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po cenach NORA" 
popularnych " Ibsena. 

Występ Wandy Slemaszkowei 
a ZE 

Widmo tryalizmu i to w dość jaskra\Yycll 
barwach ukazało s ' ę znów podczas obrad dele
gacyi wspólnych w Budapeszcie, burząc kre\J 
~ierncom austryackim, dla których jedynie laa. 
hzm monarchii aostro · węgierskiej jest jedyną for. 
mą organizaCji pa.ństwowej, z którą pogodzić siQ 
mogą· 

Tryalizm, czyli zamian" dnalistycznej mo. 
narchii habsburskiej na tró)jedyną monarchię zło. 
żoną z Austryi, Węgier i poludniowej !llo~iań
szczyzny, leży w interesie slawlz&llyi Austryi, któ
reJ wszelako mocarstwową potęgę i to pierwszo. 
rzędną nadałaby tylko federacya ludów, oparta 
na callcowitem ich uprawnieniu pod berłem ra
kuskiem. 

Na taką atoli kombinacYę nie pozwala obeo. 
nie ugrupowanie się mocarstw i zależność Austro
Węgier od Niemiec. Nie wykluczona Jest wsze
lako zmiana tych ugrupowań l to w bliższej mo
że przyszłości, niżby z pozorów sl}dzić można. 
Dl~tego rozprawy yv delegacyach austro-węgier. 
SkICh w BudapeszcIe, toczone na tle tryalizmu 
nabierają dużego znaczenia. t 

Agencya. telegraficzna petersburska w depe-

I szach wczorajszych tak omawia owe rozprawy: 
W delegacyi aust.ryackiej Oberleituer w imie. 

I nin niemców austryackich, naCJonalistów, uświad
'I· czyi, 7.e konstytucya bośniack~ .wyrządzila znacz-
ną szkodę germanlzacyl Bosnll, albowiem sejm 
bosniacki wykl-eślił z budżetu subsJdyulU dla 
szkól niemieckich. ParLy03 niemieckie żądają utrzy
mania statu~ quo 1 protestują przeciwaspira. 
raCjom Au~tro-Węglel' ora.z przeciw tryalizmowi. 
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TEATR POLSKI A ZelwerOWl·cza .. I wszystkich stronnictw narodowych. W OJlozycy • ~ Cegl81mana 63. przllciwko niemu Itanie zapewne tylko skrajnie 
• piątek dnia 3 go marca 1911 r. po cenach popularnych • piątek l Jl~awe. I skrajnie lewe skr~yJlo izby: Jeżeli Mo-

N O R 4." S t k Ih I 
nlSOWl uda SH~ zlożyć gabmet, będzIe to niewąt. 

z u a sena S' l" b' t l . d' 3 lt I Z wystApem p lemaszkoweJ' p I~V}~ ga lnłl ,conce~tracY1, n,aro owej. Del,casie 
" w a { ac l ". • I weJs~ ,ma. do mego, lalco mlO1ster marynario, zoo 

Bilety codziennie do nabycia w cukierni W-go Kf)mora, róg Dzielnei i Wschodniej, od 10 ej st~wlając, tekę sp~aw zagr&nl~zn~c~ ,senatorowi 
do 8-ej wiecz" w doiu zaś widow iska od 11 ej do 2-pj i od ri-ej po pot. w kasie teatru, 622 Rlbot, NIe uleg~ Je~nak wątpll WOSCI, ze flktycz-

, nym duchem k16rującym nowego rządu b 'dzie 
Treszczpowlticz, bośniak, wypowiada się za re- w każdym ra7.ie Delcass6, choćby nawet nie' ob· 
wizyą konstytucyi bośniackiej i skarży się na Zmiana gabinetu we Francyi. jąl żadnej z tek ministeryalnych. Ustapienie 
germanizacn, tudzież madziaryzacyę Bośni. So- Pichona. Jest wycofaniem się gorącego zwo ennika 
JidaryzuJe się też z oświadczeniem Szusters7.icza, pokOju i symptomem istotnie niepokojąoym z pun· 
iż niema sily, któraby przeszkodzila zlaniu się Prasa niemiecka żywo omawia prlesilenie ktu widzenia położenia międzynarodowego. W pro-
słowian południowych i, tryalizmowi. Serbuwie gabinetowe we Francyi, zdradzaJą~ przytem źle gram. lloweg? rządu w zakresie polityki zewnę
i czesi nie obawiają się tryalizmu, o który do. u~rvwany niepo!<ój, by nie, mialo ono zbyt do- trznel WejdZIe prawdopodobnie otwarty sojusz 
bijają się chorwaci, albowiem bronią oni jeno slo- nlOsłego znac~ema dla roz,woJu wypadków polity- wojskowy z AngliI!:, 
wlańskich spraw. I oznych, obecnie nader zaWIkłanych. Skrajna lewica uspokojona będzie zapewne 

Cztont'k izby panów książę Fryderyk Schwar-! . "Pos.t~ ośw!a.dcza, że dl~ liiemi~c jest. rzeczą ~em,. że za.ra~ern z upadkiem Brlanla upadną h,k-
cenberg domaga się przekształcenia konstytucJi' naJzupeloleJ oboJętną. kto klerowac będZie poli- ze l wDle310ne przez niego projekty ustaw 
bośniackiej, a zwlaszcza uregulowania stosnnku; tyką zagraniczną Francyi. Nie możemy jednak zwr6cone przeci w relvolucYJuemu socyalizmowi, ~ 
prowincyj anelttowanych do Austro-Węgier, albo- ! zaprzeczyć - dodaje - że polityka WOjenna pana mianowicie projekt ustawy o bez~)ieczeilstwle rll
wiem obecny stan rzeczy trwać może tylko do- Delcass6 nawet, g~Y,by prowadzo.na. byla odtąd bez ~hu ~a, kolejach żelaznych i projekt ustawy, za· 
p6ty, dopóki nie us~aną waśnie narodowościowe, ap~o,baty rO~YJskleJ, p,rze,d~t~wla z powodu trud- kazuJący robotnikom kolejowyrn zrzeszania siQ 

W dals~ym ciągu mowy książę Schwarcen. , nos,cl k~estYI marokan~ln!l~ l wZ,rostu tendencyi w syndykat, caly jednem slowem pr()gram usta· 
berg uważa za konieczne wytworzenie wielkiPj ~oJowDlczych we Fra~cyl, D1ebez.ple~zoń:two, ~rze- ! wo~awczy zabezpi~czenia porz~d"u spolC:'cznego, 
południowo słowiańskiej jednostki, I<tóra byraby cnvko któremu pokOJOWy lud memleckl mUSI się nrOZOn} przez Bnanila bezpośrednIo po strajl{u 
dość poważnym czynniIdem w tryalizmie, chocby zawczasu uzbroić". Podobnie i "Reichsbote" kolejowym, Jakim Sposobflm MOllis pogodzi 
obie polowy dualistycznej monarchii poczynić I' twierdzi, że Brianda i Pichon.a obalila , AI.lglia. , ostrzeJ,Bzy akr:ent w polityce, zewnętrznej z ustęp
musiały na. ten cel ofiary terytoryalne. ,,~aly gnom Delc,~sse wychodZI z ukryCIa l PO-, ~t,waml dla rucl~u, l<t6ry Brland w słynnej swo-

Tryalizm umocni t Y 111 o dynastyę Rabsbur- daje rękę Augln poprzez kanal La Manohe. Jej mowie w SalUt Cllamon!l z 11 kWletula r, z. 
gów na tronie. I W Londynie żądano nowych ludzi. Zlej to wróż- . uz~ał za a~typ~try~tyczny, oparty na propagaut1zie 

Poruszając stosunki z Rosyą, ks, Schwar, by ptak-pan Delcasse I na)bardz~eJ lllologlcZnej! naJbardziej sprzeczuej, 
cenberg wyraził się, iż większa część półwyspu ' . ,Zachowawc~a "Kreutzzeitung- ~cenia - naJba,~·~r.\el nl€do~~eczneJ! jaką, ,sobi~ można wy· 
Balkańskiego leży w sferze Interesów austro-wę- , zeOle we Francyl w, 8~owacb następUJących: "Na obra~\c, to pytaUle będZIe naJc~ęzszylD problem~m 
gierskich, ale na tenże teren rozciąga się i sfera l czele, rządu l'.epubhkI sta~ CZIOWlt'k, który nie- ~adan nowego rupiu" .Nle mozna Jednak WątpIĆ, 
interesów rosyjskich; należy przeto wytężyć usi- I Wątph~le byl Jedny~ z, naJznakomitszyc~ ,mężów ze pa~ryotyzm w ŚWIeCIe robotnlc~ym francu~kim 
lowania, by do konfliktu nie doszło. Jest to pod. F~ancyl wSJ~ól,czesneJ l wydobywał kraj l repu~ weźmIe górę nad martwą, ślepą I bezl1uszną do
stawa programu partyi zachowawczel. by z Ro. b!l,kę z polo~en bardzo. trudnYl'h , Młlsial ustą- I l{tryo!}. 
syą nastąpiło zbliżenie. Jeżeli Kramarz ohce do- pIC, ponlewaz w,szyscy CI, którzy dobijają si~ kie- I 
pornódz do tego zbliżenia, to niechżt} nie odrzuca I· ru}ąceg,o stanuwlska, Cornbesy, ~e,lle~any, P~ll?' , 
pomocy kierunków zachowawczych. WIe C,aIllaux, Bertaux, De~cas~e I IUnl, uznali, ze 

Kramarz odpowiada, że czesi i niemcy S~ cze!{8Ją. zbyt , dlug,o. ,OpowIadaJą, że, oddawna. p. I 
Wystawa .,Starej Warszawy." 

jednako zainteresowani VI załatwieniu kwestyi slo· Delc,ass6 nosI lUZ listę nowego gabrnetu w Joe· f -;-
wiańsltiej, ale przedewszystkiem winni pogodzić szenl,; ale, to czło~~lelr, ,!t,tórr nabr,at rozsądku i Bardzo piękną rzeoz meżna- urządzió z pro-
się między sobą w Czechach. Młodoczesi zawsze będ~le umIał ,czekac ~lasclweJ oh~~lh·. Prezydent jekt~ Towarzystwa opIeki nad zabytkami prze
byli przeciwni tryalizmowi, gdyż są zdecydowa. I ~allłel'es powierzył m/s.yę ut\VOrZ6m8 ,nowe~o ga- szlosci, kt6re otrz~malo pOZWo!"llle na urządza
lIymi federalistami. Pośród grup federallstycz- \ bl~etl\ s~natorowl ~Iolll~, byłemu minIstrOWI sp~a- Ule wystawy pod nazwą .Stal·a Warszawa.· Nie 
nych winna się znaleźó \ grupa poludniowo'910- \ wledlIwosc\ z ?a~metu Waldecka,Rousseau,)e trzeba. t,lko tego projektu zepsuc. a co w\\}c.e\ 
"iańska, • dnemu z przYlaelot osobistych l politycznych pa,l~owa.c wysta.wy do jakiejś zamkuiętej sali. ' 

Wódz socyalist6w German domaga się dla Teofila DelCllsse, Ernes,t AntOni E,man,ue~ MO~l~, Tego rodzaju 'Yystawę przenió3lbym do par-
Bośni bezpatyjnego i surowo sprawiedliwego rzą- adwokat z ~ordeauI:: ,liczy ,lat s~escdzlesląt plęC, ku, postaWił dla. lileJ ollobny budynek, Ul'ządzil-
du, ściśle przestrzegającego prawa. a od dwudz.lestu szes~l? lat Jest parla~e~tarzJstą· uym kilkanaście .domków prowizorYl:znycll z róż-

Budżet Bośni przyjęto. Jako ~eden z IUlcyatorów rewlzyl procesu nych chat Stare) Warszawy, zebratbym jak naj-

6) 

T~JtM~I~t WltL~lt~~ MI~~T~, 
(Mieszkańcy Żebrowa)_ 

Dreyfusa, Jako czl?wlek woln?~nyślny l, zdec!do- wi~cei szl(\C~w, z dawnych zanikrych budynków, 
wany demol~rata ma popularn.osc na ~ewlcy; J~ko t~pów pomulkow, uprOSIłbym artystó\V o stworze. 
patryota nieposzlakowany cIeszy SH~ uznanIem Dle całego cyklu obrazów ze Starej Warszawy, 

bylo, że omawiano ciekawe i ważne kwe- nie ciągnęly, a to z racyi tej, że przecież 
stye. I kochanka, czy narzeczona zlodzieja zlapane-

Na Polutach wszyscy profesyoniści znali go, najczęściej narówni z nim jest sądzoną. 
się mniej więcej, każdy z nich wiedzial, Przecież za to wszystko trzeba placić. 
w czem który pracuje; tych jednak ludzi Tak rozmyślając, nawet nie spostrzegl 
Zygmunt nigdy nie widzial, A jednak coś że, j?den z gości, którzy go przed chwilą 
~uszą oni .mieć na widoku. Czyżby przybyli zaJęh sobą, stanąl przed nim i poprosil nie-

""'~ Jacyś nOWI z Częstochowy lub Warszawy, dosyć czystą polszczyzną ognia do papie-
. z celem dokonania wielleich lowów~ Zyg- rosa. 

(Dalszy CIąg-patrz ](g 48). munt oddawna marzyl o takich lo wach. Za- Zygmunt otrząsną! popiól i podal ognia. 
J~żeli więc żony są takie, co m6wić I jąć się jak~ś wielką wypra':"ą, dokonać jej I - Co, pan bez miejsca -zagadnął. 

o kochankach, laknących jaknajwiększych I rozu~l1le l zdo~y":,szy,, maJątek,. P,ozostać I - A tak, bez miejsca ... 
pieniędzy. Rzucił więc Florze parę rubli na "UCZC1\vym ,czlo'ylekle~ na cale ZyCIe. , .- ~ielka wo)na wstrzymała przemysl. .. 
stół i rzekI: -:- .Chocby Slę coś l d3:10 na kościól... to , Odbilo Slę. to na zolądku robotnika, Fabry-

d 
przeclez tam wszyscy ŚWięci, na wypadek kantom I1lC, a ty cierp, bracie. Obcięli po-

- Zaczekaj o wieczora, prawdopodo- gd~~y siedzieli w niebie, osądzą go la~o~ dobno zarobki'l 
bnie będę mial więcej pieniędzy. d ~ I 

Prawdopodobnie _ mruknęla z prze- mej. - Obcięli-mrulmąl Zygmunt-i zmniej-
kąsem. - Przecież okraść bank żydowski albo , szyli dni robocze. 

inny jal<i, co to powstal z ludzkiej krzywdy, i - Glód poprostu ... to, to, Trzeba inny 
- Prawdopodobnie-odpowiedzial ze zlo· 

ścią, trzasnąl drzwiami i wyszedl gniewny. 
Uchowaj Boże, żeby kto z nim teraz 

wszcząl awanturę. Dalby mu piękną naucz
kę. Niezawodnie nóź byłby w robocie, 

Szedl bez celu, aż spostrzegl na rogu 
szynk. Ucieszyło go to, że ma wreszcie spo
sób przepędzenia czasu i zaspokojenia tego 
wewnętrznego zgrzytu, który wgryzł mu się 
w serce od rana, Wstąpil do szynku na 
kieliszek jeden i drugi, potem kazał podać 
phva, zapalił papierosa i począI się rozglą
dać po izbie. W koilCU sali przy jednym 
stoliku siedzialo dwóch młodych ludzi. Je
den o krętych, czarnych włosach, drugi o 
jasnych, plowych oczach. Pili i rozmawiali 
COŚ z sob~ pocichu, ale z rozmowy widać 

to, nawet za grzech policzone być nie po- I porządek wprowadzić... Zagranicą inaczej! 
wmno-rozumowal.-Ale taka operacya wy- I - Pan z zagranicyV 
magalaby nakładu i dluższej pracy. Trze- I - Bywa! wszędzie i w Pitrze i w Mo-
ba, ?ylob~ napI'z~d do instytucyi wprowa- skwie i ' w Berlinie i w Szwajcaryi... bywal, 
dZIC SWOich ludZI, którzyby udzielali wska- bywal, ale widzę, że tu najgorzej gnębią ro
zó~vek, pote~ wrpadaloby zdobyć odpowie- botnika .. , 
dme narzędZIa. NIe przedstawia to, zwłaszcza , Następnie wyciągnął papierośnicę i pro
to oS,tatni?, wi?Jkiej trudności. Dopuszczając SIl, aby Zygmunt zechciał spóbować jego ty
do tajemnICy kIlku bieglych fachowcÓw-ślu· tuniu. Prawdziwy turecki-mówil.-Czy wiesz, 
sarzy.i clek,tl'otechników, daloby się to z la- bracie, n~ świecie inaczej być musi... tak 
iWOŚClą oS,lą~nąć , .. Ale prócz fachowców, jale jest, jest źle... Trzeba nowych praw. 
potr'zeba, plell1ędz~, ską1 ~o wziąć~ Na taki Trzeba zrównać obywateli... A to co, fabry
mteres zawsze klikanasCle setek zaryzyko- kant ma pałace a robotnilc nic! 
wać wypada. • 

Zarabiał wcale nieźle ale też i calemi l 
garśc~ami l'?,zrzu~al pieniądz. Najwięcej po
chlamaly plJatykl i kobiety. Te niemilosier- (d. c. n.) 
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skupiłbym arcydziela Canalettiego, Bacciarellego, kiego powodzenia, bo nie dają "praw" średnich szosie Zgierskiej. inicyatorzy pos~anowiłi 'lwróció 
Lampiego, Gierymsldego, Pankiewicza, Podkowiń- zaktadów naukowych, i wychowańcy, chcąc wstą- się do wlaściciela majątku JuHanowa \) ' \ł' I)' la L .• 
skiego i wielu innych i zebrałbym pamią.tki z ko , pic do wyższych zakładów naukowych, muszą Heinzla z prośbą o bezinteresowne zao[i:lrowa-
ściolów i oechów; jednem sIowem po~tara.lbym się składać specyalne egzaminy. . nie placu pod. budowę · 
o to, żeby naprav.dę ta wystawa zainteresowala Program wiejskich zakIadów opiekuńczych ex) Odmowa. Na podanie o pozwolenie za-
całą Polskę. Na to potrzeba znacznego nakładu, jest dośo oryginalny. Na pierwszym planie po- lożenia w Łodzi czasopisma p. t .• Tygodnik spo
ale Warszawy dziś nie wolno traktować jako mie- stawione jest ]<rajoznawstwo, na.rodoznawstwo leozno-ekonomiczny ilustrowany"-otrzymal zwią
ściny prowincyonalnej, gdzie się urządzają wysta- i sooyologia. zaczynające się od pierwszego roku; zek demokracyi chrześcijańskiej od gubernatora 
wy w kurniltach. I również od pierwszej l<lasy rozpoczyna się histo- piotrkowskiego odpowiedź odmowną, ponieważ 

Juśció, zależeć to wszystko musi i od mate- rya religij" filoz_ofia, teologi,a, sztuka, język oj· l ustawa związku nie przewiduje wyda.wnictwa pe-
ryałów, jakie napIyną na wystawę; ale mniemam, czysty, hyglena, fIZyka, chemIa, arytmetyka, gao ' ryodycznego 
że naplyn1h tylko z projektem nie trzeba się śpie· metrya i geografia, rysunki i estetyka. ! . 
szyć, ale wypada go opracowaó odpowiednio. Lietz jest zdania, że przedewszystkiem uczeń ! (a) Bawełna. Prezes komitetu giełdowego przy 

Zakres wystawy jest dosyć obszerny. Składać , musi poznać język rodowity, a potem dopiero ! giełdzie mosl{iewskiej zawiadomi! lódzki komitet 
się ona będzie z III działów. ! uczyć się języków obcyoh i dlatego naukę języ'; giełdowy. że na podstawie zgromadzonych danych 

Dzial I obejmuje: : ka angielskiego rozpoczyna w czwartej klasie, statystyc~nyGh, po dzień 14 lutego r. b. 2.najduje 
a) widoki ogólne Warszawy, odtworzone frąncuski i grecki w siódmej, a łacinę dopiero ! się u sprzedawców na składach w Moskwie ba-

w sztychach wspó1czesnych, rysunkach i obrazach w ósmej klasie. Praktykowane s~ w zakladzie: ! welny: ~ nasion amerykańskich sprzedanej 19781 
malowanych; nauka rzemiosł, glównie w celu zastosowania nau· i bel, nie sprzedanej-S7389 beli z nasion miejsco· 

b) widoki poszczególnych fragmentów miasta ki kreślenia i obliozania, oraz roboty w polu - : wych sprzedanej-896 bel, niesprzedanej - 6598 
1 gmachów; i praktyozne roboty z geome,ryi. W ~rzech star- I' bel, razem na składach w Moskwie: amerykań-

c) plany miasta, szych klasach wykładana jest polityka, a wlaśei- I ski ej i miejscowej 84,664 bel. . 
Dzial II-gi stanowić będą portrety marsza!- wie ustrój polityczny państw. ! W drodze dla okręgu IIł1)sldewskiego: bawet-

ków W. K., starostów, burmistrzów, prezydentów Nauczanie i wychowanie w zakładzie prowa· l nr z nasion amerykańskich niesprzedanej 29260 
i rajców, dostojników duchownych, uczonych, ar - dzone jest w ten s,osób. żeby uczeń mógł po· I bel, z nasion miejscowych niesprzedanej 5474 bel, 
tystów i wogóle wybitnych obywateli warszaw- znać siebie samego, ilwoje siły i określil swoje l razem w drodze bawelny amerykańskiej i miej" 
skich. d:}żenia w życiu. Stopni do oceny postępów l scowej 34,724 bel. 

