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po 20 hep. za wiersz petitowy. 2a dOLaczenie prospektow 6 rub. od tysiąca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakeya uważa 
za bezpłatne; rękopisow drobnych nie zwraca. 

Bedaklor lub .lego zastępca przyjmuja interes3ntow codziennie, z wlj~tkiem Qui świ~teeznyeh, od godziny 3 - 4-ej po południu. 
_ JJ_.,. !X . . ; 

Teatr Popularny Jutro po raz trzeci syan handlowania w M.ongolii i Ohmach Zaohod
I nIch !Jez opłaty jakichkolwiek oeł albo podatków. 
l Uznając całą bezphduośó ta.kiego roduju ro
~ ko~ań, w których rząd chiński szuka tylko spo

A. MIELEWSKIEGll 
(KONSTANTYNOWSKA 6.) 

Ju~ro o godz 
8 ID 15 w. ,;Król " Fr. W'łżyka. 

sobow ograniczenia rosyjskich praw traktawwJoA. 
~rogi!. d"wod.ów, któqch sam po~.m zmuzonJ 
Jest :.IfZee Się, rząd Cesarski widzi ąiE2 ZD1UiZO~ 
nym obecnie cl.o polożenia tamy tym niezem nie

. , lO a 

Pi 
pilzeńskie i lagrowe 

z warszawskiego browaru parowego 

"SAL V A TOR" 101(i...l 

poleca oowootworzony skład pn;y 

ulicy Brzezińskiej HQ 15. 
Uprasza się o zwracanie 

uwagi na ffiCl1'kę Iavryczn(3 
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I liJo)'ch Cllie:<lIIJC" JD • l.'" J, .1(\,( tylk.o t,ki, 
ktoryby 'N dalsqm Ciąg,1 pru wadzIł stel rządu 

. w faZ obranym k erunku. 
I O l owolu.nlU do rządu Wateoo na razie nie 

moglo być lilOWy pogłoski o jego wystąpienin 
by!y mezilwodnie dz elem najbliższych przyjaeiól' 
ex ministra i prern' era. 

, uaprawiedfiwionym zwlekaniom i prali rząd chin
ski o formalne potwierdzenie i zast.osowanie do 

I tral(~at6w . wszystkich posła.nowień noty rosyj 
skle.l z dOla. 16 lntego r. b. Tyłko po otrzyma" 
niu t l-iego potwierdzenia rząd Cesarski zgodzić 
Się może na naWi;tZallie omawiań kwestyi 00 do 
IY!Jrowadl.eoJ& Gel, oraz utworzenia regulaminu 
specyaluego handlu herbatą lub też jal,icukol
wiek zmian częściowych traktlltu z 1881 roku. 

"Rząd Cesarski zgadza się oczekiwać na od
powiedz na niniejszą notę swoją do dnia 28-90 
marca r. b., ale uprzedza, ze w razie nieołrzy* 
mania do tego terminu wyczerpującej odpowie
dzi zadowalającej, co do wszystkich 6-ciu pun
któw noty z d. 16-go lutego r. b. - przywrócf 
on sobie swobodę działania i wkłada na rząd 

Afera, która rozegrała., 'Q w Radzie p:1.1i~twa., 
dala. tylko dowód, że stano\ s () SLolypina jest 

l trwalsze, niż na razie przn U,:l':/ano W Petera
IlJurgu. StolVPlll rdnió~t 70pelne zwycięstwo, a 

niegrzeczni ]DieyaLUl'owie Trepow i DUl'lIoWO ca
l, lej t.eJ farsy, Jak ją nazywają w stolicy: "pocha.\)

szeluy", zost.ali ukannl w ten I:lposób, iż p'Jleco. 
no jm wyjechae na. dziewięciomie9ięczlly urlop, 

chiński odpowiedzialność za ujawniony przez nie. 
go opór". 

I 'o jest do l-go st)cznia (st st.) 1912 r. ' 
! Premier WlęO dawny pozostale na. stanowl- ! A więc mamy już prefduzyjny termin aier-
t sku, gdyż oduiósl kompletne zwycięstwo. Rctda pliwości rosyj8kiej na niedyplornatyczne i upor 
państwa przyrzekla mu, że projekty jego, doty- czywo mJ!czenie Chin. Dalej za wypad ki cała 
czące ziemstw na Litwill, uzyskają znaczną więk- ! odpoll';edzialnosó ma, spasó, na państwo niebieskie. 
szość glosów i ZllllW nawiążą się przyjazue, da I . Co il~O\V.O~OlVał(J ten aro~ r.y~ykowny w po-

do wziewań sachycll, systemu Koertinga przy chorobach w.ne stosunki z premierem. I lItyoll. chlll.s.!oeJ, trujllO prz~wldzleo. to, tylko pe-
nosa, gardła i płac jako tez chorobach przemiany ma'" . , . . ' . I wna, Jale wldac z depesz, ze rząd ohinfiki ulega 
teryi (szczeg6Inieskroiulozie). Otwarte codziennie oprócz DOnI.osfeJ6zego zato znaczen.la są wYPIl~k~ I widocznie nap(lfowi uarod~ kt6ry z a t t . 

niedziel i świ<lt od godz. 4-7. , n~ ~ale](Jm Wllc.hGd~le. Ros y a..' Jak o. tern. JUZ I liozyć się nie chce. ' n Ił ępll wam I 
... Ulica Spacerowa Ni 29. 6&7 'j plsah.śIOY, zapo\;ledZlala wysta.nle tlo Chlll u!tlma- Z Charbina. też nadehodz~ najbardzie' nie o-

- ; t~m l Z~tlOWledz tę wprowad7~la w czyn. KOIDU: l kojące wieści. J p 
".11.:" ~ .Ił&... Dlk~t u~z~dowy, ogłoszoDY ~ marca, tak brzlDI I MÓWią że wojska chińskie ściągają pierście-

eatr dOStOWDle. . I niem do Charbina. Na. najbliższych traktach 
Jutro o 8 ID. l~c;:lelllUIJI& 63.) 1031 ~elegnull sekretny tymcza~o\Jo hzardząd~:.oe- ' w promieniu 100 wiorst stoją doże oddziały woj-

go. rUllllsLefyUIll sp~a~ zagranlCznyc O ~sar- ska.. Chlńozycy sami oblicza,i, wOjsko swoje 
" a.dzieja"- Heyermans~ skJego posJa w Pek!Dle: W Mandżuryi pólnocnej na 70,000 ludzi. 

z Feldmllouem w roli szyprll Bosa. .Peter::.burg, 23 go marca 1911 r. Prowa.- Rodziny rosYII.D, zamieszkalych tutaj uci~ka. 
__ - _____ !!!!łłł!! __ !!!!!!!!! __ ---e __ ~ ~zon~ w ciągu osL~~nl~go miesiąc~ układy prze· ją z Charbina. P~c}ągi są przepelIlion6~ Z Cy_ 

honaly rzltd cesarSKI, Zt:l fząd cl.t1nSkl drogą prze- cykaru kovcy chlUBay wysylaJą rodlinJ 8WOj. 
milczań i odpowIedzI wymijających dąży do od~ ! w gląb Mongolii. 
rzucenia posLanowień, wylożonycb w nocie r08yj- l Nik.t JUŻ ni~ wątpi o wybucha ruchu bokser-
skiej z duia 16-go lułegJ b. m. Rt:qd chiński, sk.iego. 
ustępują.c z jelin6J strony naszym powtórnym na- Tymozasem jeszcze dyplomacya. pracuje. K.ią~ 

