira.
- W przygotowaniu wspaniała komedya w przy lódzkiem chrzeŚo. Tow. dobl'oczynnośol od- 100 kary za artykuł. Węzeł gordyjski".
Redaktora tygodnika. "Utro Warszawy" skapięciu aktach W. Szekspira p. t •• Jak wam się
będzie się w dniu 18 b. m., w sali koncertowej
podoba" z reper\llarU i "opracowaniU Heleny Vogla bal kostyuiIlowy pod nazwl\ "Na pldy". zano administracyjnie na rb. 300 kary za wia.rlaModtzEljewskiej.
Sr ecyalny komitet zajmuje się dekoracyą sali, mośoi p. n. .Dzial studencki-.
Dyrekcya przygotowuje ~ sztukę jut od nie szczędząc zabiegów, aby 'ereńowi zabawy nadłuższego czasu.
: dać pfektowoJ wygląd.
Z KROLESTWA.
Plęlme kostyumy l dekoracye ozdobią tę al'· I'
Ze względu na cel tak sympatyczny przycywesolą komedyę szekspirowską·
puszczać należy, że starania organizatorów poprą
_
('}', J.) Z Towanystwa opieki llkolnej. W nie· ! liozne sfery naszego miasta., k\órych 1081 szkoly
VIVshchowa, Z rozporządzenia gubflrnatora
dzieję w lokalu Stowarzyszenia techników odbył Rzemiosł szczerze obchodz~.
! plotrliowskiego wyznaczono komitet z obywateli
Sili raut ar\ys\ycZD} Il!~ korzyse Towarzystwa I
(a) Z "Harmonii"_ W ubieglą sobotę stowa.: mieJ.scowych, którego zadaniem bętlzie koutrolo·
opieki szl\Olnej.
rzyszenie muzyczno-dramatyczne .Harmonia- zor- ; wanle fu~duszów I<laszt~rnych.
.
Bardzo licznie zebrana publiczność wysłacha.· ! guoizowalo rRut karnawałowy, którego program j
Komitet teo skradaJą pp.: rejent Malkowskl,
la z pl'lI.wdziwem zainteresowaniem obfitego i uro~. I wypełnily Ilrodukcye ,muzykalno-wokalne. ,
\ Ignacy Tomczyk i Dominili KI~packi. , .
maicoll.ego programu, .który wypeloily prteWainle I
W pierwszej częsci wystąpił ehór mIeszany!
W zeszłym tygodniU wlasnuJ panowie Ol WUI
siły IIrtystyczne z Warszawy.
.
p. dYl'ekcyą p. St. Szwarcbacba. Mimo. ze kle- I z n~czeln ~i.elD powia.tu przybyli na Jasną. Górę,
Ceniona artystka opery panna MrchallOQ. rownik drożyn} śpiewaczej rozporządza skrom- gdZie baWIlI przez kilka godzlO, zapoznająC ~l~
Frenldówna z wlaśelw~ ~obie artystyczn, ~utJną l uym materyalem pod względem liczebn::Jści glo- I z manipulacyą finansową klasztorll.
i pi'iknym głosem mezzo·sopranowym odsplewala : sów, potrslil jeonak s~worzye zespół dobry,
Bporą '\vll\zankę pieśni ze twego bogatego reperutrzymawszy go w karuos()i. W wykonaoill tego
tuaru jal< .. Sel·enada" Zarzyckie~o, .Leci I~iosen- zespolu piesn! Rauptmana .RÓża. polna- i St.
ka- Friedmana, .Pod jaworem" i .Skąd pierw· i Szwarebacha "Zniwlarze" bri'.mialy czysto I rysze gwiazdy· Kartowicza., śpi~w z opery .Car- tmicznie, jednając chórowi szczere oklaski i zmumen~ Bizeta i .. Gdyl}Ylll ja byla'" ma.zurek Cuo- l szają.c do bisowania drugiej pieśni.
Z KRAKOWA. Onegdaj odbył się w sali "Sopina.
" . . i
Na fortepiallie grał profesor Szwarcbacb, kola" zapowiedziany wiec obywatelski w sprawie
Wybitnej arlJs'ee swieinle akolllpanl0:-v a1a l 'Wybrawszy utwory Scllomana "Papillons- (sceny zajść na wszechnicy Jag ellońskiej.
mlodziutka a niezw J kle utalentowana plamstka i balowe) i Ru bln.steina .. Toreador et AndaluusePrzy by lo na wiec przeszło tysiąc osób za srer
'IAnna. Helena Ostrzyńska, popisując się też aa- i (epizod maskarad).
: naukowyoh, literackich, obywatelskich, kupieclech,
modzIelnIe. Wykona.nle u'worów Chopina "Erlk6· .
Koncertanta, który oddawna ustalił sobie mieszczańskich l urzętlllio7.ych.
njg~ Schnber,a w układzie Liszta i .Capnce es- opinię wybornfłgo pianisty i profesora. gry forte. ObraJy zagaił prezes Akademii umiejętności,
pagnole- Moszkowskiego - było bardzo staranne. pianowej, przyjmowano z prawdzi wym zapalem. Stanisław hr. Tarnowski. Po nim przem l wiali
Na skrzypcach popisywalsię amator p. Leon Nas'ępnie deklamowała pani Orłowska, wybra- między innymi profesorowie uniwer~ytetll: AuAndrzejewski i z powodzeniem odegral .Cballsoo wszy na popis szereg utworów jak "Romallt)'- gust Sokolowski, Kozłowski, Magiera oraz posel
!JoloDabe" Wieniawskiego, .Humoreikę" DWlIrza- cznośó", .SLrzy2one golone- - Mickiewicza i Bujak.
Ul'hwalono jednomyślnie rezolucYę . potępiaJąlia i nad program walczyka .En 8ourdiue" Tel- parę drobiazgó\f I poeZJi Asnyka. Deklamatorlama.
kę, która. z wiel1dem zrozumieniem, szozero8cią cą bezrubocle i wzywając!} mlodzlet do energiczNo. 7llkończenie .programu artysta teatrll "Mo
IIczucia i pros~otą umie UUID&czyó intencye aULO' nego współdziałania ze IIpoleczf'ństweOl IV sprawie
. przywrócenia na wszechnloy slo"unków norma.lmns· p L. MO~ozowlez, syn słynnego RuflD3, mo- ra - przyjmowauo gromkiemi oldasl(ami.
uolog~lI'ał l śpiewa! najfOZmaltsze "kawały," ~o·
ZakonczyI pierwszą oz~śó chór mieszany, j nych.
budzając pubIJczn(lsc do cZ.ę 8t ycb wy~uohów śmle- który odśplewal .A jak poszeJl król- St Sl.warc- I
('hn, I'Izyczem panl~ nleJeduokrot~le zmuszone hacha i .Cz.y to ty" wa.lo 5 operetki ,Urabia \
były zakrywaa swe hca wachlarzami...
, Luxe 11 hUf.t a - Lehara..
ProdukCJe te dały Się Uspra.wiedl lw\6 Da rauDrug~ csęśó ranttl wypelnila. krotochwila ;
cie artystyczny~ chyba.. trll\O. ogólnym .ustro)~m , jf'dnoal~towa A. Marka p. , .• Bzlk mOiej iooy·
karnawałowym, bo tez po nich przystąpiono me- I' odegrana przez człouków kola dramatycznego
- W dnin wczoralQzym zebrala. się w Berzwlocznie do tańców.
.
I "Harmonii" pod reżyseryl.\ artysty p. T. Orlow- ; linie pań~twowa raua sanita.rna, ahy POWZl1Ó staNd forte}liaDle. doskonale akomp,amowat pan: skiego.
I nowczlł uchwalę nad nie'niecką wyprawą. lel<arPo raucie rozpoczęty się tańce pod wodzą , skl\ do Chin, w celu zbadania na.ukowego dżnmy
Antoni Mlchalowskl, zawsze chętny l ofiarny na
cele społeczne.
p. Fil1powicza, które przeclągnęty 8U~ do rana.. i znalezienia środków jej zapobiegania..
(a) Ze Zgierza. W pUJsdą sobotę w Bali
Zo.al'z.n~ liczb", le~a.rzy niem ~ckic~ onaro(x) Zespoły wok~lno, . zawiąz~ne przy Towarz}stwle MuzyczneIII .Jm18111a ~hOpIIl~. ~od l{le~ll;- ~Lutui" miejscowej odbędzie się rabawa nowego wala. Slę lUZ Z gotowosclą ucze8LOlc~eDla W wykiem pani Szubert-Blernackle) rozwIJalą Sl~ a - I Towarzystwa śpiewaczego oraz wprowadzonIcb praWie.
.
dzo pomyslnie.