Na dział III·ci złożlI: się: i sprawowania uczni w zakładzie nie używają, co I OgÓlna ilość zapasów bawełny na skladach 
a) przedmioty pamiątkowe z przeszlością War- pewien czas tylko uczniowh; piszą sami ocenę i w Mosk wie i w drodze: niesprzedanej-98711 bel, 

szawy złączone; swoich dążeń, zdolności i clIarakteru. Oceny te I sprzedil.nej-20677 bel, ogółem 119388 beL 
b) wyroby wszelkiego rodzaju o charakterze nauczyciele czytają na eesyach i ze zdaniem rady l Z liczby SI firm prowadzącyoh handel ba-' 

artystycznym lub specyalnym, w Warszawie wy· pedagogioznej komunikują rodzicom i opie- 11' welną otrzymano odpowiedzi od 20 firm. 
konane, jako to: eprzęty kościelne, meble, zega kunom. Po dzień 14-go lutego 1911-go roku, ba-
ry, wyroby oeramiozne, złotnicze, ślusarskie i t. p. Iuowacyą może bardzo rozumną są w zakła- I welny rosyjskiej z nasion amerykański oh bylo 
Uwzględnione byc mog~ również talde z tych dach tych sesye promocyjne. Rada pedagogicz- 142,445 bel, bawełny rosyjskiej z nasion miejseo-
przedmiotów, nie będące ŚCiśle wyrobu mieJsco- na zaSiada w kaplicy i w obecności wszystl{iCh wych i perskiej-33,S93 bele, bawełny amerykań-
wego, które atoli stanowią starodawną !,rzynale- uczni rozpatruje uzdolnienie każdego ucznia po· skiaj-37,355 bel, egipskiej-9,304, indYjskiej i 
żnośc kościołów, pabców I t. p. warszawskich; szczególnie; przyznaje nagrody, pochwaly, promo- różnej-1832 bele. Razem 224,329 bel. 

c~ druki i oprawy książek pocllodzenia war- cye, lub pozostawia na drugi rok. Uczeń, gdy i Na 50 fabryk okr~gu centralnego nie nada-
szawskiego; o nim mowa, może się brOJllć i usprawiedliWiać, slal.o odpowiedzi 20 . 

d) insygnia i znaki cechowe warszawskie i t. p.; a nawet i~ni uczniowie mogą przyjmować udział i (x) Ze Stow. majstrów rabrlczDyoh. Posie-
e) znaleziska. wydobyte w Warszawie pny w dyskusy!.. ." I dzenie Zarządu odbyto się dnia 28 b. m_ pod 

robotach ziemnych WisIy i t. p.; Nowoselą flą tak. zwane" wIeczory wo~ne . \ przewodnictwem wybranego przez tajne glosowa-
f) ubiory i stroje miejskie warszawskie, S~ to kon,ferencye U~Zlll. wspól~le z nauczyclel~- nie, iuż.Przedpelskiego i przy współudziale czton-
Program więc wystawy jest piękny i obszer- ~I, 1I~ ktorych ~~z~lOwle podają do ~oz!JatrzeDla I ków Zarządu pp. E. Nelsona, E. Weigta, J. Koh-

ny, potrzeba go tylko wykonaa starannie. [ozmal.te W UIO,S lu. I.Interpelacye, dotyczące postę- lera, Ch. Priimmera, K. Pestkowsldego, A. Bzy-
Towarzystwo opieki nad zabytkami i komitet, powalll~ nauc~y.clelt_. . l mańskiego, J. K&rlińskiego, W. Kozłowskiego, 

złożony ~ wybitnych ozłonków narodu polokiego, WIeczoramI w zakładZIe, czyt~wane. bywają L. Stankiewicza, L Gastman I B. Damsza i in. 
dają gwarancyę, że wystawa ~a odpowie w zupel- ~azety, rozpatrywane, rozma.lta , klar~nkl prasy, nych, Przystąpiono do podziału mandatów pn
ności zadaniu. które ma rozwiązać. Warszawa, jal<o llte~atury" o~g~Dlzacyl spo.lecznel.. Cl.ęsto urzl\- międz! członkami wybranymi na ogótnem zebra. 
gród pt'&stary {loiski, z ośmiowiekową historYą, dzaJą WyCI~CZ~i1 po ~raJu l, zagramcę· . \ nin w dniu 26 b, m. Na. prezesa wybrauo p. E., 
ostatnia stolica. Polski, nie może być traktowana . Jak wldzl!ny, klerow~16Y szkol Y .w:pro:wadzl- Nelsona, l,tóry zrzel<ł s i ę tej godnośd Z0 wzglę-
bez pietyzmul \ 11 obszern!, progr~m, . azeby mlodzle~ metY,tko du na stan swego Zdt'OWla; przy powtórnem glo -

W, Cz. pr.zysposoblC do zyCla, ale i zapoznll~ . z Ulem sowaniu wybrano nil prezesa p, J_ Smarzyriskie
]UZ • wszkole, co ma bardzo domosIe zna- go, na wiceprezesów pp. E. Weigta i inż. B. 

• \ czellle. Feinsteina. na sekretarzy pp.: R. Hentscha, B. Nowe p ądy w wychowanIU '\ S Musiatowicz. Damsza i W. Kozłowskiego, na skarbnika p. A. 
, »\ KALENDA.RZYK TERMINOWY. Szymallskiego, na gospodarza p. J, KoIlIera, na 

__ I IJibliotekarza p. L. Gastmaoa. Do zarząuu pp. 
h . - . d I IMION A. SLOWIANSKIE. D z l ś Slawomlla. J u- K. Pestkowsloego, J. Karllńskiego, F . Przedpel-

. . Szkoła w wye owanlU ,I przygotowanIU ? ~ r 8 Pakoaltl.wa skitłgo i L. Stankiewicza. Do komisyi rewizyjnej 
ZJCla odgryw!l' bardzo, powazną .roJę; ,dJ~tego iez ! TEATR POLS~l A, ZELWEROWICZA. (Ceglelnla- pp,: in ż . S. N al<ielskiego Inż. DontGwskieO'o i 
przedewszysklam nalezy zorgaulzowac Ją w ten ' na ur. 63). D z 1 s ~Urzędowa zoua" Hausa Oldona, I A. W kI'''' o 
sposób żeby nietylko dawala prawa" do zajęcia , (Po raz pierwszy), Pocz~tek o godzinie 8 m. Hi wleczo- ent ows oego., . . 

, " " k"'l' Ił f rem. Jutro ~Norll" Ibsena, po cenach popul"rnych. Wy- j Przed przystąplen'emdo głosowama na człon, 
W spoleczenstwl? ,st~nowls a uprzywI eJOWlIego" stępy Wandy Slemaszltowej. Początek o godz. 8 min. 15 ków biura pośredn ictwa pracy przewodniczący 
z zup~lnem P?mmlęclem ~p!'a~ ldeowyc.h.. Sz~ze- wieezorem zaproponował zmiany w ustroju ' tego biura: scen
gólmej obecme szkola sr~dllla ~r~eclązon~ Jest I . TEATR POPULARNY. (KonstantJnowska nr. 16). tralizowanie d:tiallllności W je~tnem ręku i systa-
balastem przestarzalych wladomoscl, na ktor!ch D z I Ś n,a rzecz Ochrony na Batutach "Wesele POdCZAS m ty 00'1 s a i sir.. w m' e'scowych. . ~ 
życia opierać nie można. Dzisiejsza szkoła sl'e. rewolucYI". Początek o godz. 8m. 15 wieczorem. Ju- a czn~ :> ~ Z n.e ~. .1 G • plS 

. , . k' ' , 'k l tr o po cenl\ch do polowy zniżonych "Zmarlwychws'anle" mach. Zebrani po dyskusYI wnIOskI po wyzsze 
?llla wywler~ .UCIS . zaro~n~ na UCZnlow. Ja TołstOja Początek o godz 8 m, 15 wieczol'em, zaakceptowali i na pr2;ewodnicząoego wybrali p. 
l Da nauczycle!l SWOIC~ ptzezytym sy~~em~tem, ! ODCZYTY. Dziś (w lobln Stow. nauczycieli chrz., F. Przedpelskiego, który wraz z p. K. Pestkowo 
który przytlumla waz,elkl ~wobo~ny rozwóJ zarowno KOllstantJnowska nr. 5) pogadan~a dr, Lipszycowej p. l' l skim będa reprezentować przędzalnictwo bawel
wladz ,umysłowych, Ja~ l. uczuc'. ., ,,0 znużeniu duchowem u dzieci. PDCZ~t8Jt o godz. 8 niane. Przędzalnictwo wełniane _ p. Ottomar 

NIech wychowame l ksztalceme będZIe ozy- wieczorem. E . f . 
- d" d . .. . to h ló ZEBRANIE D z l Ś ogólue zebranie Stow aku Rothert, tkactwo - p. . Welgt, arblarstwo-

~lO~e hązemeiJl o hOSll\~ll1~c:a WY' ~y~ ce ~ szerek w drugl~ terminie (ZawadZKa 10). Począt~k o g". p. B. Feinst~in, wykończalnictwo bawelniaue -
] sa nyc, spo ecznyc , a rUIS ycznye l m.ora· ł po pol- p. Ch. Prllmmer, wykończalnictwo wełniane _ p. 
Djcb. . ' .. ) _ J u i r o ogólne zebranie Tow. opieki nad zwie , A. Grodzicki, w ydzial meohaniczny - p. T. Star-

~ spraW:le . taluego . wychowanIa z Ideą prze- r rzętaml w hotelu Manteuflll. Początek o godz. 8 wle- cel. Posiedzenie miesięczue pos~anowiono zwolać 
wodDlą dla ,zyCla, w Nlemc~ec~ od lat d~udzle. ! czorem. 11 marca b. m 
stu toczy SIę walka w ŚWleCle pedagogICznym. ( KONCERT. D z i ś koncert Leopolda Godowsklego 
Na czele zwolenników nowego poglądu stoi dziel- ' planisty (DZielna 18). Początek o godz. póŁ do 9 wie- '1 ' (a) Handlowo ·przemysłowo Towarzystwo wza-
ny pedagog Henryk Lietz. Za Jego staraniem czorem. " " ,Jemnego kredytu, jak ~ykazn]e spraWOl.~aUl0 za 
i podług opracowanego przezeń planu i regulaminu "ODEON. (Przejazd ~), Oz IŚ. przedstawleDle ki- rok operacyjny 1910 liczyło 704 członkow, któ-
zalożono trzy szkol,. w Ilserbogu -- Harz Han ,D8matograflczne dla młodzlezy z obJaśnlenlamt. PocZ.l\tek I rych suma zobowiązań wynosiła rb. 1,693,000. 
binden i Biberstein -- Turyngia, stanowiące ~ grun- o g. 4. po pol I Obroty w si?umym okresie dz~ala.lnośoi stanowiły 
cie jedną śzkolę średnią z kursem dziewięeiole - ' rb. 19,013,33~ k?~. 34" W cIągu roku ~dJskon-
tnim. Są to szkoły-kolonie na wsi, znaue pod K n 'O N I fI .4. I,: towano wekslI .mleJscowych na sumę rb. 2006796 
nazwą LanderziellUngsheim'ów czyli wiejskich Jl. I I ~ J'\ 1"_ \ kop. 98, zamloJscowych rb. 2,113,092 kop: 94. 
opiekuńczych zakładów. Mlodzież mieszka w nich, : . Pozyczek. pod zastaw papIerów po.uhcznych 
kształci się i wychowuje zarazem. Opłata znacz- udZielono rb. 6,756 kop. 45. W roku spr&wo-
na, od 600 do 900 rnbli rocznie, czyni zakłady te (a) NOW1 kościół. Wśród grona obywateli zdr..wcz,ym zaprotestowauo weksli na sumę rubli 
dostępnymi ~ylko dla ludzi bogatych; sfery ludo Bałut i Radogo::!zcza powstal {Jroje~t budowy ~~~. 301304 kop. 82. KapItał obroto~y na 1. sty-
we biednie'sze są zupełnie przez to od udziału ścioła katoltckiego. Uznając, że naJodpowledmeJ- czula 1911 fuku wyn';s II rb. 169,300; kapItały 
odsulli~te. J Landerzlehungsheimy nie mają wiel- sze byłoby terytoryum okoLo Juhanowa przy w lokacyi rb. 723,080. Kasa llrzezorllości lila 



, ltOZWOJ. - Czwartek, dała ł marca 1ł11 r. ]t 50 
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pracujących rozporządza obeonie sum~ rb. 3,976 . cown ik6w przedstawiły nowe warunki pracy, żą- , zamknięciu kasy urzędnik spostrzegł swoją omyl
kop. 48. I dajl\c zaakceptowania ich. ! kę. Uprasz& więc osobę, która zapomniała wtl1a-

Czystego zysku osiągnięto rb. 15,179 k.44. Ponieważ do dzisiaj rana aptekarze nie zgo- ció pi.eniąd~e, o laskawe wn,iesienie Ich do kasJo 
(x) Ze zgromadzenia ozeladników krawie· dziU się na przYjęcie i podpisanie tych warun· W. tej chwili przekazy bowiem sI} j1}~ w dtodze. 

ckioh. W niedzielę, dnl& 5 ma.rca r. b. o go- ków, wybuchł ogólny strajk pracowników apte- : WlęO nazwiska wysyłających sprawdzió nie moż-
dzinie 2 po południu w .Domu ludowym" przy karskich. Strajkujący zameldowali o tem naczeł· I na, ale poczta zażądała telegraficznie od wszyst-
ulicy Przejazd X2 34, odbędzie się drugie walne nikowi ochrany. ! lti.ch kantorów i~forma.cyJ o przekazach, wysta-
zebranie czeladoll{ów krawieckich. (a) Osobiste. Dziś w południe powrócil z sza- I Wlon ych na powyzszą. sumę. 

Porządek dzienny obejmuje między Innemi: ściotygodniowego urlopu z zugranicy pastor W. " Ze względu na niezamożność urzędnika. są-
wniesienie składki szpita.lnej, sprawozdanie no- P. Angerstein, administra.tor parafii ewangeli ckiej dzimy, ~e sam zainteresowany zechce naprawió 
we go zarządu z odbioru ksią~ek kasowych i in- św. Jana. i błąd jego. 
nycb, omÓWienie kwesty i własnego lokaiu, wnio· (a) Odmowa, Na ostatniem zebraniu komi- i (h) Nagły zgon. Wczoraj o godzinie 8 wie-
ski zarzadu i członków. syi do sp raw stowarzyszeń i zwia.zków !)rzy rzą- I l l • I czorem w mlesz {anIU wasnem przy ulicy Piotr-

Zarząd prosi o liczne i punktualne zebranie l' dzia gube~nialnym piotrkowskim odmówiono ~a- kowskiej 1'& 236 zmarł nagle 29-letai Adolf 
się w niedzielę. tWlflrdzeOla ustawy Towarzystwa Klubu czeskIe- ; H~rtig, przemyslowiec lódzki. 

Ch) Zebranie czeladników Zgromadzenia poń- I go w ŁodZI. i. 
czoszników odbędzie się w niedzielę, d. 5 b. m" (X) Nowy zwią;zek. Ma być w Łodzi otwarta l (a), Karygodne ,r~gle, N iejednokrotuie pi~. 
o godzinie 2 po połuduiu w lokalu własnym przy filia zwil)zkn zawodowego kapeluszulków rosyj- t~owaltsmy na te'w mle)Sclł. karygodne fig.le niop~-
ulicy Mikolaj3wskiej .Ni 56. sklch, którego glówną siedzibą jest Ryga. l mów, któ~ym przychodZI do glow y dZIka mysI 

. • , . I alarmowanIa w nocy Pogotowia ratunkowego, aoy 
. (h) Ze l~owarzysz.eDla odl6wnjkó~, W nIe· I (x~ ~obry IDteres Kolejka ~Iektryczna l,ódzl~a I natychmiast wyruszy to na wskazane miejsce do 

~zlelę ~ godzlDle 10 ej ~ano, przy ulwy MlkoZ,a- .' przyllIesIe akcyon/l,ryuszom - Jak ~Ię dOWIadUJe I wa~nego - jakoby wypadku który okazo'e si 
JewskleJ Nr. 40, ~dbędzle się zebranie czlonkow l "N. Logz. Ztg." 12 procentow dywIdendy. mistyfikacyą. , J ~ 
tego stowarzyszenIa. (x) l. Tow, teatralnego polskiego. W dniu I Spoczy\vaiący po całodziennej praoy lekarz, 

(-) Z kasy przemysłowców. Jutro o godzi- 6 marca, t. j . w nadchodzący poniedziałek, o go- : zrywa się z lóżka mimo zbyt nieraz oddalonej 
nie 6 po południu, w sali koncertowej przy uli- dzinie 8 wieczorem odbędzie się ogólne zebranie ' dzielnicy, jaką wskazano, śpieszy, aby niesc ulgę 
cy Dzielnt>j;N! 18, -odbędzie się zebranie ogólne : członków Towarzystwa teatralnego w lokalu wlas · I cierpiącemu. Tymczasem straci wszy daremnIe spo
c~lonl(ów kasy przemysłowców l6dzkich. l' nym przy ulicy Cegielnianej n 63. Porządek I ro czasu. lekarz Pogotowia przelconywa się, że 