2219-23 leganiom i zgadzając Sl~ z tem, że zalożenie kon- , że regent dort:ezyl posłowi rosyjskiemu trzecią 
______ .... _i'!IIi! ____ U _________ I sulatu rosyjskiego w okręgu Kobdo nie powinno odpowiedź na notę rosyjską, która brzmi, iż Hłd 

. Ultimatum Rosyi. 
Dwa. ubjegl~ dni przyniosly sporą wiązankę 

wypad1,ów donioślejszego znaczenia. Nie mówi 
my tu o tern, że Stolypin zostaje na stanowisku, 
gdyż ustąpienie premiera nie mogla w zasadzie 
Imienló kursu polityki wewnętrzneJi wobec panu
j~!eh O!;U~~.ni6 prądów nie wIlonilby si~ polayk o 

hyc postawiun6 w zaleŻllOjoi od wprowadzenia chińqld zgadza si~ na zalożenia konsulatów ro • 
Cel, z drugiej titrony przemIlcza o innych konsu· syjskich w Kobdo, Obana i HuczenhUi zobowi'ł
la.ta,·h, których ustanowienie przewidziane jest zuje się niH przeil~kadzad ba.ndlowi rosyjsldemu 
w art. 10~ym traktatu petersburskiego, oraz o mo- monopolami. Sprawy komót' celnyoh i iDOO Chi
nO{Julach, które wprowadzane są w prowincyi nr proponuJą jednak omówio oddzielnie. Odpo
Siuciallskiej wbrew traktatom z mocar~twami. i wiedź powyższa jest uwa.ża.wl. W' &&11 1& aieucio. 
pow lada, że w ::lprawie handlu w yl'obaml miej.co- walaJltci\-
wymi kupcy rosyjscy będą postawieni w warun-
kach jednakowych z chińskill.li, przyczem pozo-
lItawia bez uwzgl\ldlUenia prawo \raktato"ł r.o. 



t 

Sprawa Stołypina. I-rueez" widocznie prtewiduje stąd, że ziemstwa Itropolity Kluczyńskiego, iż współdziala on prze
dla Litwy i RUlli b~d, wprowadzone na zasadzie . mocy polskiej. Moina powiedzieć, it litwini od 
art. 87. Jednakie lekt6rzy podowie uważają, nikogo nie mogą oczekiwać bardziej przyjaznego 
że eelem Ukazu jest utworzenie nowej sesyi ciał stosunku, aniżeli ze strony metropolity". 

We wstępnym artykule zaznaczyliśmy prawodawczych \ld wtorlm, co pozwoli Dumie Informator (Now. Wrem> zaprzeczył r6w-
o zWJcięstwie Stolypinll który nadal zostaje kle- I przeprowadzić odrzucony przez Radę państwa nież~ alleby propaganda katolicyzmu, czy unii ko
rownikiem rządn! Cala prl/.sa rosyjska przyznaja, ! projekt prawa, a 00 byloby niem ,)żliwel na tej rJclolnej wśród staroobrzQdowców, mogła. mieć ja
że dotąd żaden z premierów nie posia.dal tak 1'01- ! aamej sesyi, zgodnie z art. 112 praw zasadni- l kiekolwiek szersze powodzenie. 
leglych I)ełnomocniotw; jak obecnie Stołypin. I czych. Przeprow dzenie projektu prawa w Du Oczywiście, iż «Now. Wrem> nie moglo po-

Ażeby popr2@ó pram.iera. 1 utrzymaó go ptl]' mie jest zresztl\o widocznie zapewnione. gdyż wezo z08t~wić bez oświetlenia wlasnego informacyi, od. 
sterze rZl\dn, ogłoszone zostały dnia. 9 marca Uka ! raj zebrano już pod wnIoskIem przaszlo 200 pod- powwlających wprawdzie istotnemu stanowi rze
zy Najwyzsze do senato: ł pisów, z Guozkowem, Ilrezesem Dumy, n& czele, czy, let:z niezgoJnych zgola z jegu własną "linią 

i nawet nioktórych październikowców lewioowyou, l polityczną·. 
I. or~ wob&e pragnienia jaltna.jprędszego wprowa- J «Now. Wremia" poprzedzilo tedy informacye, 

Na m0O! artJltUlu 99 zasadniczych ustaw dzenia ziemat" "gub. zachodnich. I przytoezon~ powyżej d:ug~m, artykuj~m rodakcyj-
. nym, w ktorym gołoslownle wprawdZIe, a.le za. to 

państwowych Rozka~Jemy pra.ce Rady pań. bal'dzo wymownie broni litwinów przed ,pokrzyw-
8~wa przerwatS li: dniem 12/26 marca, lItJ- dzenil1m" ze strony pola.ków. 
znaczając ich WZllowienie dnia 15/28 maRa "nowoje Wremla" O litwinach. I Wlaśnie tegoż dnia, gdy ukazał się artykuł 
1911 r. .Now. Wrem.·, pOle! Bułat, litwin, za:~Lrzegł 8i~ 

. . k •• . . ,energicznie z trybuny Dumy państwowej prze-
Senat l'ZlłdzącJ nMI omIesz a pocZY1Uo Z powo~u p<>głosek, Jakle krąż~ly w cza· l ciwko nieproszouemll wkąc&1I1U się przyjaciół W' ro-

cetem wykonania niniejszego właściwych s~eh .ostatnlch, zwl~szoza YI M~sk~Je, o e~e~· I dzaju ol'c"anu suwol'ynowskiego w stosunld 01-
rozporzl.\dzeń. glczne] rzek.omo akcYI pololllzacYJ~eJ. duch?,nan- sko litew;kie. ' p 

I stwa polsloego w stosunku do litwInóW J loty-
Na ocyginol~ ~Jcgo Cesarskł~j l"\.ości !ł SZÓW, z drugiej zaś strony ° akcyi jezuitów, 
ręItrł poapistlno którzy usiłu,ią podobno i to nie bezskutecz-

1'lIKOUU. I nie, pozyskać dla katolicyzmu staroobrzędowców, i Dar Józefa hr. Potockiego. 
'W Carskiem Siole I wspólpl'acownik BNowoje Wrernia" zasiągnął in- I 

d. 11/24 marca 1911 r. . forma.cyi, jak się wyraża, • w sferach dobrze Ob-, 
Kontrasygnował prezes radymIM i znajmionych z kwestyami religijnemi i potrzeba· Hr. Józef POlocki, prawnuk Stanislawa pierw-
nistr6\11. sekretarz stana Sto .. ; mi naszych wyznań innowierozych". szego ministra. oświaty W Polsce, ofiarow;l w so-
Iypin. I Jak się domyślaó można, informatorem «No- I botę dla. Towarzystwa naukowego w Warszawie 

I woje Wrem.> byl zapewne jeden z wyźszych urzęd- dom przy ul. Kahksta ~ 8. 
II. I ników departameńtu wyznań obcych. Oto l co mó- ' G.mach .tep. odtą.d będzie siedzibą Towarzy-

Na moo! artykulu 99 za.sadniczych ustaw I wił ów informator: sLwa l pomlt'SCl w swych murach instytut nauk 
państwowych Rozkazujemy prace Domy pa.ń- . .0 żadnej polonizacyi litwinów, bialorusi- doświadczalnych, zbiory, biblioteki i laboratorya. 