I ości
- Do Londynu z Nowego Jorku telegraru ' ą:
Zapisało się już około 30-tu osób, które po- ! g
•
Wielką. sen3acyę budzi tll w kolach handlo w ych
dzielollo .l8. dwie grupy: .. solistów" i ~chóru sowiaLiOlllość, jal<iej udzielil rządowi związkowtlmo.
listów. - Do pierwszej gruVY już należ\ najwybiZ W ARSZA
gubernator Georgli (wolny stan południowo zatniejsze sily wokalne naszego miasta, przew&7.nie
chodni nad Atlantykiem; znaozne plantacye I eks-port bawełny, Przyp. red.), l(tóry si~ d,wiedz'ał
uczenlce i uczniowie zaslużanej swej' profesorld
pani Biernackiej.
• Z uniwersytetu.
o planach pewnej grupy spekulaotów bawetuia.Drugą grupę stanowią jak dotąd tJlIto panie,
Wczoraj ol\Oro poJudnia killmget studentów, l nych, zamierzający~h Zo!~zczyć pla.n~aeye bawe[~
młodsze uczenice.
nie uczęszczających na wyk/ady, urządziło demon- ł ny, pod pozorem, ze rosllUy te zawlerają w soPróby odbywają się w środy od 6 - 8 wie- stracyę przeciwko studentom uozęgzczającym ua ble zarodt>k szkodliwych o wadów, w rzeczpłiczorem w Jolialo Towarzystwa p1'zy ul. Wldzew- wykłady.
stości jednak, aby przez to wywolać sztuczną
ski ej oN! 73 i tamże przYjmują się dalsze zapisy. ~
Prorektor Jaszczinskij wystąpU z mową do l zwyżk~ cen bawelny I podczas jesiennego żUlwa
ZABAWY.
~ studentów demonstrujących, nawołująo ich, jako! przygotow.a.ć pomyslne konjo.uklury dla swych
f przyjaciel młodzieży, aby nie przeszkadzali Lym.
spekulacyl.
la) Wieol6r taneuay urządz~ .grono ,Praco. I którzy pragną słuchać wykładów lub do opaszW Wiedniu wczoraj o północy zjawiła się
wników 8taOyl Łódź-Kaliska drogi zelazne.l wa.r- . czellia westybulu gdyż w razie przecIwnym za we- «przed gmachem parlamentu deputacya, złożona
szawsko-wiedl ń~~iej na ,rzecz 41 go Koła Towa· t zwie policyę.
'
z 3,000 szynkarzy żyJowsldch z Gillleyi, Z peMlodtież się rozeszła.
! ty~yą
do minisLrów o ztagouzenie icb pf)toże!lia,
rzystwa. .JednosG" W dniu. 18 b. m., t J, w na.d- l
ehodząc~ sobotę, w sal.1 ZJednoczonych majstrów I
Do uniwersytetu wkroczyła policya z komi- I Z1J.gro:tonego pnez odmowę konsensu na szynki.
~kacklcb. l!rzy nI. Przejazd .Nil l.
.
! sarzem I cyrku/u i szwadronem ża.ndarmów pod I
- Z Budapesztu donoszą: Podczas obra.d komisyi - wojskowej w delegacy ~ch zahrał glos poOl'gsDlzatorzy zabawy z pp. Pą.gowsklln, Szo- dowództwem oficera.
Dertem I Go~I{Owskim nB. ozele, dokladaią ~szel- ;
Wkrótce potem studenoi zaczęli w małyoh I seł Włodzimierz Kozlowski, podnodzą", że wobec
ki oh starań, a.by wle~zór taneczny ,nd~~ SH~ do- I grupach przybywaó do gloachu nDlwer$JLet:klego. tak wielkich kredytów na cele armii j maryoar·
Gdy zaczęli się gromadZili w westybulu, przed- ki,' należy także u vzglQ.lrdo potrzeby ekonomiczbrze, zgromadZIWSZY hcZu!ch uczestnl~Ó'v.
(a) Wl&elorn 1Ca I lancamI. K.olDltet doc~o: stawiciele policy I u8i1owali sklonl(~ stlldootów do ne } -gospOdarcze, aby podniesć dobrobyt przecią·
dów niestalych przy Stowarzyszemu nauczycIeilopuszczenia. uuiwersytetu lub słuchania wIkła- żoni~j podatkami luduości.
chrześcijan organiZUje w doiu 18 b. m., w lokalu
dów.
! . - Wedłu~ cFigllra), w umowie rosyjsko·
Studen()i się rozeszli.
: niemiecl{leJ, co do której prowaJzą się obecnie
Stowarzyszenia bandlowców (Spacerowa, .l\& 21) ,
wieczornicę z tańcami na rzecz schl'onlska dla
Wczoraj po poŁudniu okolo godz. 5, zgroma
rOl(O\l'ania, niema wcale mowy o odnod~~ kolei
Ilauczycieli.
. dzilo Się w gmachu uni wersyleLn okol o 600 slo- ~ bagda<J.zkiej z Chanilduu do Persyi, ani o l,ole(a) Zabawa. Koto pracowników słoźby rllchu cha czek wyższych kursów żeDskich i urządziło t jacb W pólnocneJ częśCi Azyi Mniejszej, ani tei:
kolei elekLrycznej miejsldej or~aoizuje zaLawę wiec, na którym przyjęto rezulucyę przyłączenia ! wogóle ' o kolei bagda.lzkieJ.
taneczną, kLóra odbędZie się w doiu 18 b. m I się do str'ajkD.
l
Ullll0wa ma tyczyć się tylko Persyi północ
w sali Tow. gImnastycznego przy ul. Nawro' 23,
Policya nie była obecnI}.
.
.
Dej i Z8\Vlerac ogólne zapewnienia; co do IlLrzy
O ludz. S·ej wieczorem.
O wSolkach zaJśc na ulllwersytecle zawlado- mania slaLUs quo na Wschodzie.
u
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ROZWOJ. -

Wtor(llr, clnta U lutego 1911 r.

. ePe,lit ParisieD). ZRŚ dono~i, ,że rokowania. ~o: . py. (}dewczyny i trzymips : ę c zneg o ~ieUlowlęcia. ; tern marynarki, z&przecElll minister rrirpitz, Juk"...
S1181\O [I\Pfil lecklfl me będą. uhn ezo!1c w ozęs nHlJ I lJlh' w'·7.yua z n\ e mo\V l ~el(lm, chr ąc SIę wydostać ! by fl ota niemiecka lłuży6 miała do agresywny!'11

nlz ~a trzy tygodn ie. '
_ Z Nowego Jorku piszą: Rfl zolucy a przy jęta ]lrZ"Z izbę, aby W roku 1915, 't powodu
otwarCia kanału punamskiego i oduania go na
użstek m\ędzylJarodowy, urzą l lzić .wie l ką wystawę międzynarodową. w Sa~ Franclsko - została
równlei bez dyskusyl przYJęta. przez senat Stilo nów Zjednoczonych.
_ Według wiadomości z Meksylm, W'ojs\{a
powst.ańc7.e zajęty napowrót miasto Mllxcala, niedaleko grtln lcy Slanów. Urzędnicy i przetlstawici r le rZl}rłn sebronill się ,pr~ed zajęclem mJa ·
sta na terlLoryUID ameryl{anskle.

~ płomie s i , r zucllIl JQ na
iąl'f) w plom ieniach i, ni l'

schody liuchfn ne, sto \

•

mogąc z naleźć wyjścia,

~elow.

,
•
u;J u,l1a sIę. Potal'owi to wa rz y szył wyb 'lch ga.zu.
SooynhstaLodebour wystąpllprz61Hw podobn y ił
ah.wia, 13 lutego. (P.) Rząd bolenllcrsld wynurzeniom, którym nik, jut nie wierzy; lltlS(ę l'
. złoż ył z tr?IlU sułtana. Riou na wyspach Llngga nie krytykował ostro nieozięlnąmowę księcia tlenza knowan~a.
.
, rka ruside o· odbudza' Ol wo'sko rzeclw so ·
W eden, 13 lutego. (P.) Z powodu wIadomo- y l' , P
g ł P
Ją
J
P
śoi ga'Zet wi e de ńsk i ch o tern, że d waj anarchlsci cya Istom.
wybierali się w podróż do Rzymu aby dokonać
'flrpltz broDU kslęoia, twierdząc, że keiąźę
zabójstwa polity cznego, "Biuro Iwres pondencyjne" I nie pobIera pensyi, wobec ~ego nie moina go krydonosi: .Ogrodnik Dole ż ał z Moraw na badaniu : tykowa6.
. zeznał, i~ wycląg-nąl 0(1 1.os ~a dok onanie zabóJ- I
Berlin 14 lute o (Wł) W b k"
h
l stwa. WZląW~zy w ilierflDle bIlet drJ Rzymu, przy- l
.