(h) O podatek od w~dlin. Na Balutach dzienny, między innemi, o~ejmllj~ wybory dwóch ! to b~la mlstyfikacya, gdyż żywej duszy tam nie 
mieszka kilku handlarzy, sprowadzających na n~wych czlo~k6~ zarządu 1 pięCIU czlonków ko- zastaje. 
sprzedaż wędliny z Cesarstwa i Lihvy. Wędliny ! mlsyl rew l z,YJ n eJ. ". '. Po~obny wypadek zdarzył się nocy onegdaj. 
te , zaollatr~one świadectwem weterynarza, iż I W raZle lll~~oJscla do skutku ~ebranJa.w szel; dyzuruE'go leka.rza. Pogotowia, po póluocy, 
pochodzą , ze zdrowej tl.'zody,! adresowane na ,B~. l ~Ierwszym termlDle, nastę,pn.e ze~,ran~e. Odbędzl~ przywolano do telefonu, oznajmla.jąc, ze na szo
luty, zab iera ze stacyl Łódz Fabryczna rzez ula SH~ w dnIU 20 marca b~ I. l będZIe JUZ prawo aie konstantynowskiej, pod lasem, dokonano zbroj
miejska do rewizyi weterynary jne] i ]<nże sobie ! m?cne bez względu na lIczbę przybylych czLon- nego napadu. i że konieczną je"t pomoc rannym. 
łJlac l ó za tę mauipuiacyę po 21 i pół kop. od l kow. . , . , Przybyły na miejsce lekarz nie znalazł lite
puda. Handlarze, Ilwaiając postępowanie rzeźni I Z .uwagl Jednak na. nader watne I pll~e spra- rainie nikogo, o żadnym wypadku nic nie wie
za niep r:. wne postanowili ~askarży6 je do władz ł wy, zWiązane. z bytem l ro~woJem na~zeJ Sc~ny dZI), czyli znów byla mistyfikacya., 
wyż~zyc b, ' I w Łodzi, pO,z~daue Jest ~Ielce, by JUz w ~Ie~- Doprawdy, takie żarty, takie figle powstać 

K t D Jó f Z d l ' l I wszym termlllUł cz!onkowle zebrali sl~ możhwle mogą tylko w glowach jednostek zepsutych mo-
(x) WilS .yonaryusz. 1', ze awa z u u 0- najlicznieJ' r lnie o nizk ' h' t kt h' l' l' 

żył szereg pytań, maj ą cych wyświetlic warunki • . . . a, 10 InS y 11.0 I Z ej WO I. 

zdrowol.ne miast i uzdrowisk naszych. Kwestyo- (a) Ze 81pltal~lctw:a. Mmlsteryum spraw (x) Wystawa bydła w Łodzi. Piotrkowsko-
nary nsz ten, przyjęty przez wyd zial hygleny \ wewn~trznych. zatwler~zllo na r. , b. norm~. placy I kaliski ZWllp:ęk hodo wców bydra nizinnego przy 
mi as t i mies zl< ań. dnia 14 grudnia 1910 r. i przez z~ pr~e~ywaD1e ~ sZj.Htalach. cywilnych ,s2el~gow f C, T. R. prosi lias O zaznaczenie, iż projektJwa. 
radę To w. hyg! enicznego dnia 27 stycznia 1911 I co,! . I Innych, chorych os?h,. po~ostaJących. na na na rok 1910 \rystawa bydłu nizionego w Ło
rollU, ro~esł!!no do wszystkich lekarzy prowin./ słuzble rządo~eJ. Wysokośo .tej placY

a 
w. IUOSł 91 dzi odbędzie się we wrteŚnill roku bieżącego. Już 

cyo l al uj('h. kop. na dOl>ę, za 'po~rleban~e zmi!.rleC)o - 4 rb. obecnie zadeklarowano duto byd/a za;odowego. 
Ogl 'I ui czeni szczuploś cl~ miejsca, podajemy ~1 kop., za postaW16111e krzyza na groble-4 rb. BęJą wystawione także przedmio&y, mające zwią-

tyU<o glówną tr (' śó kWGstyonaryu~za. 05 kop. . 7.61( z hodowlą bydła. 
Nazwa mlasta rok zalożenia polozenie mia. . (a) Z "Odeonll". WczQraj w tea.trze kmem&.- \ 7. dó . . . 

t ' d 1 b 'b l' b 'i d' 'ć l' tograflcznvm OlIeon" (przy ul. Przejazd nr. 2) (a~ 'lis VI. Mle~zkanlee gmIny Radogoszoz, 
s aj ,\ o y, g e ~, o szar, ICZ a ,u~os , u w, . J , " .' 17 -letol Szewczyk, mieszkańc Łodzi: 15-1 t . 
p.I'1.\ sltzell placowogrodów plantacY1 oswietle- po raz plerw:ozy zaprodukowano szereg obrazo w H li b i 16 l t' L Yld e ~I 

" " " ~ ,,', ' h walki z dżumą. ugon er e - e nI eopo Maszke ObWl-
111 e, ocz y ~ )\ C ~eUle, zaopatt zeUle w wodę, gmac y k' llleni byli o to że w dniu 9-tyrn kwietni 
puł.J Jl c z u e murowane {w szp italach pl'zylulheh Na obrazaoh tych prudewszyst lem przed · l ' l' M .". a r. z., 
liczba nJil'jsc E' tatowych l rzeczywistych) liczb~ stawiano w powięk szonym rozmiarze laseczniki dżu- ~pot ~aws?b na UIC~ aryslDsklej 14·letn l ą ro-
Jm~u e holUoś c i drewnianych i murowanych, fa- I IUy , nast~pnie zapoznano z etiologią i lec..:eniem otnlcęt al ryc~uą aryan~ę . K~err, za~lekli ją 

" '. ',' f b' . ź' . d 6 tej strasznej choroby. na pus y p a,c 1 tam dOpUSClh SIę zbrodUI prze-
ł.Jryld, llc ,eh I a tyczne, ue Dle l oz r weLery- , . . . ciw moralnosci Na sprawie w II w dz;al~ s d 
nary jny Illipjsca sprzedaży produktów spożyw- Przed oczaml wldzow przesuwa SIę caly sze- k i t k' Y '. ą 11 
czycb ~horoby zakaźne nagminne statystyka lud- reg doświadczeń, dokonanych przez lekarzy na Od ~ęgowdego p °br ?~Sklego, :f1a kadenoYl w Lo-

, , ' ,( l.U h d" d . d . t 11 d' Zl za en z o WInIOnych nIe przyznał siA do 
nOąC\ za rok 1910 pomoc lekarska cmentarze n sc O Zle, gZie prowa zona Jes wa (a z ZU- , ' S d I ó " 

" t k " l ' .' h k 't i . , l" mą Głównymi rozsadnikami tej choroby są gl'y" willy. ą B {azal J zeia. Szewczyka na. 3 lata 
maJ,ą e mleJ1s udubleruc omy, api a y mIeJs ne, zal;i szczury i pchly które kJl.saJ·lI.c czlowieka la więzienia, pozos,alych uniewinnil. 
zapisy na ce e o roczynne. " .. ' , '" , • _ 

Kwestyonaryusz obejmuje 30 punktów, z któ. I two go zarazaJllt ,zebranym Jadem. . (b) Za kradzie". Drugi wydział karay s!\-
r)cb 28 my przytaczamy w brzmieniu doslownem: l Po zapoznamu Widzów ~ bacylusem dzumy, du ol(ręgowego plotrkowskiego rozpairywal spra-

.Czy można liczyć na znaczne zwiększenie wykrytym , przez . d-ra ~er.slna ~ roku 1894,' -:- wę o krad.ziet, w której udział brali: 21 letni 
zdolności podatkowej ludności po wprowadzeniu upl~sty?zulono klika ~oswladczen wstrzyknlęc~a Jakób ~eslak, 4 razy karauy już za kradzieże, 
samorządllf Czy ludność miejska chętnie zechce kOnIOWI, z k'?re.go krWi następnIe wyt~arz,a Się ~9 letm ,A, Mr6z, 3 razy karany za. kradzieże 
łożyć na usunięcie braków z~rowotnych i czy I surOWIca, sll1zą~a do slmteczn6?~ l~czell\a d~um'y. l 14 ~e~Dla Mal'yanna ŻUkow~ltl1, raz karana za. 
jest pod względem 'tych brakow UŚWiadomiona. We Francyl, w celu zapoblezema zawleezenJu kradzleze . . - Dobrana. ta trÓJka, przez okno do. 
dostatecznie"? dżumy do miast portowyoh, zarzl4dzono kwaran- stal a. się do fabryki Zajberta i skradła 2 sztuki 

Niewątpliwie samorząd wpłynie dodatnio na taonę· , .. . towaru. Jedną sztukę oddano Żukowskiej do 
ludność, podnosząc ją moralnie, materyaJnie i u- ~a. kilku obra~ach. przedstaWiono,. w Jakl ~przed8.nia, a sprzedaż/} drug~e, zajęli się Lesiak 
mysIowo. Ale ozyżby Szau. Autor kwestyonaryu- sposob stosowane są srodlu o,chronne. K~zd~ p~y- I Mróz. Na to~var ten z~alezll nabywców w oso
sza spodziewal się, że wszystko to nastą.pi nie. chodzący statek .poddawany Jest dezyn~el{cyl dZla- bach Prokopa l WolskieJ. Małoletni przestępcy 
zwlocznie, ja.k za dotknięciem różdżki ozarno- łaniem ~wasu slarcza~ego, l{~óry z~blja szczury, przyznali się do kradz.ieży i sprzedaży towaru. 
ksi~skieJ? kryjące Się na pokla~z,e zakazone ~zumą. ~ąd ska~a~ Ja~óba Lesiaka na pozbawi.enie praw 

(a) Strajk aptekarski, Dalsze pertraktacye (x) larzą;d łódzJuego T-wa ~yk18t,óW hrystów l przyw.lleJów l ~a. l'O~ rot ares~tanacklch, Mroza 
delegatów ze strony wlaścicieli aptek i pracowni- za naszew posre.dnlctwe~ prosI panow czŁonków n.a 8 uil~si~cy. WIęzienIa, a .Żukowską na. 2.mle
k6w apteharskich nie doprowadziły do porozumie. o l,iczne 'przybyCIe na ~golne kwartalne. zebranie, sląca .wlę.zleDl~ •. Pro kopa l Wolską uwolm! od 
nia. Zamiast zgodzenia się na pewne ustępstwa mające SIę odbyć w dOlU 8 b. m., t. J. w srodę, odpowledzlalnol:icl. 
zmierzające do pomyślnego załatwienia trwające: o g~~zinie 8 i pól wieczorem w lokalu wlasnrm (a) -Kradzlez trzewIków. W doiu 10 lipca 
go od czterech tygodni zatargu na tle ekonomi- (Olglllska 14), a to ze wzglę~u na bardz? wazne r. z. mieszkanka Łodzi WladY.:llawa Rogalska 
cznem, stosunki zaostrzyly się jeszcze bar-I sprawy, dotyczące wewnętrzn?~ gospotla~kl Towa- kupiła w jednym ze skl~pów na Zielonym Rynku 
dziej. rz.ys,twa, oraz mogących zapaso uchwalI postano- parę trzewików, poozem udala się na targ w ce-

Nawet pomi~dzy pracownikami ap1.ekarsldmi wlen. , . lu zakupu włoszczyzny. Zbliżywszy si~ do w6zka 
powstał pewien rozłam, który ujawnił się na . Jedn~czesDle ~arząd Ł. T. C.-T. ~aznaozaj z włoszczyzną, naleią.cego do Tauby Zander, Ro-
ostatlllem zebraniu ogółu członlców aptekatskieh. f ze z~b~anle to będZie pra~omocne .w l)l.erwszym gałska położyla owinięte w papier trzewiki, któ-
Zarzucono delegatom, że poszli dalej, aniżeli upo. I termlDle bez względu na ltczbę udzlat, blOrą.cych. re zapomniała po odejściu zabraó ze sobą. 
ważniono ich jako mandataryust. ów. Wobec tego ~ CZ.lonk,ow16. zalegający w oplacanlu skladek Zander, skorzystawszy z tego, trzewiki scho
delegaci zrzek,li się sw.oich mandat6w~ . . .., czlonkowsl~lc~ za drug~e półrocze 1910 roku, bę- I wal,a, ~ gdy Rogalska, po~róci wszy, zażądala wy-

PostanowJOno, azeby pracowlllcy kazdeJ clą pozbawlem prawa ołosu. ! dallla Ich, przekupka oswladczyła, że nic nie wio 
z aptek działali na swoją rękę. , (x) Pnyjmują;cemu prukazy urzędnikowi po- dziala Wezwany strażulk policyjny sporządzi! 

Jakoż 'Wczoraj wlaścieielor.l aptek grun pra- ~ ez,owemu wczol'aJ nie wr~czono 100 nbli. Po protokul. 
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Sprawa oparła się o sędziego pokoju 7 re
wiru m. Łodzi. S\\iadkowie potwierdzHi okoli· 
czności towarzyszące przywlaszczeniu trzewików. 
Sędzia pokoju skazal 75-1etnią Taubę Zander na 
1 miesiąc i 15 dni aresztu. ; 

Wobec zlożenia żądanej przez sędziego kaucyi . 
w sumie rb. 50, Zander pozostawiono na wolno. l 

ści do uprawomocnienia się wyroku. Zander za· 
klada apelacyę do zjazdu sędziów pokoju. 

nach ukaże się tragedya Schillera w 5 aktach 
• Marya SLuart", wieczo!'~m zaś dana będzi~ po 
raz pierszy sensacyjna. sztuka z francllskiego 
w cztereoh aktach ,.Pięlma Marsylianka&. 

ZABAWY .. 

• I , :iI 

domu z Zagórza, 27latniej Gabryeli Szymańskiej . 
Robotnicy obiaśnili, że nie wiedzą, co wieW w \fOr 
ku, byli zaś wynaj~ci przez ffiQżczyznę, który 

f szedł wraz z nimi. 
I Czlowiel\iem tym'okazał się Wincenty PIonkt., 
l wspólwłaściciel fabr yki metalurgicznej poJ firma: 

(x) ł,ódzkio T·wo oyklistów-turystó". Za·' Plo-nka i Wróblewski. ' 
bawa w d. 28 z. 111. pod nazwą "TańCUJące pącz- ! Worek z cialem wieziono z mieszl\allia nie 

(a) Napad Wczoraj, o godz. 11 wieczorom, wła
ściciel domu przy ul. Cegielnianej nr· HO Józef Mysz
korowaki, wyszedł na spotkanie swej córki, która powra
cala z miasta. Na rogu Wierzbowej I Dzielnej zasta,plli 
mu drogę dwaj nieznajomi, którzy wszczęli z nim klót
nlę, a następnie zażądall wydania pieniędzy. Myszkow· 
ski, ~ląkłszy się, zd J lłl z siebie ~ożueh, rzucU na ziemię 

ki" sprowadziła 68 osób dobranych ~owarzy~tw. ' jakiej Pauliny Nowak, która wraz z CÓrl{(]1 spro 
Ochocze tany pod wodzą p. JezlOra:ńslnego I' wadzila się z Berlina i zajmowala się sppdzaulelll 

, irwaly do godz. 1 w nocy. plodów. .. 
I Po ~akońc~eniu t~ńców towarzyst~o usiadło ł Szymańską do Nowalwwej yprowadził Plon. 

1 uciekł. Napastnicy zbiegU z kozuchem. 
(a) Kradzi.że. Z domu przy u}IClY Piotrkowskiej 

nr. 58 Jan Czudzlk, bez zajęcia, skradł różne rżeczy, 
należące do Her8z11 Zelmana. Policya aresztowała Czu· 
dzika. 

przy stolIkach l po~ejmowane. prze~ dZl?Jnych go· ka. Nowak.owa urz~dzila sztuczną operacyę, pod-
spodarzy herbatką l pączkami, baWI 10 SIę roUllo- \ czas której Szymanska umarła. Zwłolli zaś miano 
W.l\ do godz. 4 rano. l wrzucić do Warty. 

, Plonkę i oble Nowakowe aresztowano. 

Z WARSZAWY. 
Sekcya wykazala, że operacYę dokouano bez 

żadnych pojęć o akuszeryi. 

- Z piwnicy skladu iowar6w kolonialnych Eliasza 
Wiszniaka, nil rogn Zawadzkiej I Piotrkowskiej nr, 13, • Echa. rewizyi senatorskiej. 
skradziono różne Lewary, wartości kilImdziesięciu rubli. Naczelnik kolei nadwiślańskich, inżynier Hes. Wystawa pracy oświatowej. 

(a) Z .,działu śledczego. Agenci wydzlałn ket, rozeslał po całej linii i biurach okólnik, 
śledczego pOllCyl łódzkiej aresztowali Wladyslawa Bal- w którym komunikuJ·e, że, z powodu sl{argi ano- I 
carka I Tomasza Skowrońskiego, przy których znalezło· Dr. Maryan Stępowski, redaktor "Przewo-
no rewolwer systemu "Lefaucheux".· nimowej do senatora Neidhardta na kasyerów dnika Oświatowego", rzuca myśl ucz(lzeni~ pieć-

- Zatrzymano poszukiwanego Joe1a Rozenberga, kas bagażowej i towarowej jednej ze stacyi kolei i dziesięciolecia autonomii Galicyi za pomoc<'l. "wy-
oskarżonego o kradzieże nadwiślańskich, przeprowadzil badania, k,óre oskar- I '1: 

- Poszukiwany przez sl\d gminny I okręgu powiatu .. . . l stawy praoy oświatowej". Wystawa ta, wedlu!': 
przasnyskiego i oskarżony o kradzież, Boleslaw J arżę - I źellle O rożne niept awidlowoSCI potwierdzią· I projektoda wcy. powmnaby w skondensowanej ~ 
bowicz, zostal aresztowany przez wydział śledczy. Jednocześnie p. Hesket uprzedził wszystkich I popnlarnej formIe być odbiciem calości naszeJ' 

- Ar~8ztowano Majera Kallńskiego, który uchylał J urzędników i pracowników kolejowych, że dodat- ' . t . . b . ",' 
się od siuzby wO JlkoweJ, oraz Jullannę Holweg, Skaza./ ki i podarunki w jakiejkolwiek formie nie będll. II Pdr~ClY .oswplalo1w.eJ! powl.nna l o eJmow~ó . ~lSzystkle 
nit przez sl\d pokoju na więziElnie, która ukrywala Się t l " " '" d d 'li I zle llIce O S n I 'o metyl (O europejskIe], lecz i 
dotąd. l o. ero.wane. l. W III Ul, ~procz POClągUlę~la o o p.o. zaoceanowej. Dr, Stępowskiemu chodzi' o taką 

(p) Pogotowie rałunkowe w cla,gu dnia wczo- w.ledzlaln?8CI sądowej, będą natychmIast uwalDla . wystawę, kt?raby odzwierciadlala to wszystko. co 
rajszego pomiędzy Innemi wzywano do następuil\cych ! nI z kolei. naród pohkl sam dla siebie w dziedzinie oawiaty 
wypadków. . , I Urzędnicy wydziałów handlowych okólnik ten . k It d . l t k" 

_ Ogólnemu osłabienIu uległo pl~C osób, z któryrh otrzymali za pokwitowa.niem l u Ul'y z zla a, a ta ze l to, co dla siebIe 
jedna, odwieziono do szpitala Poznańskich, jedną do 8zpi· * . potrafily zdzialac te narody, których byt jest 
tal a Aleksandra, iedną do mieszkania, iedną odesIano do Odczyt. z bytem narodu poll'lkiego związany, t. j. rusini, 
Przytułku noclegowego na ulicę Cmentarnl\. Dr. Maryan Zdziechowski, czlonek Akademii litwini, żydzi. 

- Na ul .Przejl\żd nr, 56 w f~bryce Pru81nowsklego umiejętności w Krakowie, wygłosi dnia 13 b. m., "Praca, oświatowa nie możi tu być oezy"i-
Ludwikowi Plpkowsklemu, rob~~nlkowl, lat 55, maszyna o godzinie 8 wieczorem odczyt Odrodzenie ka . . 
polamala cztery p!\lce n prawej ręki. Na ul. Drewnow·. .. .' ." .. . scie pojmowana jednosLronnie. Pod to pojęcie 
skiej nr, 62 Leonowi Reksowi, robotnikowi fabrycznemn, tolIcyzmu w Angin l kardynat Newmau w sali należy podciągnąć wszystko, co się z oświatą lu-
lai 19. !naszYDlI złamała lewe przedramię · Muzeum przemysiu i rolnictwa. l dl1 .splata, a zatem krzewien.ie wiedzy przez szko-

Wczoraj wieczorem na uj. Towarowei nr. 9 Ma- .. Z . 'l ' 'd ' ł 
ryeonna ROBI ck a, robotnica, Jat 24, w celu samob6istIVIIo . gon siostry mi OSlel zla: • . ę 1 poza szkolą, wychowame mlodziety, ksztal-
naplln się karbolu, Pomimo energicznej pomocy lekarza DZls nad ranem rozstała. Się z tym sWlatem ; cenie ludu społeczne, ekonomiczne, etyczne i t d. 
Pogotowia, pozostała w agonII. w szpitalu na Pradze ś~ p. siostra Felicya Wojno, l Pobieżny szkic programu wystawy, jaki przed-

• 
(3.) Ospa w Chojnaoh ustaje, dzięki zarzą,

dZOlllln śroLlkom zaradczym, nie przybrawszy groź· 
niejszych rozmiarów. 