I nów i łotyszów obecnie nie mo~e być mowy. Towarzystwo naukowe obecne ma zastąpić 
Itwowej przerwać z dniem 12/25 maroa, Czasy, guy to bylo możliwe, dawno minęły. Prócz dawne Towarzystwo Przy)acióŁ nauk. 
wyznaczając termin ich wznowienia d. 15/28 tego sanu litwini nie są obl:lcnie tak słabi, by Akt erekcyjny, wygłOSZOlly przez Józefa hr. 
marca 1911 r. l m?żna był~ mówió o ~l'zewadze pol~ków nad nl- Potockiego w dniu 25 ·go b. m. IV swoim patacu 

Senat rządzący nie omieszl(a poczyni ci ml. Obecme mowa JUZ o walce o hleral'chlf~ ka.- . przy Krak. Przedm .Nł 15, br:r.mi: 
. , I . . h I toi'cką pomiędzy polakami i litwina.mi, którzy żą- /' Dnia 25 marca. 1911 r .• ja, Józef hr. Po to e-

celem wyk?nama powyzszego wasClIJyc I dają rrócz tego nabożeństw w' języku ojczystym ki, pragnąc wznowić przykłady moich przodków: 
ro~porządzeD.. I i pewnych innych ustępstw ze strony kościola Jana, IgIlacego i Stanisława Potocldch, zaslużo-

Na oryginale "'asnq Jego Cesarskiej l'1ości katolickiego. Wyrósl nawet ruch panlite\Jski, nyr~ . dla pols}dej nau~i, oddaję na Wieczystą wIa-
r~k4 podpisano ! który wy>tawia caly szereg żądań, których IV ża- snosc warsz. row. naUKowemu, nabyty .przezemLlie 

1'lIKOŁI\J. I den sposób zaspokoić niepodobna.. W sytuacyi w dniu 18·ym marca 19i1 f. gma.ch przy ulicy 
\f Carskiem Siole l takiej trudno je;;t mówić o przewadze (llasilli) Ka.\iksta.N! 8. który slu'l.y6 będz\e za. sied'l.ib~ To. 

dnia 11/24 marctl 1911 r. I polaJ,ów w sferze religii lIatolickiej. Rozumie się, war'l.ystwu i. instytutom nauk doswiadczalllych tu-
Kontrasygnował prezes radymi~ że IJ!'awie ,.,szystkie stanowiska wyższe są zajęte dzież. jako pomiesz(Jzeuie dla przyszłych zbio~Ólf 
nislróm sekretarz stana Sto... przez polaków, ale dZlejtl Się to wskutek ich tJiblioteki i praCOW lll. ' 
lypin. więhszej l<ulturalności i lepszego przygotowania. Mam nadzieję, że przy gorliwej pracy człon-

.Riecz·, przytaczając Najwyźsze ukazy o za
zawie.zeniu posiedzeń Dumy i Rady pa.ństwa. na 
trzy dni, cytuje art. 87 praw zasadn;clJch, doz· 
walajłcy rZl\dowi podczaI! takiej przerwy zajęć 
instytucyi prawodawczych wprowadzać prawa. tym 
czasowe, aż do przyjęcia ieh potem przez izby. 

Nikt nie przeszkadza litwinom posuwac się w hie ków, ora2: przy poparciu spoleczeustwa ta nowa 
rarchii, i mają JUż oui paru swoich bis!rupów. instyLu~ya. rozwinie Się naleŻyCie i odpo~vie prze
A proszę wziąć guberolę kowi. ńo:ką,; znajut.ie pan zuaczenlu SW0mu. Życząc tego calemu spo1'eczeó.. 
t.am wsróll ducuowień,tw:l katolickle~o przeważ- stwu, witam panów sIo wami, wlewającemi ongi 
nie IitwiJló\\. Pogłoski o }lolouizuwaniu katoll· w paJeWtoki8J wszeclmicy za/lal do wiellzy u naj-
ków UIO po uków są zupehue bezpodstawne. "ybralIszych synów naszego nar<>uu: 
Hównieź pozbawlOne jest gruntu oRk~trieuia lila· "Cl'eseat lU horig tlOCLI'JItJ ." 

~) steś nowym sypialnym pokojem - mmgając I - Za proklamacye. 

TAJEM~rLt W1EL~lt~~ MI~~T~ 
jednem okiem, mówił do niego swoim ochry- l - Przecież ja za to siedzę... Jakiś Zobuz 
plym glosem ten sam kolega, który przed porwaf komuś paczkę proklamacyi. zwinąl 
chwilą starannie przetrząsa! mu kieszenie.- , lcilka i spI'zedal' mi za wieczorowe \''i'ydanie 
Prawda, szykowne umeblowanie, a co za dziennika. 

rllies-..... _.J'..A"IT żebrowa)_ zapach ... Perfumy ... Przedniejszy Jokey Club ... / - Pana wypuszczą zapewne. 
~ ~- - Co to ma znaczyć1 - odezwał się l - O, tak, mój teŚĆ ma duże stosunki. 

... -..... I z obUl'zeniem zaczepiony. I - Panie, jeżeli pan dziś wyjdziesz, bądź 
(D&luy ciąg-patrz ]U 68). . • - A no, to ma znaczyć, że siedzisz pan las.kaw udać. się ~a ul. Pżimową 1'& 10, 

I w ulu. Przywieziono ciebie ,jak sztok pija- tam Illleszka mÓJ wUJ Brenk, opowiesz mu 
- Tfu! ... nie mówiłemf Dolinki (ldesze- nego. Żonka nie spala caJą noc i klopotala paD:, ż.e tu siedzę i proszę go, aby odwiedził 

nie) nieurodzajne. Plótno się tam bieli. Psie- się, żeby ci się co zlego nie staro, może na- l~r;re Jt:knajl' chlej, Może uda mu się u wol
krwie dobrze szukali. .. A ... a, .. oto w tej ma- wet modlila się do św. Antoniego o swoją Ule mUle zanim sprawa przybierze szerszy 
lej kieszonce na bilety tramwajowe znalaz- ~gUbę. No, i modlitwy zostaly wysłuchane. rozgX.os Pozwolisz pan, że mu się przed-
lem coś ... O, do dyabla, to dziesięciorublów·· Schowali cię tu, żebyś nie pl'zepadl. staWIę. Nazywam się Stanislaw Kercz. 
ka w zlocie. Wolałbym trzy ruble drobne- - Milcz, wlóczęgo! - Moje nazwiskoKlejnothe. 
mi, bo jak pokażę takie bajońskie sumy, to - Ol co, wlóczęgo ... Stul pysk, jeżeli nie . - To pozwolicie, koledzy, że i ja wam 
gotowi mnie za złodzieja ogłosić i ten ma- chcesz, żeby ci zęby pOI'achować... Patrzcie, Się zarekemenduję-odezwaf się lagus swoim 
jlltek skonfiskować. Sluchaj, kolego, lepiej, jaka to obraźliwa marpa! tubalnym glosem, Jestem Feliks Glos z przy
gdy ty to weźmiesz i poślesz po sznapsa Nowy pasażer porwaI się na nogI, ale dO~kiem Moro,:vic.. ZamienUbym z panami 
i zakąskę. Ty prędzej wyglądasz na takiego, niezbyt silnie na nich się trzymaL. zatoczyl mOJą kartę WizytOWą, ale mi nie zdążyli 
któryby mógl mieć dziesiątkę rubli w jednej ko,Io, odbil :5ię o ścianę i padł na prycza, w drukarni na czas wyłc.ollCzyć. 