'
g •
.
o ec ląz~eyc w
jechał do R iVlt, gd~ j e go aresz to wano. Dolezal l ostatnIch dniach poglosek o zmianach tnllllsteryal.
w Bo zen miał towarzysza Sarela., który często go nych w Prusach zazwyczaj dobrze poinformowane
o~wie~zar. O areqztowaniu til g~ ostatnipgo nic I "Deutscbe Nachrlchten" donosi, że jest bardzo praw~
n l ~ wlndo~o . W.~d lug p o gło s ek, Jeden z tuwarzydopod obne ustąpienie na wlosnę ministrów wojuy
szo
w
Dolezaln
lllellllw
no
zostal
aresttowauy
w
Beri
sprawiedli wo sC;
' l' r ÓwnIez
• • •Je:! t maz'I'l we us t
' i
linie II
ąpIen e
ParJi, 14 lutego (P). Komisyo. budżetowa ! sekretarza stanu do spraw marynarki Tirpitza.
retersburg, 18 lutego. (P.) Minister spraw
izhy depntow 11 ny ch przyj ~ la. pro jekt o oddanill !
Gazeta doda.je, źe na. tych trzech dymisyach
wewnętrznycb z~żądar od hisl\upa żytomi e rski l' go
rz .• katoliclliego natyehmiastow'go U8un ęcw od budowy d wóch pa n ~l'rnikÓw w roku 1911 war-! nie Sl{ończy si~, leoz nastąpią dalsze, które zmie·
szta~om p:y wat n.y m 1 pro ~l ła min istra o sf~Jrmo·
nią zasadniczo fizyognomie całego gabinetu wmyśl
Ob:>W l ązllÓw proboszcza I(atedry w KamietlCu Po H II
Ił
••
dolskim ks. Muńkowskirgo i wi1\arego tegoż ko- wanle budzetu mezbędDego dla przygotowanIa do.. planów politvczoych B tb
]{()W skarbowych do budowy wlł~lklCh okrętów.
I
J
e manna- o weg, & 9Cl"
ścioła Żllkowsldego za udział w działalności wyKonstantynopol, 14 lutego (P). Wielki wezyr ślej mówiąo Kiderleu-Waechter&, który, jako la·
krytego w Kamieńcu tajnpgo stowarzyszenia d tie- .
oświadczyl przywóJcy frakcyi w i ę k szoś ci, że caly wory t cesarza. Wilhelma, uchodzi za faktycznego
wic Swiętego Serca Najświętszej :Maryi Panny.
Petersburg. 13 lutego. (P.) Wykłady w uni- gabinet podaje s i ę do d ymisyi w raz ie, gdyby \ kierownika, obecnej polityki Niemieo.
BerHn, a lutego. (Wł.) Z Afryki nadeszł1
wersytecie odbywały się pod osJoną policyj. Usi- była . mo.wa o dy~Jisy! które gO k oł~iek minisLra. I
.
.
, .
.
.
luj1cy dokonać obstrukcyi w liczbie kilkunastu PrZ6flllema na razIe Ole rozstrzy gnJ ęto. Kwes tYfł "
przeka za no do decyzyi komitetu g ló wnego w Sa
D1epokolące wladomoscl o wZbUrZ6D,lO, panuJącem
zostali are!.ztowani, ale po stwierdzeniu osobilonli{acb.
u hotentotów przeoiw niemcom; podobno prlJstośd l1wolniono icb z wyjątlderń kiJku.
Z B lgdndll dono'łzą o powstaniu plemienia wódca powstańców, Sżymon Koper, wkroczył na
Petersburg, 13 lutego. (P.) Ra.da m!nistrów
z8akcf'ptowah. pro pllt przeli stawienia ministery\1m u:abów .bar;'·l u- . Z Tmeuu komunikują, że Ke- 'erytoryum kolonij niemieckich.
nm w ol( rę~u Toas o?legli a rabo~ie..
Nowy Jork. 14 lutego. (WI.) W Nikaragllt
SI raw wewn((trl ll ~ ch kwestyi sbs wanla general
•
•.
Ar bOWl6 odst ąP llt od Kod eldy, gdZie t rangubprnatorstwa \\ lleńsk l ego, kowienskiego i gro
cuscy inżyn i erowi e podobno rozpoczęli budowę I ~ksplodowat ~'elkl magazyn J amunlcyą, znaJd1ldzleń~k i '8go.
Jqcy się w b1Jzkośol pałacu prezydenta. PrawdoPetersburg, 18 Intego. (P.) Rada. ministrów . kolei do Sanaa.
Petersburg, 13 lutf'go. (Wl) D2iisiaj w gma- , podobnie nastąpiło to wskutek zamaohu rewollodpow i edziała odmownie na projpkt prawa 40 -tu
czlon\\ów Izby państwowej, :l ądająl!y zorgani zo- cbu un:wers st~ckirn dzidy się . poważ~e zajścia , : cyonistów. Ogłoszono atan obl~zenia. PrezrdeDł
k
.. I
'Wania wyborów miejsldch w Petersburgu na {Jod- zakollczone fue .ztowanl em 400 studen\ow. . . . Estrada BCluonll liA do amerykańskie
Reł<tor I prorektor unlwersytetl1 podali SIę l
~
go ODS'
stawie pows7.erhoego prawa wyborczego.
do dymisyi.
I
atu.
Wusxaw4, ]8 lutego. (P.) USiłowania stron
RZ'id
postanowiluclUuąć
tych
profesorów,
kt6
.
~EL!!I!!!!S!!!'!§II"'!!)
&LO~S~T\I!I'I-;IIIJ!!Z!!!!!r~!!!!'~).E!!!!!!N!!!!I!!!!A!!!!!!!!ul!!!!!l]!!!'!'r&ł!!!!I]·O-R-OII!!!!I!!!!'.OIl!!!!G!!!!!l!!!'!CIlll!l!ZNn/k6w strajlm w kierunku prterwania w y kładów
Gl rzy od .l1 a. wi ~ją wykł a dania w czasie obs~ru k cyi.
L .h
JU~ C I .
~
są bezowocne. Na uniwenlytecie i w pol tecbnioe
_
CI
Na prosby profe sorów uniwersytetu o wJ je ,
l.o ....
wylJady odbywah slQ prawidIowo wobec dnżej
..
=
..
4>=_ li .. a.,\ ~i
dnanie im posłUChania 11 prezesa rady min istrÓW
liczby eluchaczy.
o
Data.
~~~ o
U• ."
li ~
PrzylJyli z Petersburga czlonltowie rew izyi Stolypin ll, - minisLer ośw i aty Kasso odp O WIedział
:d II o
:!II
~ eS
{ odmo IV nie.
senatnrs\<lej dokonali 25 rewizyi.
~e'U
tai
i'4
CD
Moskwa, 13 gó lutego. (P.) W uni wer8ytecie
Z ostatni i oh wili.
strajkt1ją.cy usi łowali zerwać wykla,ly. WprowaZ dnia 13111
1
Pozn ań, 14 lutego. (WI.) Narodowi derilO1<ra. ~ 13tnl pp.
dzono wo jsko. Aresztowano 26 studentów, którzy
Temp9r!l~l1r1ll
ci posla wili na mieJs t:e kI'! lJdza Jażdżewskipgo kan - i taJII 9 w.
768.4 -lU ..
96 Pdw.
W 1 maJ:.-9.2' G.
chcieli dt.koDl\ó obstrukcyi.
mln.-16 O' C.
Kijów. ] S lutego, (P.) -w wytszych kursarh dyJaturę l{s i ędza Kun:a wsl(i~go. proboszcza z Pa· 11111 7 l.
7ó9.81-1U 881 Pll W li
Opaau 0.0
żeńsldch odllSł się wiec, który r ozproszjla poli~ koszczy.
~
cya. Wykłady trwaly.
Berlin, 14 lutego. (Wl.) Na W'czorajszem poczyści l reparuje 10Udnle fabryka kotłów. KIJKijów, 13 Intego. (P.) W związku z rewiz'fll:
siedzeniu
pa r !l\m~ntn w rO'r, prawach Dad bu(Ha 303711
Kotł n'1 pieczoy. Suwalska 2ł·
senat(ll'a Ne ,dhardta dokonano we w8zyst,kich ban
karh przejrzt'uia wkladów, rue dalo to Jednak
GIEŁDA. WAlłSZA W'!ST~A_ SJ)ra'W'ozdanl~ telea-raticzne. l2'oilzina_
istotnych wsn ików.
Ż a d. Ufi ~ r r .. ~nt.
l Z '1I1 or Po r ['rlln
Za 1. or ar. Tr ''' z
Odesa, 13 Julego. (P.) Spł o nął dom Ra~po.
powa przy nllcy Ekaterynińskiej. Dom Ilyll lcznie CzekI DII Berlin łti 27~ - .5°/. Piotrkowa . - ." 95 aD 9~ 35 9490 ~1/, L. Ziemskie 92.90 9190 92.30 Akc. LIIpopy .
131
13ł
zamipszkany. Wiele osób z o st a ło poparzonycb i 4°/0 Renb .
4%
50f0 f' oż z 1905
105
104.. PutUowsk -.poszwankownnych. Walkę z ogniem utr u dniało za- bOlo
5%
L.
Wllraz
.
.
9ó
50
9650
96
Poz. z 1906 .104..60 10J 50 -."Rudzki' Ska - . - -,- 757 1/,
4,!/.
9J 80 0080 -.marzanie kanałów wod lciągowJch.