Felczer powiatowy, Sto Lenartowicz zacznie 
tam wkrótce ma.sowe szczepienie ospy ochronnej, 
przedewszystl,iem u dzieci w wieku szkolnym. 

SZTUKI\. 
(x) Teatr polski A. Zelwerowicza (Cegielnia. 

na 63). Z 1.allcerJaryi teatralnej piszą Dam: 
Dziś premiera niezwykle efektownej sztuki 

H. Oldena "Urzędowa żona-O z Wandą Slemaszko
w~ w tytułowej roli i z dyr. Zelwerowiczem w ro
li pulkownika Lenoxa, Sztuka otrzyma wspa
nialą. wystawę i jaknajstaranniej8ze wykonanie. 

Jntro pO cenach popularnych "N Dra ~ Ibse· 
na z Wandą Siema:lzkową, znakomitą przedsta
wicielką roli tytulowej . 

W sobotę po poludniu o godzi,nie 3 i pól dla 
młodzieży dyrekc"ya \'!'Zuawia JWlDedYQ Al. Fredry 
p. t "Pan Jowialski~ z p. Ryszkowskim w ty
tułowej roli. PozostaJą obsadę tworzą pallie: Ma
Jeszewska, Wierzejska, Zawiej ska oraz panowie: 
Grabowski, Przystański, Chaberski, Mici ński i 
Zelwerowicz. 

"Urzędowa żi)na.~ powtórzona będzie w sobotę 
i niedzielę. 

W niedzielę dnia 5 b. m. o godzinie 3 po 
pOludniu po cenach popularnych wznowiony bę
dzie Moliero wski "Ch ory z urojenia.· z dyrel<to· 
rem Zelwerowiczem w tytułowej roli. 

W prńbach: "Rosmersholm" Ibsena i "Mada
me-sans gene" Sardl.lu. 

(X) Teatr popularny' A. Mielewskiego (Kon
stantynowska 16). Z kancelaryi teatralnej piszą 
nam: 

Dziś na doohód filii ,.Gniazda4 opieki nad 
dziećmi na Balutach dana będzie po zniżonych 
cenach sztuka w 3 aktach p. t. • Wesele podczas 
rewolncyi ~. 

W piątek na ogólne żądanie dana będzie po 
raz 15 w tym sezonie a zarazem i ostatni zna
komita sztuka Tolstoja w 5 aktach "Zmartwych
wstanie- po cenach do polowy zniżonych. 

W sobot~ dla m!odzież1 po naj niższych ee-

urodzona w roku 1841, ślnby zakonne nczynila \ stawia projektodawca, obejmuje następujące sek . 
w roku 1859. I eye zasadnicze: 1) wychowanie przedszllOlne, 2) 

8zkol~ictwo ludowe) średnie, zawodowe i wyższe, 

Z dzielnic polskich. 3) ollleka pozaszkOlna nad mŁodzieżą, 4) oświata 
poza:itkolna młodzieży i dorosrych, 5) wychowa.· 
nie fizyczne i hygiena ludu, 6) wrchowa nie po-
prawcze,- 7) nauka i wychowanie dZieci upoś!e' 

Z KRAKOWA. Jak nam donoszą. z Krako- dzonych, 8) kształcenie ekonomiczne i społeczne. 
wa, uniwersytet jagieltoński zamierza powolaG dr. Wystawa. ta. streŚCI laby dorobek calej naslel pra-
Zthislawa Jachimeddego na. doceuta historyi mu- cy kulturalnej na wszystkich polach, pisze fJro-
z)kl. jektouawca, uzasadniając SWÓJ projelit, i oddała-

- Wczoraj, skutkiem sprzeczki ulicznej, pe- by również wielkie korZyŚCI poszczególnym towa. 
ł wien kapitan artyleryi ranił pięciokrotnie szablą rzystwom i instytucyom, któreby w Dl eJ wZlęly 

I 
urzędnika cywHnego. I udziat. PrzedstaWiając swój dorobek l metody 

- Rada miejska uchwalila projekt kontrak· dziaLania, towarzystwa młalyby sposobność zapo-
I tu teatralnego ~a .następne sześ,ciolecie. Termin ; znaó szeroki ogól ze swemi zada.nlami, spopularyI konlmrsu. na objęCie teatru w dZierżawę oznacz?- I zowalyby cele, którym sI ulą i zJeJuałJ by Bobio 

I 
no do d~~a20-go marca r. b. PostanoWIOno takze , przyjaciól wsród ludZI, którzy przedtem, byc mo

, przystltPIC do budowy teatru Judl.lwego w Krako- ! że, nawet nie wiedzielI ° istnieniu dauy~h towa,
, wie. . ., . I rzysLw. \V Jstall'a taka) według tir. Stęl)1.l ,val(t~go, I - Student ullIwersytetu JagleUonsl\lego, Je powinuaby odbyo si~ w r. UlU w lel!lt1 IV Kra-
! mielewski, rodem z Królestwa, l,tóremn senat kowie. 
zmienił relegacyę na na.~aaę, przeprosi! wczoraj Pięknej tej my~Ii ży\;zy'~ na:uty Ul't;\Jt.;L.Y ~vi. 

I rektora Witkowskiego wobec wszystkich dzieka- stnH311,a. 
nów za zllchowauie się niewlaściwe podczas zajść 
styczniowych. 

- Uczniowie akademii sztnki żądają usunię
cia sekreLarza Cybulskiego. ZapOWIedziano wiec. 

ZE LWOWA. Skutkiem za.jŚć na politeelmice 
tutejszej) wywołanych przez strajk z powodu spra
w y ks. prof. Zimmermanna, trzech studentów po, 
litechniki otrzymafo nagauę rektorską, z zagroże
niem wydalenia, oraz notę nieodpowiedniego za
chowan,a się, wobec czego straoą prawa do sty
IJenuyów; dalej 14 tu otrzymało-naganę rektor-
sloh a okolo 250-naganf;( dziekańską· . 

- POdCZ.ld wyborów do rady miejskiej zu
pe1ne zwycięsLwo odniósl blok narodowy, który 
Slwpil oko10 7 tysięr.y glosów, gdy lista postępo
wa uzyskala tylko 4 tysiące gloilólV. 

Z POZNANIA. W Poznaniu wywolała wielką 
sensacYę następująt:)a zbrodnia, na lctórej ślad wy
padkowo wpadła policya. Oto jeuen z agelltów 
zauważyl, że dwaj robotnicy WiOZą w tacZCtl w kie
runku rzeki jakis ciężkI przeuflllot w worku. Za 
taczką w pe IV Hej odległości szedł mężczyzna przy
zwoicie ubrany. At'esztowano wszystkich troje. 

W worku okazu si~ trup córki wlascieiela 

Ostatnia poczta. 

- W komisyi chelmskiej w Petersburgu za· 
kończono rozpra.wy ogólne nau lH'ojektulU wyo· 

I drębn\enia Chetms,;czyzny. Ost'ltule momentyod· 
znaczały się wielkiem oŻywlt'nlem. Hr. Uwarow 

) zaznallzyl, że początek his tory 1 odłą.cz<JllIa Chełm· 
szczyzny odniaśa należy do osobtgteJ ambiCjI egOI
styoznych przedstawiciell władzy za. czasów Rur
ki. Rumiatlc6w ośwlauczył, że żadne rekompen
saty polaków nie zadowolą, Rodiczew do wodzil, 
że celem całego proje!, tu cheLlllsIGego jest rusy' 
filco.cya, ale ona. nic urzeczywistni SIę nigdy. Re
ferent Czil!hl\CZeW, reasumując prOJekt, uowuJzH, 
że bez wylączeuia Chotmszc2iyzuy, iadue reforlDy 
w KrólestWIe Polsldem nie są możliwe. W glo
sowaniU 17 poslów przecl\v 10 oswia.dcl.ylo się za 
prtejsclelu Lio rObprtlw szozegóiowych. Wlę){~ZOŚ": 
utworzyli posrowia z prawicy i wszyscy paździer 
nikowcy. 

- Z Pary ta donoszą: Monis podjl\t Się mi-
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syi utworzenia gabinetu, w kłórym obejmie tekę go 370, warszawskIego 92 i dorpackiego 28 stu' 
ministra spraw wewnętrznych. Berteaux zgodzil dentów. 
się przyjąć tekę wojny, a Delcass~ marynarki. .lkołajew, :2 marca (P.) Wznowiono kursy 
Tekę ministra spraw zagranicznycznych zapropo- parostatków pomiędzy Mil(ołajewem a Odesą. 
nowano Rlbotowi lub Poincare'mu. Petersburg, 2 marca (P.) Minister spraw we 

Ostateczny skład mlnisteryum jest następu- wnętrzoych zatwierdzil program zjazdu przeciw. 
jący: Obejmują teki: PrezJdyum i spraw we- cholerycznego w Petersburgu, który ma się od· 
wnętrznych-Monis; sprawiedliwości-Jeanneney; być pomiędzy 4 a 10 marca r. b. 
wojny-Berteaux; marynarki - Delcassej spraw Berlin, 2 maroa (P.) Do sejmu puskiego 
zagranicznych-Cruppi; flllansów-Cai 11 au x; han wniesiono projekt dozwalający nn pa.lenie trupów 
dlu - Poirrier; oświaty - Steeg; robót publicz- ' \V Prusiech. 
nych-Dumont; rolnictwa-Masse; kolonij-Mes. Twer, 1 marca (P.) Wczoraj, przy areszto 
simy; pracy-Viviani albo Paweł Boneour; pod- waniu dwn podejrzanych osobników, ci zabili po 
sekretarzem, czyli wiceministrem sztuk pięknych. licyanta i dozorcę policyjnego, oraz ci~żko zrani-

Jl50 
-= 

strzelali do nich. Herszta. i 22, zbójeów zabiło, 
7 zaś wzięto do niewoli. ' 

Oharb n, l marca. (P.) Pozostawało na obser
wacyi 714 tubylców i 12 europejczyków, w o rJ .. 
o8obnieniu 10 tubylców i l europejczyk, w szpi
talu dla zadżumionych 4 tubylców i 11 europej_ 
czyl<ów; w odosobnieniu 10 tubylc6w i l eUrOPflj_ 
ozyk, w szpitalu dla zadżumionych 2 tubylców. Na 
ulicach znaleZIOno 4 tl'Upy. W ciągu doby zmar-

ł lo 4 tuby1~ów . Wczoraj. o godz. 9 min. 23 wie
I ozorem, zmarł student, Mamoutow. 
: Błagowieszouńsk, 1 · mal·ca. (P.) Stwierdzono 

u chińczyka. pierwszy przypadek choroby, podej
rzaoej o dżumę. ma być Malvy; ministrem albo podsekretarzem li drugiego policyanta, i, zam'(nąwszy się w Ia-

ministeryum poczt i telegrafów będzie Cuaumet. źni, zaczęli strzelać. Car<~ noc ciągnęła się strze Z ostatniej chwili. 
Inne stanowiska podsekretarzy stanu, czyli ,vice· lanina, w której Ciężko zraniono slrażnika. Obu Poznań, 2 marca. (Wl.) WJbory uzupełnia-
ministrów, będą. obsadzone dziś. i zloczyńców znaleziono w raźni zahitycll. Rozpo-

.Figaro" napada gwaltownie na Delcassego ~ znano w nich tych, którzy na Boże Narodzenie jące do sejmu na miejsce byłego posla Jażdżew-
za przyjęcie telti marynarki i przypomina, że lIapadli na dom duchownego, w pow. oieżeckim. skiego odbędą się 7 kwietnia. 
Delcasse już p~zed kiiku laty ~gdy. był ministrem ' zranili .. ciężko jego żonę i zabil~ dorożkarza.. Roterdam, 2 marCa (Wf.) Wczoraj zawinąl 
spraw zagraDlcznych) omal. ze me doprowadzll' .. KIJÓW, 1 marca. (WI.) Zjazd na kontrakty tutaj okręt Campanello" z powracającymi wy-
Francyi do k!ltastrofy. To tez osobistości ta' : klJo wskie duży. Tranzakcye w pelni. Rozpoczęto I ch d' . "t k" . I' " K ó1 
kie, jak Delcasse, nie powinny być wogóle mini- I zebrania ogólne cukrowni, W tygodniu bieżącym O zcaml aus ryac 1101, roaYJS wnl I z r est\Va 
strami. ł od będzie się aż pięć balów polskich publicznych P~lsklego. Wychodźcy au~tryacoy mają zOBta-

Niepewne jest jeszcze, czy Ribot zgodzi s~ę na cele dobroczynna i wpisy. , WIOną swobodę dzia!ania; natomiast rosyjscy s, 
przyjąć takę spraw zagranicznych. Gdyhy odmo · Kijó .... l marca. (Wl) Tygodnik "LuJ Boży· I pilnie strzeżeni na okręcie przez polioyę por-
wil, Monis zamierza ofiarować ją. POtlCaremll. przeszeLłł na własność nowego proboszcza kijow.. tową. 

Ustępująoy prezes ministrów, Briand, kOllf?- sldego, ks. Żllkowskiego, i będzie wychodzil na ( 
rowal z Delcassem i Berteaux, aby w programie dał pod jego kierownictwem. Berlin. 2 marca (Wl.) Z powodu wstłpienia 
politycznym, który nowy gablllet przedstawi izbie \ lz um, 1 marca lP.) Otwarto tymczasową Delcassego do nowego gabinetu francuskiego 
deputowanych, zarhowane byly główne linie wy- komullllracyę pasażersl\l~ na kolei północno doń- przypomina prasa niemiecka., że jest on zwolan-
t~czne reform. opracowanych przez dawny ga.. ski ej. Ku:sują po 3 pociągi tygodniow?~. ( nikiem izolacYI Niemiec. O programie nowe () 
blnet. OharblD, 1 marca (P.) Wladze chmslue za- '.. . . ~ 

- "Fremdenblatt" pisze, że Aehrentual po wiadarniają dyrei-tora leolei, że !udnoś6 chińska j rządu nle~Jel~. Je.szcze wla.domo; Dle ulega Je. 
ukończeniu sesyi delegacyi otrzyma urlop dwu- ID, Charbllla ule weźmie uddalu w najbliższych dnak wątphWOSCl, ze cechą Jego będzie kierunek 
miesięczny, który spędzi w Abazzyi. wybO1'ach do zarządu miejskiego na nowe 3 lecie, radykalny i na.rodowy. 

W, czasie. urlopu sprawami ministeryum za- powo!uJąc się .na ugodę p~k ńską z, ~oku. ~9~9: Borlin, 2 marca. (Wt) Konserwatyści zamie-
rządzac . ~ędzle ambasador w Kon3tantynopolu, Wladze chińs lue za~trzegaJ1'\ J,udn~s~l .c~lnskleJ rzaj/ł przy najblitszej sposobności inter elować 
Pallavlcllll. prawo zarezerwowania w ra.dZIe miejskie) 3 ech . . . . p 

Zastępcą posla będzie dyrektor pierwszego . miejsc dja przedstawicieli chińezyk6w, 7. wyboru ~ sejmie rząd, z JakIch .powodów dot.ychczas nie 
departementu, bar. Ml1ller. I mieJsoowego Towalzystwa handlowego. zastosował wywlaszezeOle l ozy zamierza nadal 

- Wielkie wrażenie wywolał w Bialogl'odzi{j . Londyn, 1 marca (P.) Rozkaz do armii po- prowadzić polItykę kolonizacyjną. 
nagly odjazd posla niemieckiego przy dwof~e leca utworzenie batalionów aeronautycznych ze i Madryt, 2 marca. (Wł.) Rada ministrów apo-
serb9kim, ~etchenaua .. Odjazd. n~stąpil, jak SIę skladem 190 ludzi w batalionie podozas PO- ! ważni1a Canalejasa do wypraoow3nia od owiedz' 
zdaje, slmtlnem tego, ze rząd memleckl nie UWIl kOJu . I .. P I 
ża dymisyi ministra wojny, Gojkowicza, za, zadość Ateny. 1 marca (P) Grecya wylonila ko- na ~s~atD1ą notę Watykanu w: sprawIe stowarzy-
uczynieOle dostateczne za. insynuacye, któryoh misyę, dla bezzwtol·Zl1'.:Jgo obmyślellla, fącznie z 0[1 ~ szen I IwngregacYJ. Przesilenie ministeryalne zoo 
minister dopuści( się względem posla. niemieckie- cerami tureckimi. środków zapobieienia nowym stalo narazie za.iegnane. Duchowień.stwo t.l1teisze 
go w sprAwie dostawy nowych 15 bateryj dział , za.)sciom na granicy grecko tureckie), jest zdania., te przyid~ie do zl"rwania pomiędzy 
górskIch dla artyleryi serbskiej. Nlemuiej ser~. Ch (lago, 1 marca (P.) Podczas wyborów Hiszpanią a' Watyl(anem 
skie sfery nrz~dowe ma.ją nadzieję, że uda SIę burm strza byty bur.diwe zajśda; jest kilku ra~ S I 'kl 2 .' Wl) 
zatarg ten załatwić pokoJowo. l nionych. a oni, m~rca..( • Wc~oraj przyszlo 

- Z Aten donoszą: Pomimo zapewnień obu - ; Ateny, l marca (P.) Venizelos oznajmi! ' do krwawych stare pomiędzy wojskami tllreckie· 
stronnych naczelników straży pogranicznej, grec ~ w izbie, że gablllet poda się do dymisyi, jeżeli mi a bandami bulgarikierni. Zginęło 4 bułgarów 
ldej i tureckiej, że użyją wszelkich środków, aby izba przyjmie zmiauy, wnies oue przez komisyę ' oraz Wielu jest rannych. Ze strony tureckiej zgi: 
nie dopusció do dalaz!cb zntar~ów, doszło znów d~ syt aw kosLytucyi, w projel<cie rząd owym re- nęło 3 ciężko rannych zostalo 4. 
do gwałtownego starCIa na gramcy grecko- turec, WIZyI konstytucyl. ' . 
kiej, z czego wywiązala się strzelanina, trwająca I Konstantynopol. 2 marca (P.) Urzędownie . Kopenhaga, 2 rnarc~. (Wl.) DuńskI transpor-
kill(a godzlJl. Wreszcie turcy przeszh do ataku, , zakolllulllkowano o dwóch wypadkach dżnmy towlec "Małgorzata" zglUąl na morzu Pólllocllam 
co wywolało wielki popłoch Da granicy. Spodzie· • w Mece. wraz z calą załogą. 
wane są dalsze staroia. Paryi, 2 marca (P.) Wobec odmowy Rlbo-

- W Berlinie wielkie wrażenie wy wf)lola. t'a tekę spraw zagranicznych Monis zaofiarowal 
ujawniona przez prasę, sprawa skandaliczna, któ- . PoiMare'mu, który ją odrzucie. Tękę przJjąl 
rej bohaterem jest prezydent policyi uerlińsluej.,. , Cruppl 
Jagow. Prezydent napisal do zna.nej aktorki, p. Teheran. 1 mll.rt'a, (P ,) Nasr-ul-muIk zawa-
Durieux, list, zapowiadając jej otiwiedziDY swoje. runkowal przyjęcie rejencyi utworzeniem w me· 
Mąż p. Durieux, dowiedZiawszy się o tern, zalll- dŻl'lisie stalej więlcszosei, zdolnej do popieranIa, 
łerpclowal ostro prezydenta, na. co otrzyma! od- . zaleconego prtlez niego, przyszlego gabinetu. Po 
powiedź wykrętną.. Przyjaciela Jagowa usilują \ długich pertraktacyach, odbytych lIa tajuycu i ia· 
zatuszować tę sprawę skandaliczną, zdaje się je<!- ! wnych posiedzeniach m~~iylisu, party e umiarko
nak, że będzie miaZa dalsze, poważniejsze na-. wane utworzyły większosc. rozporządzającą 49 gto
Itępstwa. ! sami. W mnlejszo8IJi pozostali dem o\(raCI, w Iicz-