(d. c. n.) 

sztuce. Potem, gdy ci zmienią, zwrócisz pie- przyciskając nogi studenta. " Nie uplynęlo kwad-ransu, kiedy do celi 
niądze mnie! -To mówiĄC, wyciągnął ręk~ _ Przepraszam _ bąknąl. wszeM strażnik i uC~lyliwszy drzwi, zawolał: 
ze złotą monetą· . _ Bez ceremonii, kochany panie _ od. - !(tóry tu K,leJnothe? . 

- Nie! niel - wrzasnął student, usuwa- I rzekI student. . .FelIks, Glos lll~ omyl:l slę-przyszh po 
jllc się od przygoonego kolegi. - Nie nama- , _ Czy pan jesteś rzeczywistym studen- ZIęCIa z. corką swoJą teś~l?Wa. . -
wiaj, nie wezmę. teml I KleJnot~e począł czysclć po~plesznie wy-

Niezadlugo obudzi! się leżący na ziemi - Do uslug! j tarte ubrame rękawem, strzepując kurz. 
goŚĆ i począl si~ ze zdziwieniem rozglądać - Dawno pan tu siedzif 1 
dokoła. - Na parę godzin przed panem. , 

- H~, co. irochaueczku, zachwycony je- - Za co pana wcisn~1it 
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Po mowie ofiarodawcy wyglosili mowy: pre- widendy rb 12,000; 25 proc. od zysku Imos~. i wodu Dwprzybycia. d08·tai~qe.j Hezby eztonków 
zes Towarzystwa Aleksander Jabfonowski, wice- lego od wyplaty 6 proc. dywid-endy dla magistra- l uie doszlo do skutkl1; lf drugim terminie odbę-
prezes Zdzisław DmochowsJd, sekretarz Franci- tu m. Łodzi rb. 40,000; przeniesiono na 1". 1911 : dzie się w tym samym lokalu (Nowy Rynek 6 
szek Pnlawskj, nas tępnie Broni~law Chlsbowsld i rb. 1 63S kop 44; zatwierdzono bud i. et na rok , Stow. majstrów labr.) dnia 7 kwietnia. 
Jan Karol Kochanowski. 1911, prz6widulący w dochodach rb. 1,097,000; l Sprawozdanie kasowa Stowarzyszenia wyka-

Ofiarodawca przyjąl gości bankietem na 150 w wydatkach rb. 730.185. l ZUj8, że :fina.usowo Stowarzyszenia pracowników 
osób. : Uznano za P0l-yt"zae rozszerzJć k'{)ffiUUika.'\ notaryatu stoi dobrze. W roku sprawozdawczym 

; en tramwajową. pruz wybudowanie nowej sieci wplyuęlo do kasy Stowarzyszenia 2076 rubli '3) 

ś. p. Uary'2n Sok'"'ł{/\W~'lkl. . linij na bocznych uli~ach. oraz przedlużellle ist- kop., w sumie tej u',Tzgl~dnionQ 784 rubla zwró· 
m a "" u ~ ' niejącJch linij, a przedewszystkiem do stacJi eon.ych zapomóg. 

W Krakowie zmarI Ś, p. MarJll.n Sokołowski, Łódź kolei fabrycznej i kolei kaliskiej, nadto Kasa wydatkowała 962 ruble 63 kopiejki i 
profesor Wszechnicy Jagiellońskiej. Urodzony w powiększyć tabor ruchowy przez ~upno w~gonów ! z kgo 785 rubli na z-apomogi dla członków. 
]839 r. w Czyżewie gab. łomżyńskiej, ukończyl motorowych i dodatkowych. OblIczoDo, ze dla W kasie znajduje się 1113 rb. 67 kop. nie 
girnll9~yurn realne w Warszawie, studya zaś uni· urzeczywistnienia tego projektu naleź y wydatko- zwrócono zapomóg 981 rb. 50 kop. Stowarz,-
wersyteckie w Peszcie. Heidelbergu i Wiednin. wać conajmniej 2 miliony rubli. Byłoby to eelo- szeBie liczy obecnie 46 czlonków. 
Od r. 1882 zostal profesorem wszechnicy Jagieł- wem dllt TowarzJstw&, gd vby miało zapewnienie (a) Kasa pożyolkowo - o.lZoz~d1loioiowa . przy 
loilskiej. w 1880 czlonkiem Akademij krakowskiej, przedłużenia eksploatacyi. Dlatego też zebrani npo- lódzkim oddziale poczty i telegrafu zwolala. zebra-
a w r. 1887 hrespondentem lwmisyi centralnej wainili zarząd do podjęcia w tym kierunku sta- nie ogólne roozne członków. Sprawozdanie za rok 
do zabytków historycznych w Wiedniu, Z liez- rań 11 władz. 1910 wyl.azalo 126 6zlonk6w, wkłady stanowią 
nych dziel i studyów historycznych o malarstwie Do rady zarządzająeej za p-omoeą tajnego rb. 1794; wyda.no pożyczek rb, 6591 kOp. 50. 
i zabytkach, wymieniamy: ~Malarstwo portretowe", glosowania. wybrl\ni zostali ponownie pp,: Stani- D:o zarządu wybrani zostali pp. Ludwik. MeJer 
.Ru'my na Ostrowie jez;ora. Lednicy", "Wielka alaw Jaroeiń'3ki. Stanisław Silberstein, ora.z Hen· (prezes), Wiadysław WierzbO~fskj Józef Piotr o 
rezydencya i wie!l<i ród-, "Studya i szkice z dzie- ryk Sehwalbe (ś wieio). jako kandydaei Pp.: Pa.· WICZ, Ignacy Hertz (buohalter) j' Edmund Brze-
jów sztuki i cywilizacyi M, pisał też wiele o ma- wel Saulle i J 6zef Witkowski Do komisyi rewi· I sikowsld (ka.sTer). 
JarstW ie rUilkielll i o hizlt'rltyjsklej i rusl,jej kul zyjlle) PP.: Werner, St. Dobranicki, L. Gajewiez, Wybrano komitet gospodarczy dQ kt6re"o 
tnrze średniowiecznej, S. Przedpe~ski i Werner. weszli pp. L. Meyer, Józef Piotrowicz, Grzego~ 