I 475
łf, 5
Prem jówka l
2)WI.
... StArachowiC
6% L . Lódz
-.Odesa, 13 lutego. (P.) W zgliszczach po spa..
U . I 387
4,óO
377
B. Raud Wa ..sz. - ..
-.8;; 0
-.- 4N•
lonym domn R fl SpO[lOWa znalrziono zw~glone tru- Szlll(~h e ckle . . 340
"
" Łódzk. - -

TElEGRA~'Y.
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185-50

T~w. Krz~wi~nia m
wiaty,
W niedzielę, 19 lutego r. b .. o g. 3 po pol, w lokalu Stowarzyszenia Pracowników Handlowyell przy ul. Dtugiej 45,
odbQdzie si'2

'Ine Zebra le
!'li

CzłonkÓto
prawdziwa tylKo
".......,.........".

'...AlIiL "11::>__

Nowość!!!

-' .DL

~.,

w c'zerwonem oryqinalnem

l'B\," ~
l."
__ .'GJB'

Porzlł J ek

opa.kowaniu
~,

Wspaniały artystycznu-h storyczny program tylko 4 dni
od 14 lutego 1911 r. w 3-ch częściach:

ToroarzvstooD Krzewieniu

KróUo:a g;
.Mł. l
....

Nowość!!l

OŚflJiatv.

dzienny:

1) Za a:ajenie i wylJór

przewodniczącego.

2) S prawozdl1uie sekCyjne i !<asowe.

3) Sp l awozdanie komlsyi rewizyjnej.
4) Zoo ana. ustawy.
W dni hetmaństwa _ historyczny dramat li) wykonaniu pierwszorzędnych artystó w Petersburskich
5) Wyb.or~ () c~l()~k~W Zarządu i 3-ch czlonkow KoTeatrów. Osoby odgry\1JaJllce gJówn'l rol~: 1) Gania, hetman-I\rt. Cesar sko Teatrów J. !)olczew; 2) Jam Sył. reWIZYJne!.
rosz-I\rt. Cesarsko Tealrów P. Kasiljew; 3) f\ar)'anna. jego Żona-I\rt. Stolecz. Teatrów P. Sorohtina:
6) W1ll0~kl Zarllądu l czlQu k6w.
681 2'1
4) Oskanna. jego córka-I\rt.. Stolecz. Ttearó\1J P. Górska j 5) lw~nów, jej kochanek-I\n. Stolecz. Te~. Rek h ll1arye CO do UJe otrzy1l1a.nia zaproszeniB przjmuje biutrów P. Drondoll1. Trzy dZlewczęta- dramat w wykonania pierwszorzędnych artystów I\mer ykan"
T K O Z'
,
18
'
·
8
.kicll Teatról»o Pomyłka atójkowego-komic·zne-.- sceny z życia. emerykailsklego i wiele jnnYChlro
. . ( awadzka 17), w subotę,
lutf gn oli 6 obrazów z ostatniej nuwości.
\\ iec:G. i w n ! edlliel~ 19 lut..;p ol . K~hlz. lO-U ra.no.

•

ItOZWOJ. -

Wtorek, dnia

TO NIC NIE KOSZTUJE!!!

Każdy żądający

otrzyma BEZPŁ1\TNIE paczkę zawierający pe~
Srodek przeciw REGt\1\TYZl'\OWI i POD1\GRZE.
Długi czas cięrpialem na REGMTYZt\ i
podagrę. lecz iaden środek nie przyni6sł mi
najmniejszej ulgi. lekarze zaś uważali chorobę
mą za nieuleczalną. Po ap!ywie pewnego czaso
udało mi si~ zestawi l: lekarstwo z 5 zupełnie
nieszkodliwych części i stosując środek ten
przez bardzo kr6tkl czas zdołałem wyleczyl: się
~upelnle. Następnie probowałem dawać to samo
lekarstwo mym znajomym i sąsiadom. cierpią~
cym na reumatyzm, jak r6wnież chorym leczą~
cym się w szpitalach na tę chorobę, a osiągnięte
rezultaty wprost zdamiewały najpowainiejszych
lekarzy, kt6rzy przyznali, że wynaleZiony prze~
zemnie środek leczniCZY jest najpewniejszy.
Od tego czasu zdolalem za pomocą tego
środka wyleczyć jai setki os6b. które skutkiem
Wykrzywienie rąk: choroby tej stały się niedo!ężnemi kalekami,
przy chronicznym nie .mogącemi ani jeśl:, ani ubierać się bez
reumatyzmie at&< pomocy. z tych wielu w wieku lat 60 do 75.
111ÓW.
cierpiących na REQt\1\TYlt\ od lat 30 z g6rą.
Jestem tak pewien skatecznego działania tego
$T()dka leczniczego, i~ postanowitem rozesłać bezpłatnie kilkaset pa~
czek, aby dać możność licznym zastępom chorych skorzystać zeń.
Jest to . środek cudowny i nie ulega żadnej wątpliwości. ii
cllorzy, których lekarze, oraz na kuracyi w szpitalach uważają za
nieuleczalnych mOiją być zupełnie wyleczeni. PROSZĘ ZWRÓCIĆ
W1\GĘ Nl\ TO, IZ NIE Z1\DM Zl\DNEGO HONOR1\RJGl'\, lecz
proszę tylko zakomanikować mi, iż W. P. życzy sobie otrzymać bez"
płatnie paczk~ tego środka leczniczego na pr6bt;, wymieniając na"
zwisko swe I dOkładny adres w języka polskim. O ile środek ten
okaże się 'tIl. P. potrzebnym w wi~kszej ilości, to zaznaczam, ii
cena tego jest bardzo umiarkowana. Nie pragnę, bynajmniej, zbo~
gacić się, przeciwnie zaś pragnę tylko, aby lJlynalazek m6j przyniósł
najwl~kszą ulgę cierpiącym na tę chorobę·
Proszę zlllTacać się na kartach pocztow}'cho irankowanych
marką 5 kop. dOl
~ny

.. E. TRAVSER, III 124 Bangar Haose, Sh08
Lane, Lgndl'n, E. C. England.
3586

ZAKŁAD

K4PIEL

lutego 19n

L

Do sprzedani.

ZUPEŁNIE BElPŁATNIE!!!

I

lł

s

• SZTię wszelką bI911~n". znlle~'ł
la4:ową I wykonywam stllrannie po m~jłlwlQ niskich ce~ach.
Tamże

potrzebna uezenjca Pu ..

egzysl ująry 10 lat w nai1op3zJIll pUllkcie miasta., z wyro. I Jazd 16 46, mieszkania 12. i
l1lił-2-1
b l oną lepszą kliJeutelą· Może być prowadzony i pr,:e~ oSllby t Sorzedl\m Kr8<leoS, tre:llo, Arte-

n'l'fachowe.
"Rozwoju·

Łaskawe oftlrty
pod "T. R".

pro~zę złoąó

• • • •IIIIIiiII• •"

~.IlIi!I!Ili!.=ml!Dlal!ll!!!!!

w adllllDlst.racJI

ł1'l-3-1

I

da Ulica Główna 16 9 m 9

1118-3-1

~ Zaginął ple. oht/, ua Ib,Q CtIU'
i
ne łaty. uSly i ogon obcięte.

• • • •_

Dozór Bótniczny I Z

, Prosz~ odprowadzić na Qlłc~ LI.
. POWił )i 85 za wynagrodzdole!Jl,
,

Z
16

Z.gubJone

uwzględniane.

Łódź,

d. 9 lutego 191 t r.

A

A Samoistny numerowy z Wkla-

• dem 5('0 rb potrzebny (kawIllar), Ofarly .Rozwój" ~500~.
1124-1

po panoramIe ~Terra",
wszystkleml przyborami do
nabycia CeDa przystępna. . Wln,j omość: al, Główna M 33 m· 51.
pomie~zy Ilodz 4-8.
11!f2-2·1
r\YS~JClnle ulepszon y f.:ramofon, łO plyt, 8przedam tanio.
WldzowskR 40 m 6 J 15lł-lł "Rl
al y, czarno-cent"owIHy, wtl'O·
sLII średniego, z czarneml
nuaml ple.. wabi się Bryl&pt,
zaginął. Prollę odprowadzlc (albo
też ogłaBle) 8\are ROKle\e do

AI,e

PlITat

8

629-3-3

j

Klika mor I;( Ziemi poli LodLI~
z domkiem lub bez cbcę ku~lć,
Waronki szczegółowe .. Rozwój"
"Marva".
lrl'l-t

l

K oresponaelH, ble!!ly w )ę~ykll
rosyjskim, chrześcijanin, potrzebny zaral do NilU fnbrycz.
nego. Oferty Bub ,.korespondent"
skladać w Adm "Ro;l:wo 1u".

OGŁOSZENIA.