- Z dniem t ·ym kwietnia zacznie wycho- ! bie 20. Większość, jalco l\andydata na prezydeu. 
dzió w Czersku, na Kasznbach, nowe pismo pol- r ta ministrów, zalecila SipabLlara, któremu też re· 
skie pod nazwą «Dziennik polski.) Zadaniem } jent poruczył utworzenie gabinetu. 
pisma ma być praca naJ ratowaniem kresów za- r Peszawar, l marca. (P.) Znany rabuś, grasują
ehodnio-pruskioh, nad któryeh germanizacyą pra- , ey na pÓl nocno-zachodniej granicy I adyi, Haiti-
cują z wielką energią żywiol} hakatystyczne. na.u. ukrył się, z 29 stronnikami. w jaskini C11ar-

- W Spocken (w stanie Wa.szyogton) wy sede. Komisa.rz pogl'allicz,ny z 200 żulnierzami l 
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NIech Pau sIę zwrór.i do redakcyi "Przegla,du 'recbnicz 
nego" w Warszawie (Wlodz\mlerska nr. 3), doła,czając 
markę na odpowiedź. ZlLpewne tam wiedzą 
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T E LE G HA MY. 
Petersburg, 1 marca (P.) Najjaśniejszemu Pa : 

nu. przedstawial się prezydent m. Warszawy, 
Mt111er. i 

Petersburg. 1 marca (P.) Minister oświaty li 
W1dalU ia iajśeia lIi uniwersytetów: moskiewskie-
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narynszom monopolu mięsnego w Łodzi, śmiałków prawo a deoydująoej większości dwie trzeciego 6b 
I baluciarzy, i prócz tego, upominających się jesz - mai lłoych prawo glosu na zebraniu wle.iskiem, 

eze o zwrot przeszlo stu tysięcy rubli, uiesłusz- albowiem sprawa ta, rozpatrywana dwukrotnie sa 
: nie pobranych przez rzeźnię akcyjną w Łodzi zebraniach gromadzkioh Balut Nowych i Balut 

Z powodu oszczerozej napaści "Kuryera War z Balut, za czas okupacyj i eksploataoyi tako ' Starych dnia 31 maroa r. 1910 i 7 kwi etn lfl. 1910 
/lzawsldego· nr. 7 r. b., .Neue Lodzer Zeitung" wych przez rzeźnię al{cyjną. Stl:td te~ pochodzi roku , zadeoydowaną zostala nietylko przez więk-
nr. r. b. i .. Warszawskiego Slowa" nr. 232 r. z. wulgarny i obelżywy sposób pisania korespon. I szość osób, mających głos na zebraniu gromadz 
na niżej podpisanych najupr2ejmiej upraszamy denta .kuryerka IC o Balutach. Stąd też wycho- kiem, jak tego wymaga art. 273 zbioru pr. t. II 
Szanownlł Redakoyę O umieszczeuie w swem pi- : dzą kłamliwe oszczerstwa i niecne dennncyacye cz. I urządz . zarz. gub. Kr. Pol. wyd. 1892, lecz 
śmie w imię zasady: "Audiatur et altera pars" i i na. ludzi Bogu ducha winnych. Stąd poohodzlł została przyjl}tą jednomyślnie t. j. przez wszpt
naszego rzeczowego wyjaśnienia w sprawie za- ! ukazujące się czasami w prasie rozmaite inwek kich 21 obecnych osób z pośród 26, maj ąc y ch 
rzutów, uczynionych nam publicznie: I tywy i oskarżenia pełnomocników Balut, wójta ; głos i przez 5 obecnych osób z p ośr6d 6 mają -

l) Kłamstwem i nierozllmieniem rzeczy jest, ' gminy, pisarzy gminnych, nauczyCieli miejsco- : cych glos na zebraniu gromadzkiem Balut Sta · 
jakobysmy wspólnie z innymi pelnomocnikami II wych, ba ... nawet niektórych przedstawicieli wla- . rych i Balut Nowych. 
Balut stworzyli sobie na Ba.lutaoh samowolnie ja- dzy o rozmaite "zbrodnie", jako to, naprzyklad: I Kłamstwem wierutnem jest twierdzenie, ja 
kąś odrębną. instytucyę administraoyjną i gospo ! za otwarcie na Balatach w o ~ tatnim czasie kilku- ' kobyśmy na czele z wójtem i piSarZtllTI gmin} 
darczą, która obarcza obywateli pOdatkami, ścią-; naslu szkól poczl}tkowych, za oświetlenie elek- Radogoszcz zwolali zebranie wiejs lde BalUG No
ga ;e z nich, zawiera umowy wbrew interesom i l tryczuością ciemnośoi egipskich, do niedawna je- wyeh i drogą uchwały ustanowtli 12 ~etn l) m il C
woli gromady i t. p. czyni rzeczy. Albowiem I szcze panujących na Balutach, za pobudowanie I nikó w z prawem prowadzenia w imIeniu gruma 
trzf' ba wiedzieć, iż BAluty stanowią częśó gminy na Balutach l(os7.tem wlasnym l pracą własną dr wszystkich bez wyjątku spraw w terminie 
Ratlogoszcz i korzys t ają z praw samorl!ądu gmin- l udoskonalonej rzeźni gromadzkiej, przewyższają- 4-letnlm, oraz że uchwała owa jest niepraw na, 
nego i wiejskiego, czyli gromadzIdego. .Na mocy i oej pod względem technicznym i sanita~nym kon· I jako zwolana pod prt.ewodnictwem wÓjta, a nie 
zaś obowiązującego prawa o samorządzie gmin- • kureneyjną rzeźnię akcyjną w Łodzi, za otwarcie sottysa. 
nym i wiejskim (patrz art. 196 zbioru pr. t. II l na Balatach targowiska bydlęcego i zrobienie l I tak: zebranie owo, to j. z dnia 29 listopa
cz. I urz. zarz. g. Kr. Pol.) w gminach i gromadach j! wy lo mu w monopolizacyi handlll mięsnego w Ło- , da r. 1909, kiedy to wybrano 12 pelnomocników 
wioskowych administracya interesów gm nnycb i dzi i za wiele t. p. rzeczy_ I z Nowycll Batut, zwoływal i przewodnIczy t na niem, 
gromadzIlich powierza się zebraniom gminnym i Nic więc dziwnego, iż to wszystko spędza na mocy art . 269 zb. praw t. II cz. I wyd. z l', 1892 
gromadzkim, oraz osobo~, przez tako_we zebrania i sen z oezu .pp. akcy.onary.asz~m llIo.noyolu ~ięsne. l urz •. za~z. gub. Król. Polsko wójt a nie soltys, 
wybranym. Do atrybucYI ZHS zebranIa grornady go w ŁudZI, ale Dlepomlerme dZIWImy SIę spo- gdyz wowczas dokonywano wyboru nowych sol
wio~kowej na mocy art 271 zbioru praw t. H sobom i sposobikom prowadztlllia ca.łej tej kampa· I tysów i nowego kasyera, a w takioh wypa~kach 
oz. l urz. zarz. gub. Król. Pol. między Innemi na- I nii przez przedstawicieli mono polu mięsnego · na mocy <lrt. 269 zbioru praw t. II CZ. I urz. 
leży: p. 5 "rozplJrządzanie budowlami gromadz- I w Louzi, zaltcza l ących (a jak~e) siebie do tej na- I zarz gllb. Król. Polsk., przewodniczy wójt, a nie 
kieroi. szkołami, szpitalami i t)'m podobnymI za- szej .. iuteligeucyi· i walezącycll "per [as et ne- soltys. Ale są to takie rzeczy, o których każda 
k1adaml kosztem gromady wioskowej urządzony- fas". Ale głęboko zastanawia nas, a nawet pou- nawet babina wiejska wIe. Nikt z nas na owem 
mi; Jl 6: nara.da i prośby w przedmiotach o~ ólnych cza ogół balucki smutna dwuos ub o wośó przekonań zebraniu nawe~ nie byl i obchodziło ono nas tyle, 
potrzeb gromady wioskowe.i dotyczących, środki spolecznych i etycz!l ych p korespondenta "Ku co zmIana rządu w Syamie. 
opiekuócze, rozszerzenie nauki c'tybnia i pisania rjera Warszawskiego· , biad ającego i lameutll j ąc e- I Zebrauie owo odbylo się 29 listopada 1909 
i t. p., punkt 7: podawanie do władz wszelkich go czy to w "Sz kicach spo ł eczn y ch" czy t,) w po roku st. st. na Balutach Nowyoh (dworskich), a 
zażaleń i próśb w interesach gromady wioskowej stępowej .Pcawdzie", czy tei w .. Kulturze" uad myśmy zawarli główny akt dzierżawy 9 kwietnia 
przez oddzielnych delegatów; pUllkt 8: nawa- ciężltą niedolą i grodem, brudelll i ciemno tą ua~ l 1910 roku z przedstawioielami Balllt Nuwych 
ózanie sllladek na pokrycie wydalków gromady; szych nizin i wszelkim wyzy~ klem , a jednocze. I i Barut Staryoh l włościańskich), będ'łcych praw~ 
p. 9: rewizya rachunków urzędllJ),ów z wyboru śnie z wyjściem z wagonu W Łr)(lzi, br u uią.cego ną osobą na Balutach .Nowych i Starych w myśl 
grom~dy; p. 10: wybór plenipotentów do pro- wszelkimi sposobami, sztll czkami, wywiadami J art. 261 zbioru praw t. II oz. I urz. zarz . gaD. 
wadzenia spraw ogółu gromady dotyczą.cych; p. u kuc li slek lódzldch m"nopolu mię~ll ego w Łodzi, ' Król. Polsk. wyd_ 1892 roku. 
J l: uchwały w tych wszystkich przypadkach, powouu l ąCf' gu drozyznę tego prouuktu. Więo gdzie R l, ym, gdzie Krym, a gdzie 
w których VI rdług ogólnego prawa lub w moc Dlatego te i, Jalt widać, życzliWie umieszcza karozmy babIńskie, S"an. Panie pogromco BaluL?I 
szczególnych o włościanach posla · tow / eń, lub "Karyer War"lzaw,k l" niezgadzające się z praw Oourzajl}cą bezczelnością Jest przypinanie 
wskutek pojedyńczycll rozporządzell rzą du zajdzie dą i fałszywe z grunLu osl{arżenla, sfabrykowana ' nam latek i szkalowanie nas za zaj~cie si'2 i do-
potrzeba zgodzen ia się na co lub wyrzeezenia przez ruzmaitych bylyoh l dziSIejszych pokątnyoh prowadzenIe urządzen i a oświetlenia elektryczna-
gromady Wioskowej." doradców, a wym ierzone przecIw tym, którzy go na BalutacIl, Zubaruzlll i R:ł.dogoszczll do po-

Więc "cui bono" i w jakim celu nuwoprzyby- tylko tyle zawilllll, że nie (l hcą S I ę opłacall na myslnego rezultatu, oraz insynuowanie nam faktu, 
1y korespondent .Kuryera Wars ' aw ~klego" do rzecz: rozmaitych szanta.ż ystów, a iacy jawnie iż z ogółu ściągnięto 13187 rb. dla zapła.cenia 
Łodzi, chcący uchodzi6 u nas (S IC!?) za domoro- I oświadc~aJą, iż w ten spu sólJ będą SIę !Oscić (Irmie urządzającej na Batutaoh, Radogoszozu i 
sh'go ekonomIstę i wytrawnego ".-.:poleczllika", i mszczą SIę za to, że ogól obywateli Ba.!ut ttze- Zubal'dzlu Ill ~ talacyę oświetlenia elektrycznego, 
przesyla do redal{cyi swego pisma stek takich ŹIO patrlących na rzeczy nie dal s i ę pokątuia a tymczasem fIrma nie nie otrzymała, ia.koby za 
bredni i insynuacyj, jaldemi I sl\ sfalHykowane rzolll tuman i ć , nie p02 wolll im łu w ić ryby w mę- l za sWOJą rob tę .• 00 się stało z SUilllł 43 187 rb., 
przez znanych szallta 'qstów balut' kich i tym po- tnej wodli e, a na.lwai,nieJsze-ll ie oddal Im w dZ iel'- i nic nie wiadomo". Tak, bo w tym wypadl{U nie 
dobnycb ludzi .z pod cit'mnej gW lazuy" jego in- ' żawę rz e Ź lI I gromadzkiej na warunkach przedsta- ł Wiadomo, co większe jest u piszl}cego, ezy grup
formacye. Tym razem rabus ten jest bardt.o la wionycu przez nich J E guberllatorowi piotr • slwo, cq też be ~ czelnoś(\! Bo jak wykaZUją książ. 
LWy do rozwią.zania, albowieUJ nowosprowadz~ny kowMklem.u Jeszc.ze w ~ty ' Zt!i~ rokll zeszłego, t . .j. " ki. ra chunkowe, znajdnjące się w kaucelaryi gmin-
przez sfery zamten sowane, p. kores londout .h.u· na oldame a~mlstrae yl ,.z znl opozycyl bałllck i ej neJ w Radogoszczu, li sum tych firma Hordliczka 
ryera Warszawskiegu", jak widao z je ,o dotych za koszt w~lywów od kapitalu wlożonego !Jrzez J i Stamirowskl otrzymała 12,100 rb., a eltll<trow-
czasowego występu w Łodzi, przy był do nas, by ogół. ; nia lódzka 11,470 65 kop. Wszelkie inne wy
ulllcestwić (doblze że tyll\O w "Kuryel'l\U War- I Więc pisze tedy "Kuryer Warszawski", aza datki i obsługa 5098 rb. 93 kop. Razem 28,664 
szawskim" oświetlen i e elektryczne na Batutach . nim "Noue Lodzer Zf>l tttOg", dająca w swem po- j ruble 58 kop. 
zburzyć, ba ... nawet zaorać to miejsce, gUZ ie obe ralilleUl wydaniU często pO$luch oszczerczym in Zresztą winniśmy za.znaczyć, że wszelkie do-
cnle wybudowano rzeźn I ę gromadzką na I;łałutach, syuuacyom i inwektywom, oraz poluj,!-ce nil sensa · wody i książl<i rachunkowe, bądź to z urządzenia 
będącą Ilością w gardle Pll. akcyonarynszolll mo- cyę brukowe pisemko • Warszawskoje Slowo", iż oświetlenia elektrycznego, bądź to z sum izkol-
no polu m i ęsnego w Łodzi, oraz urabiać nieprzy- .Il le wiadomo, co się stało " z 37 tysiąca mi rubli, nych, bą.dź to z budowy rzeźni grom a. dzldej s~ 
cbylllą opinię prl:ez .knryerek" u władz mleJsco- wymflszonemi z gl'olllady na budowę rzeźni · . w posiadaniu kancelaryi gmmnej i osub wybra-
wych, no .•. i w naszych cukiernIach przy czarnej Aczkolwiek, gdy-by przejrzaŁ p. kores!londent nych do prowadzenia. wyżej omawianych. sPI'aw i 
kawce, po obiedzie o guspodaroe gminnej i gro- I "Kurjera" roczuik swego pisma za rok 1908 były już i są zawsze składaae i okazywane na 
ma. dzki ej na Balut.ach, tudzież pr~ygotowy~~ć l' i 1909, to . znalazlb y ta.m notatkI} w korespondeo .. . ż~d lin i e wta~z i przedst~wicieli zebrań gromadz-
grunt do przylączetlla Balut do ŁodZI, a. wtascI Cyl z ŁodZI, że 5 grudlJl<t 1908 r. zapłacono przed- kICh, lecz me mogą byo okazywane rozmaitym 
WIe, ~ c ślej mówiąc. - do połknięcia rzeźni gro" sIębiorcy Cyuamonowi ro_ 5000, a w 17 czerw- pokątniarzom i szantażystom. 
madzkleJ na Ballltach przez akcyouaryuszów mo· ca 1909 r. zaplacollo temu!. Cynamonowi 30,t OO i Oszozerstwem i bezczelnością jest też t.wier-
nopolu m i ęsn ego w Łodzi. rubli, oraz. że za salll plac pod blldowę rzeźni l dzellie autorów skargi i oglaszanie drukiem przez 

Któż WIę C jest ów zacz pogromca BalIIt?.. gromadzkiej na B~ tlltach zllptacono z sum gro- l pisma wyżej wymienione, iż grupa ludzi, która 
~?zwolirny tedy być sobie JUi. nieuyskr'etni? Ola(hkich i poż y c~ouy c.h 10,0?0 rubli.. . I sama. sobi~. wydzierżawiła rzeźnię . gromadzką, 

uchylto rąbek kulIS kury erko wych 1 nazwac .Klamstw em Jest, Jal\Obysmy samI sobIe wy. obarczyła Jej hypotekę dobrowollleml samami na 
rzeczy po imieniu, że owym pogromcą. Balut dziel'Żawdi na lat dwanaście rzeź n iQ gromad~kł I własne imi~ (około 200,000 rb.). 
w "Kuryerku Warszawskim- jest, ni mniej, ni na Bałutach, albowiem główny i zasadniczy akt Pierwszy zarzut o sposobie wzięcia dzierż&
więcej, rodzInIULki brat glównego kasyera rzeźni dt l erżawy rz eźni balucIdei przez nas zostal za· I wy .Już wyŻt1j szczegółowo objaśnilismy. Co zai 
akcYlnej w Łodzi, nazywa się p. Z. PletkIewicz warty z niżej podpisanym duia 9 kWietniU 1910 ' do obarczenia hypoteki rzeźni samowolnie przeJ 
i, .lak widać z wybzów melduukolVl(lh, wybrał roku u rej enta Ryt ń~ldego przez trzech pelno- ~ Siebie i na wZasne imię, i to w tak pokaźnej 
sobie za locum mlelsce uśmiercania w ŁodZI roz- mocuil{ów Batut Stary oh i dwóch pełnomucuików l cyfrze, tak tylko może twierdzió albo kretyn, al-
maitych czworouogó w, t. j. bydtobójnię łódzką. Balut Nowych, będących do tego specyalnie upo - ~ bo też pensyonarc z KochanÓwki. Wszak każdy, 
Czy .. imy to dlatego, bo, jak radzi llieboszczyk ważnionymi mocą uchwal z dnia 31 marca r. 1910 ktokolWIek bą.dź ma naJslabsze nawet pojęcie o 
Taine, chcąc poznać aatora i genezę Jego twór- i 7 kWIetllia tegoż roku. hypotece, ~en wie, że każdy wniosek musi byó 
ozości trzeba pillrwej poznaó jego środowisko. Kław,:twem jest, iż w sprawie dziel'żawy aktem rejentalnym i przez zarząd hypoteczny za-
Stąd też i dlateg') leż, jak widao, wywdzięczając rzeźni baluckiej jak ~ isze "Kuryer Warszawski" I aprobowany i uznany za legalny . • Tak samo by-
się za swoje locum w byd!obó!ni lódzkiej, ciska a za nim "Neue Lodzer Zeitung- i • Warszaw- lo i z sumami zlożonemi orzez nas za ogół i za .. 
od czasu do czasu p. Piet}mwicz gromy i pioru- skoje Slowo", nie znall'Źllby dla siellie CI trzej placonemi przedsiębiorcy budowy rzeźni. Do za
ny Uli. ruedaJ,\clch si~ zjesc IV ka.szy pp. akcyo- panowie na zebraDlIl wieJskiem wymaganej l)rzezpla.eenia kaideJ Bumy przez nas komukolwiek ~d& 
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i następnie do zahypotekowania takowej ogól Ba
lut Nowych i Starych, jako prawy właściciel, kaź~ 
dorazowo upoważnial nas przez odpowiednią u
chwalę i zawarcie aktu rejentalnego i następnir 
na zebraniach gromadzkich akceptowa! swoje \1 

tej materyi decyzye (Patrz uchwały gromadzki(' 
Nowych l Starych Batut z dnia 9 maja r. 19 ł () 
oraz akt rejentalny z dnia 9 kwietnia 1910 1' . 

sporządzony u rejenta Ryflńskiego). 
Wszystko to podczas o3tatnlego przyjazdu do 

Łodzi urzędnika do szczególnych zleceń przy J.E 
jenerał gubernatorze warszawskim pulko wnika 
Burmalla, który pn~ybyl w celu zbada działaJI 
rzeźni 2ódzkiej i rozmailych nieprawidlowości i 
ścieśnień, czynionycb przez talcową rzeźni balu 
ckiej, wezwani pelnomocnicy i cale gromady wIo· 

o F l ARY. 
Na Gniazdo Tow. opiek~ nad dzie6mi. 