Obrady prowadzone były wJlącznie w ięzy- Kulik i Władysław Topolski. 
li' ~L1:NDA ~ " YK TEB.1iHlOWlr, ku niernieck:m, mimo, że wśród akcyonaryuszów (a) Tow IIpomó" dl'" 1..1' d '" l. 
I .... i. Jl. A a... jest wielu pol ll: ków. . '.. o a II e ayGA Bllrunonyou 

JJi1l0N A. SLO WIANSKI K D z i Ś Krleslawa. J II - . wyznanla mOjzeszowego zwoLało w sali warszaw-
lr \) Czclmislll.wa (x) Urząd starszyoh oechu t~~4n1 P!()81 skiej przy ulicy Południowej .N2 36, ogólne zebra-

TEATR POLSKI A.. ZELWEROWICZA (Cegielnla- czlonk?w o bezwarunkowe przybywó na ogol~e nie, które otworzyl preze8 p. A. Krakowski. Na 
na. nr. 63). D I i ś wieczór wokJtlno humorystyczny ar- zebrame, oraz sesyę kwartalu,ą w ozw'artek, dllla prezesa. powołano p. J. Szlamowicza, który zapro. 
1yrtów teatrów rządowych warszawskich Początek o go- 30 marca r b o godz 7 Wleczorem w lokalu 
dzin!e 8 min. 15 wle('zoreli1. Jutro "NadZieja." Rejer- ." .. . '. .. .' , sil na sekretarza p. Zalcmana. 
mansa. Początek o god~. 8 m. 15 wIeczorem. "Ll~y przy. ul M~kolaJe\vskle1. nr. 11. ua ktQ~V I Sprawozdanie za rok 1910 oraz budżet na 

TEATR POPULARNY (Konstant'Ynuwska nr. 16) ollr,ocz pr~Y.JI[j.owanl.a kand~datow. W poc~et rnaT- rok 1911 w sumie rb. 18.200 zatwierdzono. 
Jutr o .Królowa Wanda, cora Krakusa" Fr. WężykI!. strow, WpISU l :'I'YPlSll UC~DI, przy)luowama skla- I Debaty nad kwesty,} zllllany niektórych ar-
Początek. o g. 8 mln. 16 wi,, ~ zJrl'lll dek ezłonkowsklcb, będZie. ?rzeprowad~ony wy- i tykuI6w ustawy bylI burzliwa. C'tlonkowle, kt6, 

ZEBRA.NiA. J u t r o zebrll.nie kllChln'ZOW o godzinie bór nowego zarządu, ?a miejsce ustępujl~cego o I rych wnioski odrzucono, opuszczaj!! salę. 
7 rano (Be:.tedykta 18). becnego zlI:fządo, t. 1· 8~a.rszego,. ~Od8 ta.rsz.eg~, Postanowi,ono zarzl!:dzI(~ agitacyę w celu po-
21) ~~~~YzJ.' 15

D z;l!cz~~e~\J~~~fl~~~ ~'Nocre~~!dJ:~: sekretarza I 3-ch cz1onkow komlsyI rewIzYJneJ . : zJskania nowych ezionl{ów To ivarzystwa. Przyję-
wyglo3! literat Vlmard. (x) Ze stow majstrów fabryouYllh Dnia 25 , to WniOi!tlir założenia przy Towarzystwie synago-

ZE STRAZY. Dziś o godzinIe 7 wieczorem ćwlcze- b. m. W 10kaJll Stowarzyszenia ml1jstrów fabryez- gir Zgodzono się na powiększenie w przyszlości 
nla sygnalowe pierwszych 4-eh oddzllllów łódzkie; straży nych ~nb. piotrkolvskiej odbyt SIę raut dla czlon- I liczby czlonk6w zarządu z 12 do 18. 
oehotnlCZe) w domu rekwizytowym HI oddzllUll. ków i ich rodzin, I Wybrano pp.: A Krakowskiego, A. Z~Jdlera 

Na progt'a~ zloży~y. się: kW,artet 3.oI?~y czl~n~ l I, Dobrzyńsldego,. D . .Morgaustern.A, E: Segala, I: 
K łł O N , K 

A k6w Stow., ktory odsplewat kilka. plesm, orkte· ! Na.tansolla, l WaJnherg&, L. Magazanika, I. Stei-
1\ stra llmatoJ'ska malldolioi.qtów pod kierllnkiem I na., A Kaplana, l. WJllera, Sz. Kapłana. 

I ł czlonka. p. Holego. o,Jegra!a skladnie kilka nume- Do komisyi rewly.YIDaI weszli pp.: 1. Keuigs 
rów, p. M. Potarzycld z werwą deklamowa.ł, a na ~ bel'g, Sz. WeUfra.id, St. Szpechl. 

(a) Komitet organiucJJ'nv I ·go zjazdu leka. nieustające oklaski wypowieJziaJ kilka. 11100010- l Z.ebrani zloży1i 127 rubli na cele Towarzy· 
1)" gów, p, Ry bicki zaśpiewa! bardzo ladnie kUka ! stwa. 

rZ T prow IUcyonatllych Kruleiltwa Polsluago w Lo · . r • kIl I' b h 
~ 4 5 pl.esm._ u, zupe. nC

j 
m,u Zal ,i,)W(.)'''l rlIIl ze l'li..nyc, ' pan . . (x) Ze Stow. arżvslenia nauetycieli "hr .... s· .. ·IJ· .. n. dzi. zapowiedzianego dnia i czerwca r. b. ko- N l d d ' I J u .. r;.; u .. 

. 2'\ b l I~ec \l z o czuc e,n .0 e.".r,;,i,! na J.ortepla.nl~ 1/0 o I BIUro !losredJllctwi:L pracy IIrzy Sto"". arzj'sz"'n'lu muuikuje nam, że do dDia II . m. zg 082.0110 na ,. S b k I h t - t' ,. 'O 

zjazd 55 odczytów (prócz 3 ech tema.Lów gŁównych), nez zopena, a. na. ,1S t.ta . lUuyC. n worow, . l (KonstantynowskR ó) pole(:& wykwallfikowanych 
1 k ' G.ry tow.arz-Jskle.po l k," le l'Il n 1.ne m, pp. ]ezlO- naullzycieli i nanczycielki W:I:iystltich przedml'o-z 'yolL ~o zadek larowali e l rze iodzcy, 11 leka ń 1 S b \ Zl l ń 1 II d 

rze z Warszawy, resz tę t. j. 24 _ leka- ra li oeg~, zym ()l'S ~ I ego I e! s ue,go. ar ZO ; tów szkolnych, oraz muzykI. 
C b. b . ubaWiły J poLuuzaly ~fJ uleustalącego ~mJl:'chu z~. Biuro otwarte eodzleullie (oprórz niedziel i 

rze prowinCjonalni (z 'Dę ~ toC owy, Lu 11Oa, brany~:l1. O godz. l-ej w oOCJ rozb&:V1ona nullll- I ~wiąt) od 6 _ 8 wieczorem i pOŚł'eduiozy bez . 
Radomia, Plocka, Siedlec, Sosnowca, Sterdynl, c, znose. opuszezala.. lo.k!\l Sto~arlzys.zellIa, wynosz.ąe 1\ pla.tnie. 
Za.górowa, Radziejowa, Wlodawy, Chorzel, k l K t d h dó 

Ja na1 epazte .wra..zenl&. oml e, .O.Wl oc o .. w Ule- W tlgodnig bie""cym dyżurUJ'!!' .... poul'ad"l',-KoclLan6wki, Prus~kowa, Zawiercia, Ra- t ł h . l d b· ~,~" .. 
dzynia), Pf1.edewszystkiom na zjeździe uwzglę. 8 II .ye na.ezą Się s owa uznania. za. o I:l:e zor-118k - p. Stawowczykówua, we wtorek-p. Berg, 
dnione b~d~ odczyty lekarzy prowincyonalnych, galllzowauy raut. w środę - p. Lupińsll.aj IV czwartek - p. Kali-
a następnie z Warszawy i Łodzi. (ii) Z~ StOW<tUYSl;elł i a ollleki ,nad wzewosta- / JlOW~I~a., w pią.tek - p. Bielińi:lka, w sobot~ - p. 