Z powodu zmiany InLere!lll
• do sprzedanIa zaraz piwiarnIa. DowiedZieć się można
WIdzewska 145 w piwnym barze ,
u p Rąd~_
1l1:ł-32

-;-K Up l ę

11il5-1
";"M-;-~-S-Z-y-łlY--:-~:-:=:S-,n-g-a-ra-p-r-a":w~,e'::'::"n-o":'we, bębenkowa, pierścieniowa; l'
f maszyna za 16 rb, Konstantynowskll nr 7 m. 16. 1076-<\-3
IIs~yny b~bJllW:OWą I p , erS~Je /

M ulową

oraz Iltll.mofoQ I plyhmi. splzedaru, bardzo taaio. _
W'dZ8wslc!I 145-16

1025-2

2

K IHlm"lrt J liCU II IJ( uguo.t ... artę od paszpor~ll, wydana. z fabryki RllZelZo.
1069 - 3-3
ary a ~ LrozeWSJta Lag u tI ILa "ar·
tę od paszportu, wydany I
fab ·yld P"zMń~i{leqo.
1072 . :~-3
S~\OISlaW 1) r zewl8Coit, za<IlQll
k-lrtę, wydaną I !abr. Wo ,dy-

M

--:-_ _ _ _ _ _-:--..:.1;.;12:.;1~-_3::..----:;1

plac w srod!ll18st}IU. ulodrugo. Oferty z warunkami
składać w Rozwoju pod "Lódź·'.

dokum.nt~.

Frencel Józeta zagublla Ila - ~~
od pa,zporLa, wydanl\ z fllbrykI Le m~n\ł.
11 t6-3-~
Górlt. b'rllncl'lzkłł uglllllia Pllilpor~, wydany Zł gminy OJesnlclI Ilnb. kI91Ilc~leJ. IOH-3-1
Józet l:)\aICZeW.:IKI zagJbllltl\rLę
od paszportu. wyd~uv z fabr.
B,3 nnlcha.
1071-3 -3

..............................
DROBNE

1139-1

przyjezduycb uzdolnionych kei.
nerów pOszukule mlej8Ce., może
być I na Wyjazd. Oferty w Adm.
.Ro1.wo 1u" pod B. D. 11H -3 2
pokOle z IlUChnl~ ua parterze
do wynajęcia od kwlelola. 1100-3-2
Przei!lZd nr. 4ił
leLui zooloy mlcltizl9t119C z aklll50wem wyk~ztatcenlem. oraz ładnym cbarak~erem p:slIla
poszukllJe biUrowej posady. DlIl '
!la 18 m 30.
115·)-1

Okręg II Łódzkiego
podaje do wiadomości, że czynności repartycyi skład
ki gminnej i szkolnej na rok bież. ukończone zostały.
Osoby zainteresowane, w ciągu dwóch tygodni, licząc od daty niniejszego ogłoszenia, mogą takowy rozkład przeglądać codziennie w biurze Gminy Zydowskiej
(Nowy Rynek }Ii! 6), i przedstawiać swoje reklamacye.
Po upływie wyżej wymienionego terminu, żadne reki amacye, tyczące si~ składki gminnej i szkolnej nie będą

A

y

pa

•leru i

8tllwskle~o

1126-1

Stllolshw A'la IICJy' Z&l(ulJll
paszport wydany z gminy Pętnn nowo TnrecklAgl 1107-lł-\!
lllg,uęb KllrLa 0.1 pl\'Zpo ~<1
wydana z hbrykl ABarta 1
ROllseau na imię MikoJaja Wa ..
Ilen

Z.

1111 - :1-2

iBtyny .sIngen, uzyw<lne bij!!UIIla kan4 poby'" Da iml~
b&n~OW8 sprzedam tanio. Jana Balows.clego, "'/ 1&111 ,
ul. Szko1na NI II.
A.\eKsl\ndrli~1t1\ :l\
906 6W~4 l kancelary\ POllCIll&JIlra m Lo(hl.
I !\ntonl~lto Cholletll~. 11'25-3-1
Oltl\ZYJnltl 110 sprudanla B~le,1 \
1077-3-3
CzLOWIIlIr. mIody, lu~elt!!en\ny,
Elektryczno świetlne i wodna kąpiele Kwarzetalczy z powodu zmia.ny
,nyla Il~nll pOtlyLU, WyJ.\ '11l
żonaty. umiejący plsac, czytać
sowęglowe i różne inne kąpiele. Masate
przez wÓjta gllllny na Imię
I rachować, znający sl~ dobrze ' interesu, egzystujący 26 la; Wiadomość ul. Wolborsk" 'O n l Aleksllnbra SlIlolłńsklego
na gospoC\arstwle, pCJszukaje zamięśniowe i Inne. Wanny i kąp i ele parowe. ·
kO\VIIIII
10!i6 4,-,
10Q2-R-3
I ~cia zaral, KPtttua ó6 m 13.
Za.~nęb karLll od paj~porLll Da
1131-1
Zarz~dza
p!erwpOLrzeollll
Illraz
~uOlu. prasoIzouędoa 8ila kił'
•
imIę A'llrUla
Kozubskiego
waczka do bielizn}' na cheb10plec I ladnym I czy~eluym
pielowa.
wy'hna z Zuzl\dn LódZl{lej KGmIczne I sztywne, ał. Aodrze a
charakterem plslIla potrzebny
.fo30-4 1
lei E'e'(lry~7.ł11l1.
1091ł -3 -3
nr 38
10'11-3-3
zaru. Ofer~y pod "chlapiec" Vi
4/(iu,!/a k~rLII 0,1 pa~!;porL" ua
prt y mle prz lpl~ywallle do daa 1minlstracyl "Rozwoju"
imię Mlchda Wach,
wydaoa
10fi6-3-3
ma w czterecb Językach. OdrI
fabrJkl Adolfa Wagner!!.
Do sprtel1anJ& nalll dJZ&, mdo ty prosz~ składać w "RoZWOJu".
11!UI-1
!l1l0-3-2
uŻJwana, Pailska 99 m. 21.
Ząl{IDę10 [) kwitów I tOlwllrlr.ll
1065-3-3
po~rlebua 'KJepnwa z kauc)~
=:::::;:~::;:;:;:-::;;~::=
.-.
~
Lopatkl, WydU8 na karnienI ••
prz7 TARGOWYM RYNKU.
rb. 100. Pasaż SIldca 32, 0180I'O'k" w dobrym sL40le Jeu
DZls dnia H lutego 19U r.
1\19-!ł-1
J I ~O -1
do sprzedania. Targowa Nt 28 karniII.
Zl\l{lOill pAuport. wy<1IlIIV 4 gm.
fr sklepie.
l 28-3-1
OI,n ebov UCZ9n do Jryz} era.
p es owice. na ImIę Helryka
UIlclI Enllil U
1122-4 -1
om murownny z o!(rOdem Jub
1141-3-1
z udzla1em calel t rupy i nowych deblutnntów
plac odpowiellnl na Willę pod
potrzebna !JI •• UiIlO 1111 dwa mie- CldebolVs ·clego.
f1!!F" Debiut znanycb oapowitltrznych glmH\styków Trio BOJWES. Lodzlą kU,Jię nllldrogo Of~rty
Z aglnęl!\ K4rLa od pUl ~OrLU Olt
siące. Oferty J M. ,ROZIVÓ .. ,
Imię Jana SW'!\tłowsklelo wy\
10:'0-1
dzień mitdzynar. szampionatu ~. aUd f.1"anCUSll!ej l warunkami I wskazaniem miejPOIlOI IlWetJlowlluy, OSOilUI! \\el- dana z fabryki O GJldammera.
zor!!snizowanego przez profesora al,letyld p. A. W. KOl-\ RO W1\. scowośc składać do ,.RIZWU 'U"
1136-1
110\7-1
śC 1 e, I p i ętro Wladomosć MI02018 po 1'111: l-szyI
Przybył
Dziś po rl\1; l-sz~ I nod .,Mnrowf\Il'"
k'olll;ewskll 25-4
1156-1
aglu~'a karta od pa~tportu,
i \0 sI!rt.el1'llua pillu,no W latlowydaoa z ClIbryki H lHrlcllteU
mość ulica AnDy ]W 17 m 5·
pianino Ilowe, plękue, okaZYJni'
ra, na Imię MaryanDJ K03S.
lH5-3 1
spr1.t>dam.
Księgaruia
tanio
i walezy dzIŚ" lellnym 8zllmplonllm (podług loso)
lWI-t
"harmonll" oowa, maLo uż 1 wa; Erdmana, Plo\rkowllka 157.
S~warc Berlin I Hanibal - Atrykl\. J"'zy debiut herkulesa
Z
ag
nął
kwH
011
pastportll
na
na,
do
sprzedanIa,
moze
bjc
11fl7-3cpl
Kadao - Pomeunia I Wł!ber -:-il emcy. Van-Den-Dorn Imię Jana Hofmana, wydany
do kościoła Wiadomosc ulica
potrZ"llne zclolne sIan'czllfkl I
Holandya I lIIańko-Warszr.wa.