Adolf Bartosz, za pośrednictwem J. GOlkonHa adw. 
przys., 15 rb. 

Na K ochanó'Wkę. 
Zamiast kwiatów na trUlllnę ś. p. pastora Zygmunta 

Manitlusn, Wladyslawostwo WaU 5 rb . 

Na szkole 1'zemiosl 
(przy Łódzkiem ;hrz. Tow. dobr.). 

Pozostalośó od wieńca dla ś. p. Waelawa Mor
aztynklewlcza, złożona puez robotników fabryki l-go 
~kackiego ZWIązkU roboczego, 2 rb 30 kop. -

Rozkład pociągów. 

Zimowy od dnia 28-go października 
Kolej Fabryczno-Łódzka. 

Odola.dzę z Łodzi: a) 12.30, bl 6.50, r) 8,20, d) 11.25, 
e) 2.15, f) 3.15, g) 6.10, hl 8.10. 

Przyobedzą do UlIzl: i) 4.30, j) 720, k) 9.3S, l) 10.15 
l) 1.26, m) U4., u) 5.25, o) 8.31, p) 11.00. 

, , :;, 

I ścian wraz ze swoimi soltyslllni z Balut Nowych I użycia. i panamy baluckie, roztrąbione pne~ wdzię· 
i Starych po raz dziesiąty potwierdzili protokll- cznych repQrterów i kuzyuków rzeźni akcyjnej 
lamie orar. oświadczyli, że we wszystkich tych I ródzkiej. 
,:lrawach dZiałają świadomie i ufają nie pokąt- Na zakończenie tej naszej odprawy winniśmy 
lI ym doradcom i szantażystom . szukającym żeru, l dodaó, że przeciw oszczerstwu pism: Kuryera 
lecz tym, z którymi ol lat kilkunastu wspólnie I Warszawskiego., cNeue Lodzer Zeitnng: i n War
tyją i pracują t. j . swoim pełnomocnikom, solty szawskiegd Słowa" wystąpiliśmy na drogę sąd 0-
., ~IU i dZI~rżawcom, i że krom ~ego wiedzą, w 1a- ! wą, a nędzuym . pismakom takowych radzimy: 
kun celu l przez kogo są umleazczane podobne j "Medlce cura tSJpsum" (Lekarzu ulecz siebie sa
l)s1..czerstwa. czyli, jak mówią niemcy, wie jllŻ od· I mego). 
Ue' wna ogól rozumnych i U~ZCl wych obywateli ba.-,' 
l11Ckich: "Wohin liegt der Rand begraben". Oto 
mniej więcej ta\( się przedstawia jedna z licz-
nych l<ampanij i walk uezwzględuych monopo- ! 
lu mięsnego z kooperatywą gminną i tak się l 855 
przedstawiają. w świetle rzeczywistości owe nad- I 

Z poważaniem 

. Sl Czajkowski 
I. Makiewicz 
H. Zyberl 

Prosimy osoby interesowane, które zamiesz- PiotrkowskaNi .92 (dawniej ]'l! 200) 

czają w "Rozwoju" ogłoszenia, aby raczyły za- L E C Z N I C A Z Ę B Ó W 
I mawiać większe ogłoszenia o dziei. wcześniej, M' Riesnik-Epstein. 

w wYjątkowych zaś razach przed godziną 1 O-tą, Plombowanie I wyjmowanie zębów bez bólu. 
drobne ogłoszenia do godziny 10 rano, gdyż $pecyalne labDrałopyum zębów sztucz-
że względów teChnicznych nie możemy później za- nycIJ i złotych koron. 

Reparacye i przeróbki sztuczno zębów napoolekalliu. 
mawianych ogłoszeń pomieścić w bieźącym num e- Oeny bardzo przystApne. 2599 
rze i będziemy je zostawiali do dnia następnego. I ____________ ~ _____ _ 

Wyjątek tylko czynimy dla nekrologów, które 
I przyjmujemy. do. ąo~~iny 12-e;, a w nadzwyczajnych , LEK CYE MUZYKI 

wypadkach I pozOleJ. :-. . " I (fortepian, skrzypce. wiolonczela, t.eorya) wedIug progra· 
AdmlOlstracya "ROZWOJU. l mu Konserwatoryum Waral!. udziela na mieŚCie l u sie-

I bla, Dyrektor Towarzystwa Mnzyczn. Imienia ,ChapIna-
T E . i ~. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • AD USZ JOTEYKO - I ul. Piotrko •• ka 292, dom W-go St&rowleza. 510 

ra w. 
Zawiadamiamy tych prenumeratorów, którzy 

zamówili przed wyjściem egzemplarze oprawne 
. wydawnictwa "Kraków", że egzemplarze te mogą 

I 50% OSZCZ!!~~~~!06 opar~ 
O patellt. mULTIPLIKATOR OGIlZ!WANIA 

Dr. W.P. KłobukowtkJ. lnt.-chem., Warszawa, Jerozolimg~ 

I
I odebrać w administracyi pisma. 

Kolei Wm'szawsko-Kaliska: N t' I' b ł h 
d I I a zapy ama Iczne nowo-przy y yc prenu-

Odobedzą o Kal lila, o godz. 7.55, 12,20, 5.26, 6.26; meratorów, zaznaczamy, że mają oni również 
d, Wanz.wy: D godzinie 10.52, 12.11, 5.40 . I prawo nabywania" Krakowa" po zniżonej cenie. 

Przyobedzł z KalItza: o godzinie 10.U, 11.i7, 5.25 \' Cena księgarska "Krakowa" (400 stron dru-
9.35; z Wanzawy o g. 12.10, 5.9, 6.1'1. ku, 200 i1ustracyi) w oprawie ozdobnej Rb. 5.-, 

UWAGI. Godziny. wydrukowane Uustym druidem I dla prenumeratorów "Rozwolu" tylko Rb. 2.25. 
o&aaczaj" czas od godz. 6 wieczorem do 6 rano· 

Lekc~eTa 'ea. 
Iłowy ku ... dla początkująelCh rozpGCluę w ma .. cu 

za.plsJ ua tako W] przyjmuje obecnie. 

Kolej obwodowa. Administracya. 
t I Ł ź kI ' Widze._ka 47. 

Odchodzl ze B aey ód - a Iska do Słotwin o godz- Prosimy o rychłe odebranie zamówionych 612 

WITOLD UPIŃSKI 
Czlonek Frucl1sklej AIt.demU 
Profesorów Tańca w Paryżu. 

6.20, ze Slotwln do st. Łódź-bliska przychodzi 6.53 egzemplarzy, gdyż po miesiącu pozostałe oddane I 
Odchod:&1 ze st. ł.ódź-kallska do Koluszek 10.51, przycil, będą do księgarni. ,. 
z Koluszek do st. Łódź-kaliska o godz. 7.46. 

Pociągi oznaezone liter&ml: c), f), h), i), k), m) o l r) za ~.......... I • • I • • • • • • .~ I Dla młodzieży i starszych: 
trzymują się na wszy&tktcll przystankach. Pociąg oznllczo-- 1) Adam Mickiewicz - "P"n Ta .... u.z .. 
Dy literą c), zatrzymuje eię tylko w Andrzejowie. - III 

Pociągi oznaczone literami: b), g), l), Pl, bezpośrad- I: wydanie ozdobne z ilustracya.mi Sto Maslowskie-
niej komunikacyJ Warszawa-Łódź. Katłn czyści i rep/uu)e BolIdnie f"bryka kotłów. Ko- go; cena w oprawie 2.50 kop., dla prenum~ato-

w poclągaeh oznaczonych lIter&ml: b), dj, g), kI Y pleczny, Su\V&lska 24. 3037 d rów .Rozwoju" tylko 1.25 kop. 
n), O), kursuią wagony pocztowe. 

Na pociągi ozntlczone literami a), dl, 1), h), i), j 2) Feliks Koneczny - nDzieje Polski" 
k), m), o), sprzedają bilety do at Andrze ów i ze sta- LEKA-RZ WETERYIIlIARY 2 tomy, z 80:ma rysunkami i dużą mapą Polski: 
cyi Andrzejów do Łodzi po taryfie podmiejskiej. M . ełk. . cena W opraWIe rb. 2.00, broszurowane 1.50 kop. 

Pociągi oznaczone literami a), bl, g), i), m), O), r) la-, • ł l leWICZ dla. prenumeratorów - w oprawie 1.30 kop. 
ezą się w Koluszkach z pociągami kolei nadwiślańskiej do I"[lyr aw I broszurowane rb. 1.09. 
Skarżyska i ze Skarżyska, II. pociągi oznaczone literami li ~ 
fJ, k), J:ączą się z pociągami pomiędzy Koluszkami ą To- Dla starszych' 
maszowem. -l PrZYJmllje pi~t~k~a;~ka od gl~ó 8 do J.2! po pol. I 1) "K~chal1ll i ~ier~ię" antologia 

Udziela porad przy kupnie ko~i. poetów polsklch; cena kSIęgarska rb. 1.00, dla 
r EJT ŚREDNIA 80-10 prenumeratorów <Rozwoju) 55 kop. 

II - .Ni 5 I' , .. _i_X L 2) "Do k ..... ej nocy ... " powieść, 
powrócił z zagranicy. Towarzystwo Przeciwżebracze 'l osnuta na tle ostatniej rewolucyi serbskiej, w 5-u 

Sp.: Choroby s k 6 r n e, w los 6 w, I&l e n e r y c z n e : tomach z ilustracyami 2.50 kop., dla prenume-
moczopłciowe i kosmetyka. Leczenie sy .. I prosi o zbieranie odpadków. - ratorów <Rozwoju) 1.25 kop. 

p h i li s (l salwarsanem EHRLICH~IffiT1\ 606. i B' C t ID ! 3 --. Godziny przyjęć: od 8-1 po pol. i od 4-8 wiecz'j92 lUrO, men arna . \ ) .,_1 anów" - opis pamią.tek po królu 
\II niedziele od godz. 9-2 po pol. 627 Sobieskim; cena w oprawie 75 kop. 

Dla pań osobna poczekalnIa. ! 

Pię 
, , 

OSC 
jest tylko wówczas skończoną, gdy twarz i ręce mają 

piękny, delikatny wygląd. To też każda z pięknych 

Pdń winna codziennie używać do mycia tylko mydło 

Ray'a, przygotowane opatentowanym sposobem z jaj 
k nych. Że zawartość substancyj jaj wywiera dobro

ynny wpływ ,l a sk6rę, stwierdziły już dawno liczne doświadczenia. 

obieca 605 

Przy myciu mydłem Ray'a, wysoka zawartość świeżego 
białka i żółtka działa na skórę tak, jak gdyby myto skórę 
świeżem jajkiem. I na to nadzwyczajne działanie mydła 
Ray'a naleźy zwrócić szczególną uwagę. Cena za kawałek 
50 k. Do nabycia wszędzie. Prawdziwe tylko w różowem . 
opakowaniu z firmą jener. depozytaryusza, Gust. Roseuthala, Warszawa. 
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Adolf Hart-g 
PRZEMYSŁO WIEC, 

po krótkich cierpieniach zasnąl w Rogu dnia 11 marca 1911 roku, o godzinie 7-ej wieczorem. 
przeżywszy lat 29. 

Wyprowadzenie zwlok nastąpi dnia 4 marca b. m. o g-odzinie 2-ej po poZudniu, z domu 
przy ulicy Piotrkowslriej .N! 236 na cmentarz ewangelicki. Pozostali w gIębokim smutku 
żona, dzieci i rodzina zaprasza krewnych, znajomych i przyjaciół. 

Drobne ogłoszen:a. 
A A A A A Naoczyclelkl i 

• ,. bony otrzyma 
jl, korzystne p08!ldy. BIUro Lod
wińskiej, Piotrkowska ~ 92. 

1507- 3-3 

A A A A Kantor "Pomoc· 
• •• poleca wszelk~ 

służbę I oflcyalistów z powazne 
mi rekomendacyaml. Przejazd !l, 

1463--3-3 

A A A Ru\ynowau4 uauczy
. • clelkę-wycbowllwczy" 

nlę; nauczycieli, nauCZyCielki Dl!. 
godziny, bony różueJ narodowości 
z szyciem, francoEkl. niemki, 
angielki, kasyerki, bochalterki, 
pielęgniarkI, gospodynie - świa
dectwa doskonale, poleca biuro 
AdlLmowiczowej, Piotrkowska 103. 

1178-6ss6 

A' A 'A' Meble rÓżne pra~le 
• • • nowe, obrazy olejne, 

fIgury, zegar, gramofon, różnE> 
drobIllIgi sprzedam za bezcen. 
Nawrot 4ł m 3. 1556-10-1 i 

Drukarnia J. Szcześnlewsklego, 
Piotrkowska 118, poszuku i e 

2 ch chłopców od lat 15, chc~' 
cych się wyuczyć zecerstwa. 

1536-3-2 
Doswladczony korepetytor przy-

sposabia do wszystkich klas 
glmnazyom. oraz na świadectwa. 
Wiadomość Dzielna 40, m. 1 od 
/l. 7-8. 154, 
Jest do sprzedanIa 4-6 tySięcy 

pudów słodzin . WIlIdomość 
Benedykh 28 m 10· 14,23 -3.3 
KUPię lawkl szkolno uzywane l 

wszelkie uten8ylja szkolne. 
SpacArowa 34. szkoła 1454,-3'3 

K
awiarnia zaraz do sprzedania . 
Wiadomość ulica Zachodnia 

]i 29 1289-5 -5 
KSlęgarola do sprzedan a z po

panienka InteligentnIl, umlei~ca 
po polskU I po rOSYJsku czytać 

I pisać, poszukUje miejsca Blde
powal lub Zl\ młodszą do dokiara 
Oferty proszę składać w Adminl-
8 racyl "Rozwoju· pod literami 
C S. 1552 2-1 
potrzebne zdolue podręczne · I 

uczenice do kapeloszy. Bene 
dykta 35, mstlllzyn J5ł7-3pwl 

pIelęgniarka rutynowanIl, chlub
na rekomendacya, pOszukUje za 

i ęcla. Piotrkowska 109 m. 10 
1105-3-1 

potrzebna dZlewczJnka starsza, 
lnbh\ctl dziecI. do służby Wla

domosc w Adm. "Rozwo ju". 
1221-6 -l 

potrzebna zdolna I uczenice do 
kra wlecczyzny. Ul. Kon8tanty-

nowaka Ni 60 m 8. 14Q1-3es2 
wodo wy jazdo Piotrkowska 

nr 1l07, Górny Rynek 1520 S'l potrzebne zdolntł prasowaczki 

Kawuunla z obia IIl, dwuma do pralnI. Piotrkowska nr. 7. 
bilardami. ładn ie Hr zl\dzona, 1560 -3-1 

mleisce wyrobione, z powodo In- potrzebne sl\ zdolne podręczne. 
teresów familijnych zaraz do Wólczańska nr. ł3 w sklepie. 
sprzedania. Piotrkowska 2iO. 1566-1 

lUl-sp1 potrzebne zdolne panuy do Sly ' '\ A A Urzędnll., obeznany gruo· KulonIalny sklep do sprzedania ela. Nowy Rynek nr. 5 m. 6 
• "towule z wszelkieml CZ1n · Ulica Zelazna nr. 9 przy Szo · )561-2-1 

nośclaml bluroweml I prowadze • I R ki I· ki . 16'6 3 1 -=-~---:----""-ó:---.....,:...::;;~-=-...=. . kl· t. b h lt . h ! S e o c ns 8J. • - - potrzebny 8~t L no. u]. KaliSKleI l 
niem 8 ąze... uc a erYlnyc , - l . 19 N Z ki . 
obejmie Jakiekolwiek zajęcie, za M eble 8p~:tedtlm ~aDlo: garnitur nr. przy owo arzews ej . 
malem wyn&grodzeniem, mając . mahoDlowy. ~remo, kredens, 154·0-3-1 
wolny czas, jot od godzin 3 po \ stal, krzesla. biurko dębowe na \ pIWiarnIa do sprzedanIa I war-
połudnIu. Łaskawe oferty w Ad- szafkach.lózka dębowe, 8zafy, lóż sztat rzeźnicki. Szosa Pabla-
minlslracyl "RozwoJIł" pod liter. I ko zelalne z widokami, zegar, nlcka.Ni 14. 1517-3-2 
B. Z W. 62i3d lawpę· Nowo-Cegielniana 27 m. a. pisarz łlollwórzowy, kawaler, I 

1!\67-2-1 l k 
A ltozprzedam tan/o: Ji:redens, -=-:--..,..-.--:------:--=.....:::.;:.-,.,;,.,-~ at 27, poszu Ule posady od 

• stół, krzesła, otomanę, szafę, M aglel do sprzedania. .U1lca l· go kwietnia Oferty proszę sUa· 
lóżka z materacamI, biurko, ble _ Główna nr. ł6 mieszkania 26. ; dac pod następoJącym adresem: 
llźnlarkę I" lustrem, ekran, zegar, 1554-2-1 Zgierz, gub. piotrkowska, ulica 
lampę, gramofon. ZachodnIA 29 MilsZY ę do szyci b b k PI .. tkowska Jł 57 m. 4,. Edward 
m 7A ]56'-1 nd d a ę en OWI\ Waltszewskl. 1529-3-2 '" spne am nIe rogo. Targowa 

A Wyprzedam meble za bezcen: nr. ł7 m. 21. J562-5csl poszukUię Jaklelkolwiek pOladY' I· 
'kredens, garnitur mahoniewy, M SJ b znam ięzykl niemiecki, polski 

'remo, 8zafA, o'omanę, stół, krze . aszyny ogera używane ę- I rosyjski, gram dobrze na dętych 
.. • benkowe sprzedam tanio. - . l t h i h U sla., lóżka z materacami, biell"-- I l rzn ę yc nstrumentac. lica , 

lo .A. eksandryJska 34 rÓJ Franclgz- G b )ł • W d .. 
nlarkę, biurko, gramofon, zegar, krlńslrlei. 1563-5csl ra OWA al. II omosc w I 
lampę, Obrazy olejne, maszynę. sklepie 1522-3-2 / 
Główna 4.2 m. 91, w druglem po- Maszyny bębenkow~, pierścle- potrzebna bona do llwOJIl& dZieci 
dwórzu. 1665-1 nloWI\ I masi&yllę Za 20 robll Zdoslć się do p. A. Żadlewi: 

sprzedam. Wldzewskll 145 - 16 . cza. Piotrkowska 120. J51(-32 
CbCę brac 10ekcye IIle~ogralil i 1538-4-1 I P' b d . d • C 

polskiej. ferty do ",dmlnl- o.rze na gospo ynl o en- I 

liracyl .Ro,woju~ dla ~G.~ M aszyny Singera mało-używane tralnej kllnlJd zębów, Piotr' I 
1208-2-2 l sprzedam zaraz. Widzewsks I kawska 86. Zgłosić się od 7-9 I 

h 145 m. 16. 1242-4wc"4, wIeczorem J512-3-2 l 

śloaarst"a lob tokarstwa przyj. Młody człowiek, lat 34-, poszu- I pralnia do sprLedanll. Wiado-
C łopców z prowlncyl na naukę l· 

muje z doplat~ fabrlka maszyn kOle posady gospodarza lub mość ul . Główna 18, Wla 
~o obróbki metalI K. Koslńskl, ekspedytora Oferty pod L L. 2u 1487-3-3 
Zytola 22. 835-10cp2 w .Rozwoju". 1514-2-2 

D
o sprzedania sklep z powodu M aglel do sprzedanIa. Ulica 
zmIany IntertlSIł We wsi Ko- Wólc:18ńska 1ł& 107 m. 3. 

waluczyzna przy drodze bitej 1525 - 2-2 
do WJakitna. WIadomość na mIeJ
scu 1478-3'3 

Do 6przedanla 8tala sklepowa 
I skrzypce stare, tanio. Piotr

kowska 16 145 w pracowni ram . 
1497-3-3 

Drogl8tIL uczeń starszy prak
tyką, poszukuie kondycyl za

raz. Zgierz, skład Auerbacha. 
1644--2-1 

D
om do sprzedanIa w dobrym 
stanie z piekarnią. Dąbrówka, 

ulica Wązka nr. 21. 1550-3-1 

Dn'y frontowy pokój do odnIL-
Jęcia, cena 25 rb. mie~lęcznie. 