Wohec 27 odczytów, nalażącycll do zakresu nem. Stoso wna:) do llc \; waly ogolnego zebrania Rowlnsk:a. 
medycyny pub!icZlJej, vostanowiono utworzyć 2 z dna. 5 IlltegI1, .wczol'a) od /))' lo się nadzwyczaj . ([) W taniej WJIHłżlflzllni książek Towarz. V 
sekCJe; medycyuy osobniczej i luedycyny pubh- ne ogo lno zebranie.. l' "Wiedza" czytelulctwo rozwija się tak, że za. 
ezneJ. WysJucLano sprawoz~a l1la ka~OWtlgo. za r. chodzi obawa bralm książek. Na posiedzeniach 

Redakcya ,.Medycyny i kroniki lekarskiej" 1910, które wykazal~) oocho ,! , za w~mlOwe l skła- 'fowarzystwa niektórzy z czlon1ców stawia.lI wnioi
oraz rlldakcja .1)rzeglądu lekarsl<iego" i .Czaso. uk~ .czl.o~k?wskie 618 r b , za znaozki honorowe, ki, by ograniczjó liczbę zapisów dQ t,Jiiiąell. osób 
pisma lekarskiego" wydadzą zeszyty, poświęcone roslinki 1 mue 1!J9 rl>. 43 kop. (dziś biblioteka liczy około 9006z10nŁtów) i w ten 
Zjazdowi. ~ Wydntki: komorue 2.? 'J rb., druki i ()d~z~r sposób zabezpiee~yó lłi~ ou możliwego braku lesią-

Z powodu wyjazdu z Lodzi dr. Waclawa Ja- 130 rb., sylata. za. z.uaczkl 100 !b., usługa.! sWla- żek; projekt tan Jednak up!\dł, gdyż nie chciano 
sińskiego, sekretarzem zjazdu zostaI dr. A.ntoni To· tlO, opal l utrzyman.Je J-ancelarYl 81 rb. 40. kop.! l odstręczytl ozytelników, a. przytem byloby io 
maszewski. drz~wl\~ do saJzend~ 4~ rb 86 kop" naSIOna l pl"leclWll6m celom Towarzystwa. 

(a) Towarzystwo kolei elektryoznej łódzkiej I donlczkl 43 rb, sadzellld drze wek 29 rb. 55 k. Posta.uowiono zapisów nie ograniczać le-ez 
zwolalo w ubiegły pi~tek, o godzinie 4 po !Jolu- książkI, czasopi<lilla i i !l ne 35 rb. ~5 kop., ogó- pIeniądze, które świeio zasilily kasę To~arzy 
dniu, w lokalu Giełdy (Piotrkowska 87) ogólne lem 730 rb kop. 15, pozo:>talo. gotO\fjl:l~ na 1911 stwa. (z przedstawienia tea'ra.ln6go i z ofiar) 
zehranie roczne. Pl'zybyl0 24 akcyullaryustóW, rok 47 rb. 28 !cop., ". przeznaczyć na kupno nowych ksią~ek. Księgo-
mających prawo do 5U2 grosów i repreteotująeych ~Ilrzą.d prz.y taI( skrvillllym budzeclO wywlą- zbiór dzisiejszy" Wled1:y", liczący około 8,000 
5,053 a.kcye. Przewodniczył prezes rady za.rz~. za! SIę z z~danl(l. zIl peln1e ~obrze. M.1III on. na tomów, składa się z 1,SOO tomów książek treaci 
dzaJl}ceJ. dr. Alfred Biederruan. celu sadzenleurzilw ok w rOZIDIaraeho. WIele ~lęk- 1 1żejazej dla. doroslych; 500 tomów książek dla 

Po odczytaniu sprawozdania z eksploatacyi ~zJ~l1 le?:<I luestety hyZ zmu8z~n'r llezyc Sl~ ze dzieci, resztę zaś stanowil! ksi~żki J1&Ukowe dła 
za rok UI10 (jedenasty dzialaJnosci Towar:qatwa) s~oukaml .m~tel'yal!l.'m l .. H.ok blezą?y zapowiada ! większości clIJ~elnikólV zbyt trudne. 
postanowiono z czystego zysku rb. 479,264 k. 97 81~ pom.yslul~l l, gdy z WIele ra.chn~kow pozogtal~eh l Aby uchronić dzieci od pr7.eladowallj.a, u1llJ~ 
wydzielić na kapiLa! zasobowy rb. 75,000, na ka- z organlzaoyl towarzy ~twa p!&wle 'p?kryto, WI~C sIu ozytauielll i rozpra.szania. uwagi w cza.sie jwJ-
pital amortyzacyjny rb. 31)45; ua ka.pitat ubez- sumy swollod!Je IIJOzll.a iJ ę lłl.le obl'oc;o na zakup kła.dÓw szkolnych, z drugiej za. stwoy. by unik-
piecz.enia od llieszc.zęślilVj'eu wypadków rb, 10,000; drzewek do wJsad~kul a pr~J ~rog9cu. n~(l przeładowania szczupiego loblu czekającymi, 
na wynagrod~enie członków ra.dy zarządzaJłceJ U(lhwalono d?ll~ 2 k Wl6~U1a podczas ~aba~~ tllaeciolU wydaje obflcuie wypożyczalnia ksillżld 
rb. 29541 kop. 80; na podatek od kapitalu rb; w Kole pracowDlkow kolei fabryczno-łodzkle) tylko dwa, razy tygodniowo: w środy i iJ()boif 
2743 kop. 70; na podatek procenLowy 1s proc. rozdać 300 rosIIDek młodzieży, by je hodowała. od godz. 4 do 6 po pol. 
od rb. 370, 738 k. 49 i pól, rb . 48,196 kop, 3; (f) Ze atowarzyszenia praoowników notaryatll. (a.) Poiw'łG8nie ochro.J. W ubiegłą łoWłę. 
6 :plOC. dJwideudy ru. 12,000; 6 pr04, liupen1l- Wlllnac~ol1e Uli. lllątek ubiegły ZehraIllQ z po- o &,odz. p<ll au trzeciej po po.tlłd.oa, 04l&,J'JA'" 
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Qroczys~ość ot"areia i poświęcenia. drugiej ochro- (:I) Wyoieozka trajoznaW'GU Onegdaj grono !)gnlon, ogień ugaszono I 8~wlerdzono, ił dJm udusił 
ny i szwn.lni na Balutach, przy ul. Ciemnej 1'& 76, ozlonków oddzialu łódzkiego Tow. krajoznawcze- parę koni w stft jn!. Ogień wynlkl wskutek spa.dn\ęcla 
ZalOŻOllf'j przez lódzkie "Gniazdo" Towłrzystwa go lf liczbie 40 osób, wyjeohało do W:l.t'szawy. lampki uaftowol, rozlani!' I zapalenia się nafty 
oł>ield nad dziećmi. Wycieczka ta, po zwiedziluiu stacyi, filtrów, ,(hl Rozbioia dw60h wagtJn6.. Na stacyl 