% fabr Krpcr.merR.
1146-1
Ogrodowa nr. 30 mieszkania 2,
spódnlclllrkl do pracowni ~
Szcz81lóły w aftszarh I programa.cb.
k:en Maąl. Konstantyoowskn ~3
POI'Z8tpk rr7.I'rls!lIwi"'li'\ ounkl'll\hł o (J qoif".. 81/, W'MZ
683 zastać można od 1l0dl 11 rano
a!?lnąt kwiL o~ kslążeClkl I·)gl ..
,10 Ilod~ fi wle"?:Qr~m
1123-1
,'():l .. ?-2
tyml\cy·nsi na ImIę Boleslilwa
FryzyersKI zaJ(ial1 tAn o ;eSL uo
KIIUCzakl, wydany, fabryki Golprz} bląkal Się p esej( mai y,
I
8prtedanl4, ni. Srednia nr. 24
1 'U -:ł-1
masci cIemno żólte). Odebrac dAmmerl\..
li t, I"1.srll
1080-3-"ł
go można ulica Zachodnia 36 u
ZAI(In<\1 KW'L od pn8l:flOrLU Da
1l!ł1l 1
.
F0rLePllill c:tll.cuy K,OLJ(I
do stróza
lIDię WlnCtlDte~o Kruiel!klegD,
sprzedonia niedrogo. WIdzewwydany z cegielni Helslera.
'a 0111 110 WyDa ~cl~ zllrat,
S
ska ur 4\ m. 7
1101-:1-2
ilłlkol~je"s'(" 32
1022-6-4
11.fo~-lł-t
Ilfliel't~a boua pOStu ,Uje posa1lt(IDd wek~le lo IIllIn.;o 0<1 8U~
IllepilI d~ bllrzeoaOla za,at luli
dy; zna go~pOdr.r8lwo I szvcle,
mę rb. 50, wysLawlony pn81
od l kwl ę~nla ol SillfOlew,ć
Niniejszym donosimy Sz. PublicZlloścl, że taksa naszych S8mo· l{ons;antynolVsJra
nr. 36. Weln- kil ,. 16
AdalDlI Mrówkę - AldkslLodrowl
109:{ - a-l
370-3 ··3 ht>r~
ebodów jest następaiPttca:
1081-11-3
Zurj(owł
Upra '7.a się o ocleslaP z weUJ(łłulem. a puKO e nie
l Taksa 11-2 osób)
II TakSA 3 -5 osób) W nocy 1 do dworca
do Wldr,ew. Slosa Rak:l~lń.
rÓtki, cta.rllY t()rt"lI IAO tlt.nl)
JUD l pokój lió Imebnlą do wyblJO m. 30 k.
600 m 30 k Kal sl<ie,1) liczy sl~
11'l7 -{
do spr1.edania, Wschodn ia 70 nllj~cja zaraz lal) od kWietnia. sk" ./I.l4~. Z'l roli.
4a1sze 400 m 10 k . dalsze 300 m. 10 k według li r"kSY z do- II Jlo~Jlodar 'I\..
10H-3-3
WillzewskR .Ni 109
119'1-3'2
od 7 rauo do 10 wieczór.
piaLą 'O kop.
Do sprzedania
I\IYIIHnlA do sprZeI1I1UI~ . .t:'rGe·
Do PabJ&nlc, Zgiarza, Konstantynowa i t. d obowiązoje II Ta ·
azd nr 61.
1142 - 3 -1
"111
ksa z doplatu rb, 2-ty tuiem SZOSOIV\I~O. WJę ,sze prZdstrz3nla sto
i\
II
tu U ,J61~Jll lekcyl rosy lulegv7 ty z warunkami l can~ składać
w adm "RJZw())u~ dla .Kupc~".
.
.
sownle do umowy. Stacja 8amochodów- Pa~aż Meyera. Zwracamy
Oferty "H.Ol WÓl" D. 357.
1137 -1 rózneolO rozmiaru, Itrub()śP,1 do
1175-1
uwag~, te taKsometrJ wSkazuią samy, iakie należy uiścić.
-::S~Lłł-n-C-Y-3-""d-Il-UC-'t-U""'IO-W-,-II"':I:":b':':J':'0-11"';; 36 cali A~re:l: Sule/ów, Ilubarnla
KUDWlt.hdl,
li leluI. )6~t do
łódzkie Tow. Samochodów • Taksometr«.
nllJ m12 PO.ll.Ó). }/awroL 68 m.~. 1'10~rkow.liA, WIllcenLy E ·bard'.
spuel.lania. B<nedjkta nr 72
llBi -1-1
..a:a-ą-l
Guai ZAChodnia ba.
TyD1cza.o", )i telefonu 17-08.
1l:L9-1

M
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Zawiado en e.
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Wtorek, dota. 14 lutego 1911 r.

ROZWOJ

lecznica chorób skórnych i enerycznjch

SpeCJalista chorób sk6rDJob,
wOBeryozByr.h oral Dlemooy
płoiowej

Gabinet Roentgenowski i Światła leczniczy
L. Falka, Z. Ga'ca, i St. Jelniak-ego

D~ SI. LEWKOWICZ

POW! ócSł.
W6lczańllk. oM 3&.
Leczenie elllktrjClnO~ci~, elek
pokOje dla. ehorych od 2 do 5 rb.; ambul8,toryum dla niezamożnych tt'yczoYm światlem I masaielD
płaca. za porad~ 60 kop.
wibracYJnym.
Godziny przyj~ć od 8-9 r., od Ul-H pp. l od 1-8; w niedziele i święta od 8-10 rano Zaohodnl. 33 (obok Lombar. akc.)
_od 1211. do 111, po południu.
..
.•
Kobiety na ChOiOby weneryczne pnYJmu,le specyalme p ni Dr. Zan. T.nnenbaumo • • Przyjmuie od 9-1 I od 6-8 w,
1
W niedziele od 9-3 Dla pań od
w pOIllf'dzif\II\1, środ.v I p i !oj tki od gorlz fili, - 6 1, po południu.
17lł~r

Ogólne i

pojedyńcze

ent .

chor
(!)

"~ a

I~

ńh
uU 'lphU'
bV U

Il-f. wiar,1.

Dr. Leyberg
b. drogoletui lakm klinik wledeu'

J·alliY n~tnp.J·
~
Ii~:~:~!f.~~~';~~F{:~~~:~1.1,:
~wjfJtll
NiedzIe le t

U

łodzI przv ul. Piotrkowskiej Mg 86, tel. 1'·'9.

II

Tal\sa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich.
a
bez.·;łainie. "",.pwanie ZębA 15 kop. Plomba
.35 kop. SztuJ)zn z~b 65 kop. Przeróbka
i reparao,. _ tuol!n,oh zębów 50 kop. Przr
klin loe zoajdllje się speoyalne laboratoryum do wyrobu
sztucznych zębów. - Przyjmują tylko skończeni leka!'ze

Ł

Y Ck i

UC

36'

Nr •

Cbo .. oby nerwowe.

Choroby aUry I włosów,
wen.tyczne i dróg .OCZGwycl!.
Przyjmllje 81/,-Hl/, r. I 6-8 w.:
pallle 6-6 wleez.
W niedziele i święta od godz. 9
do 12 r~nq .
247ł-r

Dr. REłT, Średnia 5,
powrócił

przeprowadził się

ua allc~ Pioi .. kowaklJ

120.

r. med.

Dr. B. DONGHIN i
lDe[yali~ta [horób OUD

Abklln~U rABIAli

przyjmU je codziennie do /l. to-e
Ullll8dca 'era'!·:
rano I od , - 7 po poludalu.
P ••aż lII.y.... M L
ul. Rzgo ska 14 3 (róil Gór
nego Rynku).
2251 1 I:'rAyjmuje od 9-12 t od '-7 pp
ebor. by ntll'lWOWI j W.wlI,tl'Zne

II
BENEDYKTA .MI 3,

Dr. Jakób Kohn

(Stosowanie fizy kalnych metod leczenia)

SpeCJalista chor6b _ło
sów, skórnych (ple~1 i prysz (akaszerYI1 j ~horoby kobiece)
C7rthoFedia. M,'cbl\no terapII!. (skrzywiania kr~goslulll\, chorocze nA twarzy I i weneryozby stawów. mięśni i kose!). Gimnastyka leclnlcza - Pracownl/l przyPtłW .. Ó cił
400--0
n,oh (sJPhilia,
Ul\dów ortopE!ct'icznyeh
ul. Zachodnia )ł 41
Gabinet Roentg~ no• • ld. Prześwieilenle 1 fotografowanie.
Dr. S. SZ ITKIlID obok hot~lo l'\nntt'ona.
LeCfel'l1l cborób skóJ'[) ) Cil
SRED NlA .Ni 2• Gabinet elektro.t....peutyozny. ArsonvallzacT&' StosoLecirlenle elek\rTcZnoścl~, mss/IwllnJe prądów stałych, pU8ry waIlycn I slIJ:1soldaJnych. Elaktl'ullu.
tem i kOBmetyczDe.