Poluaniowa 2 m. 7. lł2~-a.-a 

N lańka. w średnIm wieku, omle~ 
JlIrca czytać I pisać, potr~etna 

do dwolga małych dzieci . SWla
dectwa wymagane Zgłaszać się 
pomiędzy 9-12. Piotrkowska 48 
m. 1 1531-1 
ogrOdnik z dobre:nl ŚWiadec-

twami może się zgłosIĆ do 
Oskara Prossaka, ol,ca ZIf:\loaa 
nr. 9 1557-3sp1 
Otomany dywanowe gotowe, 

materac., 28 rubli para Roz
wadowska 11. tllplcer. I 559-2s1 
OSierocone dZieCIę roczne bla

ga o opiekę • Z~loslć się pod 
adresew: Kons\antynowska 74, 
stróż KoŻUCh. 1488-2-2 

Potrzebna prasow~czkll. Kon
stantyoowska 53- 1480-3-3 

Potrzebna osoba z gruntowną 
znajomośCIa, ięzyka I ltteratu-

I ry tran'uskleJ d udzielenia lek · 
cyl. Andrzeja Nt 28 m. 5· od g. 
3-4, 150::1-2 
piWiarnia do sprzedania z po 

wodu choroby. Ulica Przejazd 
.ti 33 1i76-3-3 

Potrzebna zaraz zdolna praso
waczka Poludniowa 30. 

1i59-3-3 
przybląkal się pies rulOdY, bla-

do żółty, na krzyżu szary, 
u~zy duże klapiate Do odebrania 
Zakątoa 4-5 1501-3-3 

PCZ}błl\lUIł Się Vles dUZi, zótty. 
Odebrać go można ~a zwrotem 

ko ;ztów, wieś Jal{odntca. gmina 
Rąbleń, Il p. Kuncego. 1511)-a 2 

877 

Restauracyę III rzędu, karczmę · S templeń .A.dam zgubil kartę od 
zajeZdny dom, kopię w Łodzi paszport o, wydan~ li fabryki 

lob okolicy. dobrze za.placę.- Karola Schelblera. 1505-1 
Pańska 3. Nlellllerskl. 1534-1 Tomiak Józef zgubll paszpurt, S klep spoźywczo - dystrybucyjny wydany z gminy Charłupla 

do sprzedania. Sosnowa 7· Mda, IIl1b kallsklei. H70-33 
1533-6-2 TeOdora Wltaezek zagubIla kar-S klep spozy wczy do sprzedania tę od paszportu, wydanl\ z fa. 

WYloka 13. 1492-3-2 hryki nICI w WIdzewIe. U89 3 3 
S ludentka unl weraytetu paryskie Z aglnl\ł k wit od paszportu na 

go, ndzlela francU8kle~0. An- Imię Bolesława MIcIeIskiego, 
drzeilL 11 m 12 aOI-3c93 wydany z fabryki HlrSlberga I 
StUdent politeCbnlkl kllowsideJ 8lrnbauma. 14,62-3-3 

poszukUje lekcyl. Adres: J. Zaginęła karta od paszportu, 
Skrzyplńskl, Rzeźnia mleiska. wydana z fabryki Mlll1era I 
Tel 4.6. 1436-3.-3 SaHera Ba imię Wacława Rei-
S klep galanteryjny zaraz do 1J01da. li65 -3-3 

sprzedania, w dobrym ponkcle, Z aglnęla karta od paszpor10, 
oraz InDe luteresa. Glówna 42 wydana z fabryki Alberta Gam-
m.85. 1455-3-3 pe na imię PelagU Zal .. czkow-

S klep spożywczy do sprzedani a sklei. 1467 -3-3 

Srednla I7. 1508-3-1 Zagln~l kwit od ksl~żeczkl ie-

sprzedam rolwagę jednokonn,. gliymacyinej na Imię Wlncta-
go Kauczaka, wydany I fabryki Wólczańska 21 u 81róża. Kona. U96-!Hł 14,93-2-2 

S oczka mala MUIL zagtuęla. Z aglnęla kar~a od paslporlu, 
wydana I fabrYki StolIrowa (Atenka). Uprasza się o odpro 

na Imię Jana Wojciechowskiego. wadzenie na. Wldzewsk, 73-5 
1506-1 1474,-3-8 

Torebka z różneml prz'ldmI01a-
Z agln .. l paszport na Imię Ma· 

ryauny WIecIorek, wydany I 
mi, znaleziona nIL Plotrk.ow I(mlny SIJdłów pOWiAtu Lód .. -

skiei. Adres znalazcy uj . Z~lerska kle~o. 1524--3--2 
]i 69 1526-3-2 

Zaginęła karla od paszportq 
WarszaWianka, pracownIa ublo" wydana na imię Władysławy 

rów damskIch, dziecinnych . Grudzińskiej I fabryki Karola 
Nowo-Spacerowa 4,9, parter. Ele · Scheiblera. 1523-3-2 
jlancko Nledrollo 76701299 

zaginął paszport na tmlę MI-Z araz potrzebna sIUż,c& do czallDY antkowsklei, wydany 
IVszystlnego, u nleJąca gotowaó z mSlllssrlltu m. Łodzi 15t8~2 

gospodarskie obiady, moralna l 
ZagInął kWit od paszportu, na u(lzciwa Milsza 45, wiadomość u 

WOŹD81l0 Borow~klello. 1~56-;!'3 Imię Karola Krapego, wydany 

Z powodu Wyjazdu Jest zara.z 
z fabryki SIlberstein" 15.19-1 

do sprzedania piWiarnia I Z aglnęła kar~a 011 pas'pOrLU wy .. 
warsztat rzeźnicki. Ul. Widzew- dana na imIę Ttanlslawa la-
ska 16 223 1495-3-3 nlck.lego I" fabrJkl L. Kalser-

Zara'/. potrzebny zdolny I trzei · 
brecbta. 1509-3-1 

wy ważnica. Zakład pogrzebo ZaginęłY 2 paszporty wydane, 
wy, Przejazd 22, E Pusz I S-ka. gminy Closny, pow. Brl8z!ó-

1475-2-2 sklego gub. PiotrkOWSkiej, na 

Z elazna dzleolnne łóżeczko do 
Imię Jana Millera 1 Maryanny 
Mlller. 15fl4.-3-1 

sprzedania. Ogrodowa .~ 30 zaglnąl kWIt od paszportu na 
1502-1 

2 magle prawie nowe do sprze 
Imię Waclawa Kuczyńskiego, 

wydany z elektrowni mieJskiej. 
dania z lokalem, ulica Zawadz 1485-3-3 

ka 1ft 23 1483-3-1 Z agmąl KWH od paS6port~ na 3 konie, bryc~ka I oprz!\ż do Iml~ Heleny Kaczmnrek wy-
sprzedania. Staro Zarzewskt dany z f"brvkl Lipnvca 1532-1 

.ti 65 o Ilospodarza_ 1383-3.3 L a~ln~la KI\CLa O~clszp~rt\l. na. 

Zagubion. dokumentJ'_ 
Imię AntonIego Islaka z fa-

bryki Gromana.. 1510-1 

Bareluch Maryanna zgubIla kar laglnęlll KarLa od pa~zpllrtll wy" 
dana na lIDię Lodwlkl Sar li tę od paszporto, wydanl\ z fa fabryki Ginsberga, ul. MIkola. bryki Adama O 39'1l'a. HS!} 3' '' 

M al rauna Le~zco<ll\l!, zagull ,l a 
ewska 1513-1 

kartę od paszportu, wydau,\ . 

z fabryki Karola Scheiblera . 

Roznosiciele 1528-1 (szew-
Olelnlk lia:tIUllera ~1I.~ubU" I!ar cy) 

tę od paszportu, wydana, z fa z kaucJ'ą bryki R08nera przy ulicy Wól· 
czańą kf'l l J.!;J 1)'7 na Balaty, Radogoszcz, Zal>arcU 

pUHr6"1l: li ,uLl '>t"' ., ,,, I.ó .... i. 
i miasto 

paszport, wydany z gmlO~ potrzebni zaraz. Ostrów, pow. kutnowsklego, Rub 
warszaws dAl 14-~q-~ ~~ 

pewn.cJ(1 J.,u 6gllu,L,,;, ' Wia~~ia0Ść \" adm. "Rozwoju" 
paszportu, wydany z 1t\ [II'\',(, Prz zd M 8. 6~0 ~2 

Allarta, R0119Seall I S -kI. aGO 
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_.c l = C Al OEVIGNE 
Piotrkowskiego Tow. Kredytowego: a. . prz·{)~~:'.~:';'!~e~!~j~~: . 

Miejskiego w l~~d~~?el? ~.~~.~~h~~~'~ eDle 
stosownie do art 22 Ustawy Towarzystwa. podaje do po
wszechnej wiadomości, że wymienione niżej osoby zgłosiły 
się do Dyrekcyi z żądaniem przyznania im pożyczek na 

:ieh nieruchomości: 

l .. Debiut znakomitych fruwajl\cych ludzi TRIO RILIARDO. 
: 41 dzień międzynar. szampionatu alki francuskiej 
; zorganizowanego przez profesora atletyki p. A. W. KOZA.KOWA. 

Położonych w Balutach Nowych: 

Szwarz-Makdonald. Czarna Miska contra KaroU walka rozstrzv
gająca (bezterminowa). Nieznajomy contra Hesler. Haniblll-Mańko. 

W tyeh dniacb beoefis mlodzluLkich woltyżerów KetU I Alfreda. 
Szezególy w afiszach 1 programach. 

1W 465/16661 Kempińska Jenta rb. 10000. 
M 593/16&87 Bauer ma.ż.-·Rajngold i Zofia rb. 
1W 700/16808 Piotrkowscy marż.-JaMb - Wolf i 

Pocza,tek przedstawienia punktualnie o godz. 81/, wiecz 871 
16000. ANONS: Jutro wielkie przedstawienie. W niedzielę dwa przed-
Sura i i stawle»la: popołudniowe i wieczorowe. 

inni rb. 15000. . 
, 

N! 47S/166~9 Amzel maIż. WolI i Liba. rb. 17000. 
1& 698/16806 Wentlani malż.-Gotlill i Natalia i Wen· 

Uani Wilhelm rb. 6000. 

Polożonych w Ra.dogoszczu: KA Ol SOMYA 
]i 298/103190 Aronowicz malżon.-Icek i Tema i Abbe 

malż.-Szmnl i Tauba rb. 6600. 
1W 297/103188 Mejdma.n Abe (Medman) i Łachman mal

żon.-Zysman i Bajla rb. 4900. Łódź, Piotrkowska 192 
]'-i! 299/10~pn N{)wak malź. - Cbaim·Hersz i Idla rb. 

9000. I Skład artykułów teChnicznych, ZeJaza i Stali 
Położonych w Zgierzu: 

)i 9(12 p 13 Bredsznajdra Aleksandra-Juliusza SS-wie 
rb. 15000. 

! . POLECA 

: Zelaza handlowe we wszystkich gatunkach. 
I 

Wszelkie zarzuty przeeiwko żądanym pożyczkom winny 
,byi złożone w Dyrekcyi przez osoby zainteresowane w prze· 
. ciągu dni 14 od daty podania niniejszego ogłoszenia., 865 

M. Piotrków, d. 28 lutego 1911 r. 

mad Pol!kieuo Towarzntwa Teatralnego w tO~li 
me zuzczyt podać do ..wadomości, że 

Żelazo fa.onowell T -eowe, belki, 

; Blachy: stalowe, żelaZlle i cynkowe 

I O .. uł= żelazny, stalowy, mosiężny 
I 

GWG*dzie, nity, śruby 

Okucia, do drzwi i okien. 

e 

U-owe etc. 

Ogólne Zwyczajne Zebranie Z GOTOWANEJ ŚMIETANKI 
ezZonków TO'Wat"Zystwa Teatralnego odb~dzie si~ w dnia 6 marca 
~ b. o g. 8 wiacz., w lokalu własnym przy al. Cegielnianej 63. 

Porządek dzienny obejmuje: 1) Odczytanie i zatwierdzenie 

f1
Zdanl6 Zarządu j Komisy! Rewizyjnej za sezon 1909 - 10 r., 

ztUloierdzenl~ bnanso: za sezon 1909-10 r., 5) zatwierdzenie bud,. 
teta D6 sezon 1910-11 r., 4) lIlnloski Za.rz~da i obecnych na zebra" mo. ~ wybory z..c:h nowych (!Zlonków Zarzlldu l 5 członków Korni" 

n1Illzyjnej. . I 
. \I[ ruie l1kprzylrycla w O%Qllczonym wyżej terminie ustano.. . 

NAJLEPSZE 

t
twloneJ pr:cez ~ liczby członków T .. wa Teatralnego, zebranie I 

OObechie ~ w powtórnym terminie, w dnia 20 marca r. b .. bez I 
,mzgfęda na n~ przybyłych członków. 668-1 . Etykieta zatwierdzona przez rząd . 

1462& 

" \( .' 

I 
solone, wyborowe. sprzedaje na 
faski, pady i funty - 42 k. fant, 
pud 16 rb. Pańska 11 m. 9, l'1. 
Strzelecka. 646-3- 1 

,. 
l: 
';I 
!li 

'. C 
Co 

"C 
CI 

I 

Udlielam korepety[yi 
przyspasabiam do szk6ł rządowo 
i prywatnych na świadectwa ap .. 
tekarskich uczniów, ochotników, 
nauczycieli. Niezamożnym ustęp~ 
stwo. Przejazd 12 m. lO. 640><5 ... 1 

Nauczyciel muzyki 
patent Konserwatoryam \\Tar .. 
sZl1lVskiego udziela lekcyi na for
tepianie, skrzypcach, teoryi zbio .. 
rowo i pOjedyńczo, a także przyj .. 
maje Stowarzynia śpiewacze. Ul. 
Konstantynowska Na 25 m, 5. 

664-6-1 

• ,że •• szkoła kroju ii •• ,cia Ostrzega się przed falsyfikatami! 507-7 

, ,JÓZ E F lNY" --------- wyjechał .. 656-1 

~ Da wysf:MIie pmcy kobietw\Varszo.wie złotym medalem, TA N I A 818 L lOT E K A --
Dr. Krnscb~ 

... Belgii-srebrnym j dyplomami uznania. Są do odebrania 
2 pasy wstawione przez pomylkc:: 

&.ódź, Piotrkowska Nit a. Dnia 5/2 1911 r. firmie l. T. Z· 

~ 
~ i DUsze. l1.etoda kroja podlag systemu francuskiego R., \\Tidzewska 210 a wobec zagi'1 

angielskiego. Grant01Dna Dsaka pasowania, mierzenia i upinania. p U B L I C Z łł A nionego kwitu nie wiemy jaka 
JX>CZIltkającyc:h przygotowall>Czy kurs szycia. Przy szkole duża T W' d "R d k ar. 15 firma wstawiła. Prawy wl'aściciel 

C01DIlia snldell, gdzie aczenice nabierają wprawy i gastu. Spe~ OW." le za, ozwa ows a ,n~ odebrać może, po okazania kwi .. 
y oddział artystycznego haftu i rysunków. Po zlożeniu egzami... otwartą jest w dnie powszednie od godz. 6-8 wiecz., ta, podpisanego przez jednego 

wCecba aczenice otrzymują patenty cechome lab śmiadectwa pry~ w niedziele i świAta od 1-3 po poło Ksi"żki wypoż-cza z naszych pracowników. SO~.'i·l 
~ •• _iejscu duży wybór manekinów. -r; ..., 

Pi"flOimrn~ si'" obstakInki nodlug zdJ'<>łeJ' miary. Zamiejscowym się bez zastawu za opłatą 5 kop. miesięcznie. Księgo- Młody inteligentny czł"wI'ek ·-u...,... y 'w' zbiór liczy 3,000 tomów. 637-1[)-!j u 'm 'l1 SiS za zaliczeniem pocztowem. lł456r władający polskim, rosyjskim i 

Z A R Z Ą niemieckim językiem, poszukUje 
zajęcia ekspedyenta,magazyniera 
lab jakiegokolwiek terna podo .. 

'Ha~~losti8fTO TowarZJ~twa POŻJcztowo-Oszcz~dności~w~[o i:J·~~=ja"f;.;'lf,;%~~ 
g, ~ Zostały skradzione 

...... e=:a ~_.e ____ ."":a lWI --- .. 41: ~ o. I E 
:zawindnmin P. P. CzXonków, że od dnia 7 ... go marca r. b., wlokala w.ta.snym, o godzinie 7 ... ej jeden kary dragi ciemny szpak 

[wieczorem, rozpoczyna. Zebrania. P. P. Czlonków Towa.rzystwa., IW cela wyborów Reprezentantów ~6~ry~Z~~glel~yr~!~e~~US~~i 
IW porz'ldka nfiSt<;.pającem: Stentzel. 662-3-1 

Dnia 7 marea I grupa czlonkow 1- 600 
• 9. II,. • 601-1100 
• 11. III. • 1101-1700 
• 13. IV,. " 1701-2200 
• 15. V. ,. 2201-2700 
• 17" VI» " 2701-3200 
• 19 • VII. • 3201-3700 
• 21 .. VIII" • 3701-4200 
" 23. IX. " 4201-4700 
• 25.. X" " 4701-5100 

W ra.zie niedojścia. zebrania. w oznaczonym dnia, wla.ściwej grapy, 
PY \t) dniu lla.st<;pnym, bez wzgl<;da na ilość przybyłych członków. 

. 
wybory odbt;dą sit; tej gra ... 

873-3-1 

Kawa żytnia 

"IDEAŁ" 
bardzo p o ż Y w n a, przyjemna 
w smaku i nie rozdrażniająca 
nerwów, na wystawie 11) Rosto>< 
wie n. Donem nagrodzona złotym 
medalem. Sprzedaż w lepszych 
sklepach kolonialnych i składach 
aptecznych. 4672 



ROZWOJ. - Czwartek, dnia! marca 19.11 1'. n 

Dr. S. KANTOR Obroby skórne, "euelftue, 

145. Piotrkowska naprzGciw ulicy Ewangelickiej 145. :~::~a;::!:ó:'~O~ebn:~;:h oraz IlelBOI płliOYI 
lub dróg moczowych D!: St. LEWKOWICZ 

O[~'lnI'~ znana l~~lnl·ca· cboro'~ l~~n'w ~~~~~~!y~~~l~k~W:l{i~IŚi.~t~l- LeczenieelektrJC'mDści~ I ma-LECZENIE SYPHILISU sażem Wibracyjnym. 
EHRLICH-HATA 606. Zaohodnla 38 (obok Lombar. akc.) 