Wobec zgroDladzonyeh czlonI{ów komitetu I Łazienek i t. d., wczoraj wieczorem po\n6cila do Lódz fl\bryczna, podczas 8ortowdnl& rozbiły się dwa 
w gony. przoz nleulV tl.gę pIlSZC~O!Hl na nlewlajciWI\ linią. 

ochrony, opiekunek i opiekunów oraz zapraszo· , Łodzi. Wypadku z ludźm i nla było. 
nych o~ób-przemawiaI ks. dziekan Antoni Guiaz- (a.) Komunlkaon saDlliChodowl); wprowadzono f (h ) AI'Jrll1. Wczom l. o godz. 12 \v połudnIe zaalar. 
dowski, wite-prezes zarządu "Gniazda," który na" w tyeh dniach pomiędzy Łodzią, Zgierzem, Ozor. mowallo strll.ż, że p!lli się na uj. Piotrkowskiej nr 83 
s~pnie dopelnil ceremonii poświęcenia lokalu. kowem i ŁAczYM.. lecz P.o krótkililj chwIli nadenlo drugie zawiaiomlenle' 
Dz'· h . I d" l .,. k 'e J, I że ogień Już ugasiono . ' 

leCI oc rony I szwa ni o splewa y pleSDl o o- (a) Wyolec-ka. 30-tu studentów poll'techniki ( ) K • 
l · , . . l' d l l . d . " • II ra.ciziez. W ubieglJ czwartak, o godz. ~ po 
ICznosclOwe, poplsywa. y SIę ele amacH I Zlę· warsza wskieJ, przYJ echa lo do Łodzi, w celu zw ie południu. najmujący aię do przewożenia l.dunków Iza.ak 
kowały swoim dobroozyńcom. W końcu uroczysto dzenia wybitnie jazych zakrada IV przel1ly~ruwych Goldmtl'l, (zamieszka"ly przJ ul. Zgiersklej nr. 69) zgo-
ści cztery młodsze dziewczęta ze szwalni, przy- i fabryk. dzony przez Szymona Zaadera, właściciela składu przJ 
strojona OdpOWiednio, jako symboliczne postacie W czoraj zwiedzali oni wvstawA lotnicz ll w ul P~trkow8kle ! nr 38 . miał polecone przewiezienie 
kwiatów: róża, lilia, fiJolek i niezajiomina)u·-de- Halenowl'o. J 't "I bryc~ ~ na koleI fabryc.lIno łódzb. trzech pak towllrll. 

PrzJJeeh~wBzy nil stacYę, Goldman dożył na platformy 
klamowaly wierszyki ol,olicznościowe, poczem uka- ( ) S d' d dwie pakI, g trzecią zali, wartości 100 rb od;Q (:hlł. Za-
zal się żywy obraz modlą.cej się polld z dziec- i a prawy polityczne. W n~u ziaiejszym rządzone poszukiwania na rulo nie odaiosly sku~ku, 
Idem u stóp Matki Bosliiej. ' specyalny wydzial wars~awski(Jj Izby 8\Llowej, I dopiero dziś Goldm!\n/\ ujęto I arm;towano. 

Uroczystość miala. nastrój bardzo podniolily. : pod przewodnictwem prez6aa 4 go departamentu : - Aresztowano DO!\l\ta BiellńsB:leJ;o, który z pod· 
L l b l · IJ. I sądowego, p. Popowskiego, przystąpił do rozwa- I wórza domu przez u.l Wldzews!!~ej ur. 65 skradł klika 

o <al oc rony i szwa ni, mIeszczący c SH~ : żania trzMh spraw polityczuych: I sztuk Inwentarza zywegu, nalez'rcego do Cbalml Sol-
w osobnym domku, sklad& się z dwóch dość ob- ol ! tykli 
8zernych i widnych pokojów oraz kuchni. Z oel!ro- .1) Bronisława Szwarca. lat 27, byle,go. ofi- ! :.- W .domu przy ul Mlkolajewsklei skradziono ble-
ny i szwalni korzysta. po 60 dzieci przychodnich. I cyah s ~y Akc. TowarIJitw~. 1. K. Pozuansklego, I liznę. nlllez,\cą do Stefanii Daszyńskiej. 
Za naukę szycill, haftowania, robót szydełkowych oskarzollego z mocy 2 CZęSJI § 132 nowego ko- ! - ~ mieszkania stróża domu prz'f III. Lipowej nr. 
i t. p. dzieci plac II rb. 1 miesiAc.znie, prawdziwie deksu karnego o przechowywanie literatury nie- t 5, ,MarclD1I Zlemlńskiego. skradziona różne rzec,y war· 

"1i 't legalne·. I toscl kl!kudzle~ięciu rubli. ' 
ubogie zwolniona są od tej zaplaty. Nauka wochro- 2») 3 J' . k G b 3 1 t . - Z mleszkauia E I Heldm"na pr!'J ul Zachodniej 
nie metodą poglądową odbywa się bezplatnie; "y- , 4- etmego Fr~nClsz a a ~ysa., O e me- ; nr. !lO nleZl1"nl zlodzieje wynieśli róźne neczj l skryll elę. 
ehowańcy otrzymują tutaj pożywienie za. drobn, go Fehk.sa WylazowskIego, 19-1etlllego ~~Iesrawa jl (o) Pogoto.i" ratunkowo w el~gu ubiegłych 
opla tą. Zatjęci& W zakładzie trwają: od godziny OrlowskIego, oskartotlyeh z .mocy 2 CZęSCl § 102 trzecb dni pCJllilędzy innemi wzywano dD Dilstępującycll 
8 ra.no do 5 po południu. nowego kodeksn karnego o należenie do frakcyi ; wypadków: 

Zarząd .Gniazda" zaprojektował w domku rewolucyjnej polskiej partyi socyalistycznaj. 'I' h d ~gÓln:m~ ~slablanln uległo dziewięć osób, % kió-
3) 2l-Jetniego Józefa Twardowskiego, 36 ·1e- ~. i~ltal:-Hlpo~n!"n,I~kZl!COhUO dJ'~d8n!Pjdtolll"p Alt·kl8kAndra,~ ied1UI\ do tym na piel'wszem piętrze urządzić żlobek dla po- t ' 'l' d H'" '}3 l' I ,I' ,. "~,..... rzy U u po .. ozn czego 

zostawiania przez matkI, udające się do fabryk, f Illego a eusza uonera, <> - etOlego gnac go I na ul. Dzleln~, dWie do mieszk!'ń pOlostale odedano 
swych niemowIlIt, które b"dą karmione pod odpo. ; Fornalskiego, 30·letniego S ~a llisraw a S ,yca, 44·16- j do Przytulku uoclegowego na ulicę' Cmenłarn,. 