Chorpby rerwowe.
Gabinet a.i.łłoleozniczy. I\apiele świetlne w gor"r.em , Przyjmu l 9 od 8 do 2 ej po Dol
1 orl 4 110 9 WI9~'7,
41ł!lr
"(IWiW","
1<111""'1''' kI mór flW" rvl~r Zf\1)",n B~r!\
1!l7r
ChDrabJ weneryczne i lkaral
. . . . .ot a
::YJll1uj
IJ
od 8-101/, i oeł 6-8
Gruźlicę, Chroniczny Bronchit, Kaszel, Koklusz - leczy
Po pot, panie od 6-6. W Dłe
'0/11
lzłele I 8wl~ta od 8-1 r.
Sa7r

i------------

; Dr. A. S. Tenf. nDaufi
I

~

]l1li"'

Chor.

wewnętrzne

(Choroby

I!aho'o'

żołądka

I '(zlecI.

~&lwarsanem

Konstantyllowskl'\ I'.
SyphiliaJ .korne, wener.,
oho .. oby dróg moczowych•
Przyjm. ol! 8-1 raflO I Ol !:l-t) W.,
dla dam od 4,-5. W niedziele I
świata tylko do l fano ·
7ł6·r

Potrzebny jest

szynkarz

do karczmy w Przyl(onlu Ja PablaDleaml. WladomośC ili mle;sC"l
11 wlRścielela klrelmy · 3~0-4-lj

5 pokoi
I kucbnl~,

• "Igodam" IaTa.lalj
od 1 .kwietnIa o \floajElcla p....
.Ita J6 Ił m. I ocl I-ł p. p. ~
314-1-.

PO ł

e1ł. . . . - ó-..

D B OONCH INA
r

-

•

(Q~~~TST~'
I

SaVIDO

l

::1042"

Lekarz-DenlJliła

Szatenszt in

B

67

Cech IRajs rów

fl'.lJ \ ..
lla lnu lTU

i ul. a rot 1& 38
' ~~f.n~/:Z:dw~~,ejdo ~rozr;II~~jel C~d
l 4 do 7 po pol. W 1I1edz I ~lflęt/!

l

I
j

nagrodzony

na wvstaw/'l

I

~Czy~tość

-

Rzeźniczych Ul Łodzi.

===
otrzy·

OzJ(ln,«(l wlll, I t6n\)'by nie
mali zapro~zt'ń, pru8zeni są o
pnyhyrie w dniu balu, o godz. iJ-Pj wieczorem, d0
cechowego, ceLem wz ~cia udziału w zabawie.

BENEDYKTA la 8.
Cho .. obr .en.ryozne,
.kóry i dr iJ' g moozowyoh.
t9-12 r. I 41 /,-7 1/, wl!cz.)
1761 '

pllikarlk''

Choroby wen·"YGzn.,
st.órne l moczopłolowo
~t
I ł
. fł
~HHI
"" I
.
p.IOTRKOWSKA. 1ł 115
1:'rzYJ!Jl.: od 9-10 rano i od 5-8
wlect., kobIet, od 4,-5. 1331-r

'''U. M •

!D

fi

b
onnen
erg
y,
ł

po pol.

333r

I
Choroby skó ..
d .. óg m ,,ozo_Joh i .ener70 2ne

~.łJ:GIELN1A.NA. J.4.
Ol! g. 11-1 t
w.

4--7ł
r mlodi .Z. GOle. . Dr. L. PRYBULSKl
I oel 4-

fi

Pl>

20,\l·

~

Na)epszym, środkiem, ochrahlającym od zaburzeń żołądkowych,
desynteryi i

27 HI

Nawrot NQ 4.

•

Cho .. Oby alltórn. i wener.
Ul. M1KOLA.JEWSKA. ]i 18.
Godz. przyięc: od g. 9·-12 i od
/.)-7, dll\ pan od 4-5, w niedzIele
I święt/\ od 10 do 2 ej. l8i'

lOZIOl~1 EWICl
(atars2yl
l'iołrk.'W

Telef. 17-14
\;. lO!

WtlWn~trzne, dlieo.
i bbI6418. PUYJillu,le od 8-11 r
od 1)- 8 pp.
1~61'

I

Dhoroby

t. p., jest kieliszek

win~ St-Raphael. na s1.klank~ gaa
rące] herbaty. ZądaC wsz~dzi ..

76t

~HOROBY

SKORNE WŁOSOW, WE
ERYClNE: I MOClOPŁCIO..voS I NIE
MOCE PŁCIOWE.
Ul. lPoludiIllO." lWI 2.

rZY1.,UIJ9 0<1 g'uh. 11-1 r. l . . ł-8 w •.
V"nl6 od i>--4 p. pol. HJO-r-

Dr. FRANCUZEK

lokalu

8'

Ur. Makurnilian Papiemy

Dr. med. IN. Kolzin D EdOS6

,

STARSZY CECHU.

Zagubiona

SWIi\dec\wQ .. lIczeblo""~o •
56'35 na sumę 27 rab. Ił 11:0,.,należ.clJ do praOlylkl pll'plll'nej Lódi·Fabr. NOIfO R~d(JbUk
Ni 16787 I dnia 28 patdllerolka,
10 lIstopada oral śwlAdect"o hi
ł!:lBó4 na sum~ 3ł rb li !top do
przesJlkl Lódi Fabr RUI.M
8874 I dnll l/lł W8leśnla 1~10
raka
Dlewaine t bazwarłosclO
we. K.sl,~arnla L. FIster.
420-!l-f

1\KQSZEI<{ ł SPECY1\LISTI\
CHORÓB KOBIECYCH.
,""'-:a Pełud"iO ·.r.f8 I'~ 23.
_ _ _ _ _ _ _ _1_8_12_f_ Przyjmuje do 11 ranO i od 4 1/ t

I

to zdrowIe" medalem arebrnym

odfJęlizie sIę dnia 14 lutf'go
r. b. w lok~lu wlasnym przy
przy u]'(~y Milsz:l N 4tl

ł22-I-f!

od 9 ej do 12 ej w pot. A f( US7,E·
RYA I CHOR. WEWNĘT[{ZNE

poozwórnie zgęszczony wyciąg i
U1tca PIOTRKOWSKA 71
II·w·a
osnoweg
o
'
Char~by
Gerca' pluc,
•
Z Ig
I S
przyjmuJe od god? 9/ 1,-101/, r

poleca Apteka J. BOBAKIJ.~iili(JEGl1
Krak. Puedm. 1i 59 w Warszawie. : . , ZJlOAĆ WSZĘDZIEl
W L ndzi, o L. SPTE~S i SYN.
1660

6lil-J

l

Dr arii
l

I

J

przYimUj;..o~Ó~;iot{;O~~7ł pp.

=== do kąp e

Przybyłem na kIlII:I dni
tym 'rao8portem, pięknych ...1
10nowJcb pl81kh' r6hej rai'.
Plu\ri.owtta 131, ftrÓ& wlhł...1

Wschod ia .Mi 49.
0 11 ~ ~9 r I 51/.-1 11,lJ P

· J A&;
l Ni.

PASAŻ MAYERA

UWAGA!.a '1Ft.-

przyjm.

.

weneryczne,
Laczenil! sypbillsu
EHRLICH - RA.TA.

i kiszek).

Zal\O. przez rUn Spra\O \!Tewn. Szkoła " uSJ!eryjna d ...
' I ówna
R_j •• wWllrszawie, foksal Ni 13, tel. 35~92. Zapis oczenie codz. Przyjmule ud 10-1 \ od ~-7.
od l1 ..ej do 1--ej. Poczqtek 1I1}'kladów 1/14 stycznia 1911 r. Polent
W niell, lelę od 1(l-'!
180'1
szkolny dale pr01l1O praktyki w Królestwie l Cesarstwie. Egzomin ,
dla eksternlstek odbędzie się 111 stycznia. Do zaklada P01o~~~<:z~)ga6 l
\11
l'rZ)'jmoill się bezph'lInle osoby spodziewajllce się sInImścI.
I
IQ

wlo~ów.

606. Godziny przyjęć: od 8 --'1
po pol ł od 4--8 wlecz, W niedziele I święta od J(odz 9-2 pp.
Poczekalnia dla Pań oddtlelna

Dr. H. Szumacher

Ogólnie zalecany przez powagi lekarskie środek
przeciw chorobom płucnym.
usuwa Kaszel i wydz.iehnę., pobudza apetyt ~ spowaC 3 ~ Ił dowywa Wl.rost wagi wyclef'lczonego organIzmu.