42r PrzYJ.muję od 8-2 i od 5-~ w. Przyjmuje od 9-1 i od 6-8 w. t lekarza d-ty H. Pruss. la pan osobna poczekalnia. 425r w niedziele 5~l;I~CzDla pańtl~~ 

b . b b I ~ r. ROSENBLATT Leczenie, plom owanie i wyjęCie zq ów bez Ó U. Choro,by uszu, nosa Dr. L. KLACZKIN 
~De[yalne la~~r~t~rYllm le[bni[loe do wprawiania sztucznych zębów. p PIOTR~~~;-:tZ' Nr. 35. :~:~~~~S::::::~Z~~n,~h~ 
Sp e cyalnośe: plomby porcelanowe, plllmby zlote, zlote "':~::':;~I:O,dl:O'-l~' '.,lJ I r{:'~!';,'~: .. ~~"vi ;~~'l:l:" 

korony, zlote mosty (sztuczne zęby bez podniebienia). Dr. I. Silbarstrom święta tylko do 1 rano 746·r 

Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. g~:~!~~n:~~!rr:~zB.:!.e~~~:; A11'.ID,ruj1mr 8rdA·BIA" 
ł wlosów. LECZE:-JJE SYFILISU "i ~ " 

Gabinet prywatny lekarza a-tJ H: Pruss znajduje się przy lecznicy. ~~~~~~~~~c~~ ;ro~'ó!~~:z~l:~ 
U II C b d · k· , U rr 8-8

1
/. r. i od 11

1
/2 -2

1
/, p. p. lod 

przyjmuje codziennie do ~. lo-el 
rano I od 4 - 7 po poludniu. 

ul. Rzgowska .M 3 (rog Gór-.... waga.. sny ar zo nIZ 19. waga ....... V/,-8łw Panie: ~1/, · 51/, po pol. 
•• W nieoziele: do 7-eJ po !'ol 271r nego Rynku). 2251r 

chorób skórnych II 

I wenerycznych lecznica 
Gabinet Roentgenowski i Światło leczniczy 

D· pów L. Falka, Z. Go 'ca, i St. Jelnickiego 
Wólczańska NIt 36. 

Ogólne i pojedyńcze pokoje dla. chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamożnych -
płaca za poradę 60 kop. 

Godziny przyjęć od 8-9 r., od l1~-lt pp . I od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano 
: od 121/. do li/, po poludniu. 

Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zan" Tennenbaumowa 
w pomedziałki, środy i piątki od godz. 51/ 3 - 61/ 3 po południu. 1738r 

CENTRALNA KLINIKA 
chorób zębów i jamy ustnej 

w Łodzi, ul. Piotrkowska NQ 86, tel. 14-79. 
Taksa nadzwyczetj dost~pnet diet wszystkich. KONSULTl\CYI\ 
BEZPŁl\ TNIE. WYRWF\NIE ZĘBF\ 15 KOP. SZTUCZNY Zl\B 
65 KqP. PRZERÓBKF\ i REPF\RF\CYE ZĘBÓW 50 KOP. 

... Przy klinice znajduje si\ specyetlne letborettoryum do wyrobu 
~ sztucznych z<;bów. Przyjmują tylko skończeni leketrze ... dentyści. 

; 

PLK 
c .... Ó 
D!B.DONCHINA 

I:- b. dIngolatlIi lekarz klinik wiadan -tV KA
W: I Dr. Leyberg 

Isk/eh ordynlljA jakospecya1.cborób 
Weneryoznych, płciowyoh i łkórnyoh 

I Codziennta od 9-1 i od 6-81/ 2 
............ nIP Dl...,.. Niedz iele i św i ęta tylko przed ObIli 
.... ~ ',l//1l/I;,4 ~ dem. K .-ótka 5. 1489r 

PASAż: MAYERA M I, 
r6l/ Piotrkowskiej. 

(O t( ULT. TAI Przyjmuje: od 10-12 i 4-7ł pp. Ol'e mnd. W. Kofzin 
= M#*'.' = 

Dra A. GROSGLIK 
powrócił. 

Zachodnia 68 przy ul.Zielonej. 
Choroby skóry i włosów. 

weneryczne I dróg moczowyclI 
Przyjmuje 81/,-11' ? r. I 6-8 w.; 

panie 5-6 wlecz. 
W niedzIele i święta od godz. 9 
do 12 rano. 2474-r 

Ulica PIOTRKOWSKA 71 

D A k G la ~ 
Chor.;1l bt aerca i płuc, , r 1\ ft9i 1~0' przyjmuje. od godz 9/1

2-101/, r . 
h I W\\l ~I!I Ó I od 4. fi PD 20 I !-I. 

ul. a"rot Kil 38 D 
róg Wldzewskiej Przyjmuje co- r. A. S. T e n ft n D a u ID 
dziennie od 81/, do 10 rano i od 
4 do 7 po pol. W niedz i święta 
od 9 ej do 12 ej w pol. AKUSlE 
RYA i CHOR WEWNĘT ltZNE 

181-&1' 

Chor. wewnętrzne i dzIeci. 

(Choroby żołądka i kiszek). 
Wschod lia /lA 49. 

przyjm. od 8 -9 r I 5-7p p 
:jM2' 

Choroby weneryGzne, 
skórne i moczopłciowe 

Jr. ~t'Dill. Piłkarski 
PIOTRKOWSKA )i 115 

Przyjm.: od 9-10 rano I od 5-8 
wiecz .. kobIety od 4-5- t331-r 

Choroby nerwowe i wewnętrzne. 

ZĘBY 
sztuczne od 75 k. 
Plomby od 50 k. 
na kauczuku, złocie

bez wyjęcia korzeni. Plombowanie 
złotem, srebrem, porcelaną. Wyj
mowanie z,bów bez bólu. 

I Przeróbka i reparacye na pocze-o 
kaniu. Lek.~dent. S. LlPOWSKI, D E S b . Piotrkowska 92. 381r 

Ch~.O:' .~.~~~~ •• e.!g Akuamk& A. TrlD~ar 
czcwych i weneryczne 

GEGIELNIANA U. 
Ot! 'l. H-l i 4-7~ w 76r 

~r. Mak!ymilian Papieruy 
I\KUSZER i SPECYI\LISTI\ 

CHORÓB KOBIECYCH. 
ulica Pełudllio.a NA 23. 

Przyjmuje do 11 rano i od 41/, 
do 6~ po poł. 3R3r 

Dr. H. Sadkowski 
przeprow~dzll się 

na ulicę Piotrkowską 120. 
Przyjmuje z chorobami wewnętrz· 

neml (spec. żol~dka I kiszek). 

Benedykta 10, 
przyjmuje pallle na słabość, u
dziela porad. DYilkrecya ścisZa. 

12-r-40 

Nawrot N2 4. 
Pończoch, 

bez szwu, poleca pracowoła 
Julii Macher. 258-20-8 

Nawrot N2 4. 
-.-

Pracownia Gorsetów 
daWniej Mikolajewska sa 

NATALII K~DnERs(lEJ 
Co dziennie do 9 rano i od 5 do przyjmuje obstalunki l reperacye. 

7 -ei DO pol mor I 1575 Plotrkowłka 115 •• 6. 

Dr. med. Z. GOLe I TAPICERS~:~:~DRACYJNY 
Chorob, skórne i wener. I ,.1 PRIEIDIIECKII S kU 

Ul. MLKOLAJEWSKA 1ft 18. I W. -
Godz. przyjęć: od g. 9-12 i od mieści si~ obecnie: 
5 -?, ,dl~ pań oH-5, w niedziele Piotrkowska 108. 

l sWlęta od 10 do 2 el. ]877 w tym domu, gdzie 

Dr. B. DON CHIN i 
~pe[yali~ła [~oró~ O[ZU 

mieszka teraz: 
Pasaż Me,.epa NA I. 

Przvjmuie 009-12 lod 4-7 Pp. 

Dr. FRANCISZEK 

KOZIOlKI EWICZ 
(starszy) Telef. 17-14 

Piotrkowska 103 
Dhoroby wewn~tnne, d,iooi 
l kobieoe. Przyjmuje od 8-11 r. 
ntl 1) - 8 no 1426r 

Specyalista chorób wło
• ów, skórnych (p lagi I prysz
cze n~ twarzy) i wener,.cz-

oych (syphilis) 

Dr. S. SZlłlTKUID 
SREDNIA .Ni 2. 

Leczenie elektrycznością, masa
żem i kosmetyczne. 

Przyjmuje od 8 do 2'ej po pol. 
i o~ 4. !ln Q w ! e~z- 469r 

mieści się "Lutnia-. 
... ., Posiada na składzie 
li! garnitury i otomany. 
p rzyjmuje wszelkie obstalunki 

i zamówienia na dekoracye 353 

Pracownia Damskich 
Sukien i Kostyumów 

"STANISŁA WY" 
Przejazd "8. m. 11, 

2-e piętro, wprost s!lłJodólV. 

I Wykonywa roboty eleaaneko po
dłufl nai śwlflższvch żurnal! 192\ 

I LEKCYE 
j,zyllr.a polskiego i f .. anou
.kiego dla dz 'ecl orał; osób do-
rosłYCh. Kursv dla cudzoziem . 
ców. Metoda ułatwiona • 
Tam też mogą się zgłaszac oso
by, z~niedbane wedukacyl. Ulica 
Długa 81, I piętro . 3430d 

Ogłoszenie. 

ii To;;i~j;t;o ,iiNiT AS" Dt. H. Szumacher Dr. L. PRYBULSKI 

W 1 ym pułku strzeleów jest do 
sprzedania 8 wozów do 
przewożenia ciężarów. Adre.: UL 
Konstantv ąow q ka M> 62. 4~6 - ~ 6 

l ~e" 
przyjmuje wywózkę nieczystości i zmiotek po ce
nach um5arkowanych. Zamówienia przyjmuje: Kantor, 
Dzielna !fe 13. >o<x.xxxxx:xxxxxxxx Telefonu N'g 17~16. 

chDroby weneryczne i skórne 
Nawrot 2. 

przyjmuje od 8-101/, I od 6-8 
Po pol., pl\nie od 5-6. W nie
dziele 1 śWif,jta od 8-1 r. 637r 

CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE
NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIE · stolarskie, tapicerskie, sprze-a 

MOCE PŁCiOWE. d"t .. Z· 
Ul P ł d . .. ... 2 aJf;; naj allleJ. yczącym na raty, • o u nlowa._. M' • 

~rzYJmuJę od glXlz. 8-1 r. i od 4--8 w" i .ik:olaJewska Nil 23, Karabanow. 
plUUO 0&.6-6 po ~Ol. 1420-r- \ 4óó-ó-, 



ItOZWOJ. - Czwartek, dała I marca 1911 t. . , • 
"The Bio-Express" Tylko 3 dni .otaln-.k [d-l- Tragedya wstrz~-

środa, czwartek i piątek ~ ~ sają~:ęś~ą;~~eCII 
Obraz dhgoścl 1,500 •• triw trwaj~eJ póUorJ go411~J. 

Zielona N2. 2. 
WY Rekord kinematografu _. ObrAZ Acl_pailcy I!iezllczlu tbmy w. WSaiJ.~kiel at.lIc.cb świ,tt: Paryżu.' 
Londynie, Petersburgu I Moskwie. Bobuś kombinuje - Farsa w wJkgllula artys&y 4i:IICkA. Dyploma-

tyczna kolacya-kamlcnJ. 85~-~-2 

~.II.. ••• at ... SI aR ••• ~....... ~ ......... O CI 
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu I ~f:;~:~~~'~~'~~I~!~;!k",~' 
Przemy I wców ' dzkach II ~:ł~F.;. ARAGO 

(Rok założenia 1881) . EWANGELICKA Nr. 15, ST. GORSKI!GO. Warszawa, 
. b d - Leszno 12. Cena 36 I 60 kop. podaje do wiadomości, że od dnia 20-go lutego r. b. kasa i biura Towarzystwa mieścIć się ę ą w nowo- = Z~d&ć wszędzie. Wystrzegać się It. wybudowanym gmachu bankowym przy ul. Ewangelickiej Nr. 15. ~ naśladownictw. Zwracać uwagę 

Od l-go marca r. b. Towarzystwo wynajmuje • na markę Gladiator 2613 

• Kasetki stalowe (Safes) -I dla przechowy ania różnego rodzaju papierów i p pzedmiołów wartościow,oh. -Ból głowy i Migrenę 
natychmiast usu wa 

.. Wszystkie kasetki mają 32 c/m szerokości i 45 c/m głębokości. . 
A! Opłata za wynajem wynosi: rocznie, półrocznie kwartalnie 

Migreno Nervosin 
BezlParunkowo pewny i nie .. 
ązkodliwy roślinny środek. 
Ządać w apt. i skI. aptecz. tylkO 
oryginaln. proszk61P po 10 k. 
Pudelko 1.20 k. G16wny skI ad 

~ Wielkość l-a 10 c/m wysokie Rb. 12.-' Rb. 9.- Rb. 6.-
_ " II 15"" " 18.- ,,12.- " 9.-
., " III 20"" " 24.- ,,18.- ,,12.-

1
-=::,kC' L Spiess i Syn. 

.. " IV 30 ~" " 40.- ,,30.- ,,20.-I Bliższych informacyi zasięgnąć można w Towarzystwie, w godz. czynności biurowych, poczynając od 1 marca r. b. . 4690-41 

_ Kasetki powyższe mieszczą się w bezwzględnie ogniotrwałym i pewnym przed kradzieżą 

• .~a.~"e-.. .-aa,.O~Y-""~ 
Człowiek inteligentny 

I poszukuje jakiegokolwiek zajęcia 
władający językami: polskim ro .. 
syjskim, niemieckim, francu" • przy budowie i urządzeniu którego zostaty zastosowane najnowsze zdobycze nauki i techniki. 

.. Skarbiec strzeżony jest dniem i nocą-

.. Pod względem wygód dla Sz. Publiczn., urządzenia nasze również odpowiadają najwybredniejszym wymaganiom. 
'j''' skim i częściowo angielskim. 
O> Oferty składać w administracyi 
~ "Roz\lloju" pod literami "I. Z." 

•••••••••••••• "......... iI'I " 81 '. •• (I 642-3-1 

TOW ARZYSTWO 

WZAJEMNEGO KREDYTU 
Przemy~łowców Łództick 

Ulica E\VI\NGELICKI\ 11/13. 

XII 
Zeb 

Zwyczajne 
anie Ogo e 

'odbt:dzie sit: dnia 3--go marca r. b., w pi~tek, 
o godzinie 6··ej wieczorem, w sali To\\)arzystwa 
śpiewaczego (Ledzer .aennerge.angve
r.in), przy ulicy ,1iotrkowskiej..Ni 243. 

PorzQdek dzienny: 
1) Sprawozdanie za rok 19102 

a) Raport Komisyi Rewizyjnej, 
b) Zwolnienie Zarz~du od odpowiedzialności 
c) Podzia.ł' czystego zysku; 

2) Zatwierdzenie budżetu na 1911 rok; 
3) \Vybory: 

a) dwóch czJ'onków Rady, 
1» jednego czJ'onka. do Zarz~du, 
c) trzech rewizorów, 
d) trzech kandydat6w na rewizorów; 

4) Omówienie rozmaitych kwestyj. 
I\żeby zebranie doszJ'o do skutku, uprasza 

sł~ jaknajuailniej wszystkich pp. czJ'onk6w 
o laskawe punktualno przybycie. 

~~~ ZARZĄD. 

W Rudzie Pabianickiej 
1 morga ziemi, leżąca przy szosie przystanku tramwa
jowego, 22 minuty od Łodzi. Korzystny interes dla wy
wózki żwiru, jest na dogodnych warunkach do sprze
dania. Wiadomość u stróża, ulica Mikołajewska 91. 

550-3-3 

Reda.lrtor otlpowledzia.lny !at. '-ąpiński. 

FURMAN" 

A RATY ....... umiejącego cokolwiek czytać i 
~ pisać, poszukuj e dystylarnia B . 
.,.. Tschoepe \Il Zduńskiej \\loli. 

\\liadomość w niedzielę dnia 5 
marca, ulica Zielona NA 12 IP łyS dniowe ,ub miesięnzne 
kantorze o godz. 1 w południe 

każdy może od nas otrzymać po cenach fabrycznych: Ory- punktualnie. Wynagrodzenia do .. 
ginalne amerykańskie wyźymaczki do bielizny, Maszyny do bre. 626-3-1 

prania i maglowania, Maszyny do szycia, Maszynki do go- Zdolny i energiczny 
towania "Primus" Gramofony i Płyty, Łóżka żelazne i ni- • 
klowa~e, Mater~ce tapicerskie i siatkowe, Ull!ywalnie z przy- ~OdmtU~\ł1~ mUł\\ł~\\.\ 
borami, NakrYCia stołowe platerowane, Rózne meble drew- poszukuje zajęcia od zaraz. O .. 
niane, Lustra, Dywany, Chodniki, Linoleum, Portyery, lerty proszę składać pod "Pod .. 

Kołdry oraz różne sprzęty do domowego użytku. maj~trzy" \Il administracyi "Ro .. 

CENT STAŁE M. ROS EN p. f. "AMERICAN" 
zwoJu". 538-3--1 

6ł7-5-4, ŁÓdź, Nawrot Ni 14. 

Ogłoszenie. ~ .. 
"-

Zarząd Drogi Żelaznej Fabr •• Łódzkiej e 
~ podaje do wiadomości, że niżej wymieniony bagaż i rzeczy co 

zapomniane lub zagubione w obrębie drogi, a nieodebrane do ~ 
dnia 1 strcznill 1911 roku, będą przerhowywane na ata I~ 
cyj Łódź-Fabryczna w ciągu 4-ch miesięcy od daty oglo· Ę 
szenia, a następnie w razie nieodebrania., na zasadzie §§ 40 ~ 
i 90 Ustawy Ogólnej Dróg Żelaznych RosYJskiclI, będą ,: 
sprzedane przez publiczną licytacyę: 

A. Bagaż Żd stacyi: KIelce N. 6306, Pińsk N. 367 J 

Brześć N. ~662, Slowków N. lil7, Warszawa N. N. 354 
535, 389, Nieklall N. 1345, Newel N. 4185, Moskwa N. 9355, 
Walszawa N. N. 315 i 977. 

EGlrSTUJ~Cj OD lAT 20 W tODn 

Pracownia haftów 
i ZNACZENIA BIELIZNY 

D. Mazurkiewj[zowsi 
z dniem 1 paźdZiernika 
r. b. przelllelllona zostAla 

na ul1c~ 

Przejazd 16, 
ID. 24.. 

PrzYi'm/u4e się ucunice. 
- Ul/Ol PRZEJAZD Nr 16. 

." 
o .., 
>l . 
<> g . 
~ 
~ 
i: 
op .. .-.., 
• tf 
!' 

B. Rzeczy zapomniane w obrębie Drogi Zelazuej Fa- Obiady smaczne I zdrow.) po 
bq'CZllU - Łódzkiei: na st. Koluszki: dwa parasole i laska. Plo;rOIi};~ka ~ dl0~Um~1W~\61~i 

831-3-3 

Łódź, Konstantynowska.M 8 (róg Zac!-odniej.-Telefonu Nil 19-87. 

Skład toin, TOfIJarófIJ kolonialnvch i Delikatesó(IJ. 
Kawior Astrachański, Amu ski co drugi dzieli świeży. 

RWb, wędzone i marwnatw. 
Ser, krajowe i zagraniczne. 

Masło śmietankowe i solone. 

W tloczni .. Rozwoju", PrzejlLZd KI 8. Wyd-awc& W. Cqj ••• IrJ" 
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