Ząda~ we wszystkich aptek. i skład. apteczn. - Skład głównYI
Apteka M. Przeź:dzieckiego, w Warszawie, Wolska Nil 301.
W Łodzi: LUDWIK. SPIE"S i SYN, Piotrkowska 107.
Na prowjncy~ u'ysvła się za zaliczeniem pocztowem. '2 {'2 4.
. ~...
Cena flakonu Rb. 1.20.

z zagranicy. Sp.: Choro-

by skórne,
kosmetyka.

l,lló-I'

Gabinet RlJent !elliws:d I swtalll Przyjmuje I chorobami wewnętrz
leezniczy, Kr6tka 4 tel 19 41
neml (spec. żol"dka j kiszek).
Przy,lmaję od 8-2 i od 6-9 w, CodzIennie do 9 rano I od l) do
fla pań osobna pocuksln !a ł25r
7 -ei nn nol'
'lr.I""r

5:16·i 81

~.

tylko przed Obili

.p r:yaliata chorób akó ..
uJch, wdo_ów, wentlryo
łub d GiJ moczo:arych

..
ft.onsu1łac

dpntyóei.

Dr. Branista.

po... 6oił.
ZaohCldnla 88 przy ul. ~ielonej.

bd'~.
,.mÓr. ;~'t~~~TO~89' IPO~~uH~' S;dk~;~k; Dr. L. KLAClKIN

j

I·

IH '

Dr. A. GROSGLIK

!I.Llpszyc
choro by dzieci.
r"Y1mUie od 8-10 i od ł--6 pp
WSOHODNIA .M ł,5. 29.

b~z

"-Ońlizoch,

szwu, ooleca prl\C!lwllla
Julii Ma;;her.
258-20-1

Nawrot NQ 4.

Poko j U

bez mebli poa211i1uje za ...z
w ?k,olicy Na\Orot, Głównej, pIJ"
stej I Karola ml,.dzy \\{idzewsklł
a Wodną. Oferty pod "PokÓJ"
prosz~ składać 'II adm. Roz1I1oJG.
~J

ROZWOJ. _. Włorek, dnia Ił lutl'go 1911 r.

I

.. •

Ił

38

-.--.
===========~====~~====================================================~P==============--'
...

~

1'1am do sprz0d.3nia dom
z 6-clo mieszkaniami. Dłagości
ma 20 I~ lok., szerokości 14'/, ł..
wysokości 4 1/, t
Jest zapełnle
now}' i nie byl jeszcze zamiesz..
kall'. Stoi przy szosie i przew6z
będzie tanio kosztowaI. Sprze>o
elany będzie za naj niższą cenę.
l\dres: gab. Piotrkowska sto Babl'
wieś f\oszczenłca, 1\.ntonl Da ..
kowski.
408-5-1

bulion VI kostkach po 4 kop.

!DD

Kostki te wydają, za zwyczajnem polaniem wrzącą wodą, delikatny rosół, słutący
\&osposi do wszystkich potraw, przy których sporządzaniu używa sit: rosołu. Np. wszystkie
jarzyny staną si~ szczególnie smaczne, jeżeli zamiast we wodzie, gotuje sic: je w buliónie
z kostek MAGOle,o. Wyśmienice nadaje si~ MAGGI ego bulion w kostkach także do
polepszenia zup, sosów, jarzyn itd.
Do aabycia w akładach towarów kolonialnych, delikate8ów l t. p.

:; mechaniczne angielskie 42
calowe

Tka[kie Warutaf,

w dobrym stanie. tanio do sprze-o
_ dania ulica Konstantynowska ł-i
I 98 u portyera.
402-5-1
to-

I- Towarzys wo Wzajemnego Kredytu
I
••••••••~

I•

i
II

II
I.

. • •••••»!fł• •~. ..SW1l•••••51• • • •,

có

si·

się będą

;

j Tow.l\kc. L Spiess i Syn.

; Pud elko 1.20 k. Gl6wny sklad
~'.==.

·
Tanlo

w nowo-

,,24.-

..

18.-

Skł'ad
Staniał
:jplz~d.l.ż

urządzeniu

którego

zostały

Skarbiec

Pod

wzgl~dem

wygód dla Sz. Publiczn.,

..

nasze

i eat dniem i

w.iIII'~.uWi.CIl

Połączenie
27~ :\ 3

placu
o
zabodawane ...

w Łodzi w części
go lab mnIej posesyi możliwie
w śródmieścia. Olerty sklado.ć
do administracyJ pod "Vi. P."

,,12.-

nocą.

również odpowiadaią

18-11.

Poszukuję

631-:;-1
Młody

inteligentny

8a=-lo~-Y-.IUłJl9

strzeżony

CIł .. DKOlilfSKIEGtJ.
za goLówkę I 011 rnLJ.

od 3 - & traięo ł tok.

zastosowane najnowsze zdDbycze nauki ; techniki.

urządzenia

ule~z'

kaoj u,

I,amlana l strojente.

IV 3 0 . "
" 40.- ,,30.,,20.BUtszych infonnacyi zasięgnąć można w Towarzystwie, w godz. czynności biurowych, poczynając od 1 marca r. b.
Kasetki powyższe mieszczą się w bezwzględnie ogniotrwałym i pewnym przed kradzieżą

.~~lr''''e

bo w prywatnem

lfl 1efoIlW7.'l\): N!

"

przy budowie i

;

46!lO- al

Mlkollljewska
~ 25 - 4, l pletro,
ferłepianó. i pi n'n

lila przechDwywania różnegrt podgaja papierów i przedmiotów wartościowyoh.
Wszystkie kasetki mają 32 clm szerokości i 45 c/m głębokości.
Opłata za wynajem wynosi:
roc:Enie, półrocznie kwartalnie
Wielkość l-a 10 c/m wysokie
Rb. 12.- Rb. 9.Rb. 6...
II 1 5 . . . .
.. 18.- .. 12...
9.III 2 0 " "

~~9a~!~o~~~~~~~~

ązkodllwy rośl inny śrOdek.1

.J Ządaćwapt. i skI aptecz. tylko·
oli oryginaln. proszk6w po 10 k.

Kasetki stalowe (Safes)

lO

nAtychllllast nBuwa

.i

Lódzkich

EWANGELICKA Nr. 15,
podaje do wiadomości, że od dnia 20-go lutego r. b. kasa i biura Towarzystwa mieścić
wybudowanym gmachu bankowym przy ul. Ewangelickiej Nr. 15.
Od t-go marca r. b. Towarzystwo wynajmuje

.; 1~&=::::;T'i.t;.::'~~·'I'

..

Człowiek
posiadający kilkoletnią ratynr: bia..
rową, ooejmie w kancelaryach:
rejentów, adwokatów, inżynier6w
j t. p. lap w Innych
galt:zillch

I przemysłu, wieczorne
naiwybrednieiszym wymaganiom. ~I . . handlu
zair:cle, poczynllillc od godz. <\ p.
'f:...

....

p. Olerty łaskawie, sub "Z.dolny
\00" w ac\m .. ~R.o7.\"olu".
:;869

ARSZAWSKASZKOŁA KROJU I SZYCIA
L
PY Ł
li
•

dyplomowanej uczenicy paryskiej akademii kroju. Wydaje patenty i dyplomy z prawami zakładania pracowni i szkół. Nauka gruntowna
prowadzona dwoma systemami: uczenice nabierają wprawy i gustu przy pracowni sukien. Nauka mierzenia, prasowania i modelowania.
Kurs wieczorowy po cenach zniżonych; w kompletach połowa ceny. Nauka kroju teoryczna 10 rubli. Zapis uczenie w każdym czasie. Po skończo
Dym kursie uczenlce otrzymują posady. Sprzedaż form papierowych, żurnali i manekinów. Przyjmuje się suknie i kostyumy do krajania i pasowania.

ł prędka,

Ł6dź,

Piotrkowska

------------------------------------------

;NI

115.

FILIA:

Bałuty,

Za-erale.

rfg

54.

6"9-1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~g~~

~

Towarzystwo Akcyjne

~

t)J

w Zgorzelicach.

~

E"ZG BZEL ellE
=
rb ·
~
~
~

~

I

FABRYKI MASZYN I o LE lI" !
o

systemu Zoelly

a) Turbiny z kondensacYą
b) Turbiny parowe z przeciwcjśnieniem
c ~ TUł'biny parowe (te z. Anzapftrurbinen ).

Jeneralne Przedstawicielstwo na Królestwo Polskie oraz gub. Grodzieńską

-S

=
~
~
~

~

~

*~~~~~~~~~~~~.~~::~~~~~~~8~~~~~ii~!
W

tłoczni

.Rozwoju", Przejud 16 8.