't" l' tniegu rradeu3zt Kolodziejs kiecro 23 letniego Jó- I - Na ul Młbza nr. 43 Teofila Sas, robotnIca fa-
wiednią opieką wykwlllifIl\Owanych dozorczyń. . zefa Bronka 33 letniego Stanisl~wa Osmańskiego l brYtcZn~, L1at,.38, w cel 11 samoMjstwa napi~. się esenCJi 

(x) 'ł '1'0- opl"ekl' Bad uI·eG· mi Jutro we wto f. . '. . oc owej a .. llfZ Pogotowls, UdZieliwszy Jej pOlllocy po-
lJ ... ., - ! I 26-1etUl~go I\Iat'clua l\1urasa, oskarzonych li mo : zastawll !la ,mie jscu w staule Ciężkim. ' 

rek, o godz. 8 i pól wieczorem, w lokalu .Gnia.z· . oy 2 częsci § lU2 nowego kodeksu karnego o na.· l - W. t'l:'t'lu ubloglych trzech dni PogDtowie raLun" 
da· MilslIa XI 16, odbędzia się posiedzenie komi- ! leżenie do frakcyi rewolucyjnej polskiej party i i ko:;ve udlaeh~o pomocy w 38 wyplldkl\ch, w ~ej liczbie 
tetu budowy domu wespól z członkami Zarządu l sooyalistycznej bójek, napadow, wogóle rOlprll.w uDiowych bylo pi,tu' 
"Gniazda,· dla osta.tecznego przejrzenia i zatwier- ! Rozprawy' sądowe odl>ywają się przy drzwiaoh śole. ' 
dzenia planu przyszlego dorou dla .Guiazda" i nie .. l zarnkniętycl! w sa.li zja.zdu sędziów pokoju m. Ło- • 
zwłocznego przystąpienia do budowy. Ze względu i dzi (Milwlajewsl,u 35). (h) Domy drewnianc_ Na przedmieściach a 
na mające się rozstrzygnąć nadzwyczaj ważne I O godzinie l -ej po poradnin izba są.dowa 8zozeg6lnie w Radogoszczu, buJujllt \ł'iele dOI~ó\Y 
kwe~tye ~ożądane przybycie wszystkich czlonków l oglosila wyrok w sprawie Bronlslawa Szwarca, drewlllanych jedno i dwupiętrowyob. 
komitetu J zanądu. I skazując go. na 8 miesi.ęcy Więzienia, zaliczająC Domy te stojq. jeden przy dra~im bez muróW' 

(a) Sltoła dla głlleho.i.em~ch żydów, z~lożo. l czas wIęzieOla prewencYJnego. o()~~onnych i w razie pożaru bardzo łatwo mogą 
na przez Towarzystwo Ol>lekl nali glnchon1emy- ! Obronę za oskarżonym wnosił adwokat przy - pasc ofi.ar~ płomieni. a. mieszkańcy są Jlarażeni 
mi, przy ulicy Zawa.dzkiej nr. 19 - przygarnia 'I sięgly Rundo z WU;izawy. na ":Icll~ie .nieb~zpieczeń.stwo. Najhlii\\zy od.d:l.ial 
obecnie pod swe skrzydla opiekuńcze 2-1 dzieci. . . . . . strazv ogulowel d t h b.l kó' .1\ l 
Na rzecz tej szkoly obywatel p. J. Ingster oCia.. I . (a) Pod są;d wOJennJ. UlęC~ bandYCI. Fr~n~ J . Q Je uuyn vr Jest Ou ag y 
rowal 100 rubli. mszek l:'1.ace~ l Ign~cy ?ugula,. k~o~zy bl'~lt ~dz\al przeszło wlor3t~, brak wody i złe drogi utra-

. , . " napadZie l zabóJstwle SLl'l!.ZnIkow pohcYlnycll dnialyby na.der akcyę ratunkową . 
. (a) Zmiany u.t&'!~. Łodz~le TowarzystwlL na. szosie pabjanickiej i zamordowali straż ni ka na Przy tam ,,"ogóle na Balatach, w Radogo-

pozyczkowo-oazc~dnoIClowe o~lZyma.ly od gló,,- ulicy Rzgo vskiej oddani zostaną pod sąd ".o~ .z~zu, ChoJ~&ch i t. d. linia ulio jest nier6.vna., 
nego zarz\du do spraw drobnego kredytu w Pe- I jenny ulice zbyt Claillle, chodników brak albo miejlloa.-
tersburgu-okólnik z wykazem zaprojektowanych . . . ~~ są ohodniId szerokości łokoiowej. Miejsoowo-
zmian i uzupelnień 1r ustawie normalnej Towa- l . ,(x) ~obieta .VI .podmuh. W S?bot~ o ~o SCI te, coraz Iu~niej9z8, domagaj~ się natarozy-
rzystw pożyczkowo· oszozędnościowych, z prośbł d~mle 6 I ~ó~ WI6CZO~?ro u~aza.!y SIę ~a ull~y wie. uregulowauIa W' zakresie budowlauym i 
o przejrzenie doUadne wykazu na naradzie z udzia- ,' PJotrl<O~SkleJ w poblIzu CeglelOlatleJ dWIe pame ogniowym. 
lem inspektora do apraw drobnego kredytu i za- "apodDl~ch. .. . 
komuni)wwanie swoich uwag, co do projekto1ł'a- ! W kI ótkJm cz.asIe zebra~o Się .okolo 20,000 (a) KOlllert w ZgIerza W sobotę wieczorem 
nych zmian~ oraz wniosków, 40 do wprowadzenia ! osób okolo spaC?ruląc.ych kobIet. Nlesf?ruy trum odbył się w Zgierzu kon?el't miejscow'ego Towa-
nowych zmian i uzupelniali. ! gWlzdd, sykał I mamlestowal w dosJo brutalny rzysLwa ipiewaczego .. Lutnia- z udziałem 8łachr.-

(a) Z prlłmlsłu. Według doniesionia. gene~ I sposób... . . . czów kODserwatoryum wa.rszawskiego. Konaert 
ralaego konsula rOlyjskiego "Erz.rumie. zna- , W zblego\ł1sku . znalazlo Się ~rono fzeZlmlS- udar. się ,~od h.żdy~ wzgl~dem. Sal~ wypelnila 
eznJm popytem w wielu wilajetach Turc)'i aZyMy- Izkow, którzy.wspa.malo ope.r:owah. ' . .,. l pubJlcznoso po ~rz6g!. , 
eklej oiosz} alę ~kaDin8 zwalla "llanusa ", sprze. . Tl~m ponumo . naw?ly"an POlIC)'1 lozeJsc II.ę . (I). Pod kon.em W środę ubiegłą z Jarmarku 
daw Da oorocznie za 600000 rubli wyrabiana Dl. chClal. P. polIema]8ter rozkazał na zasadZie l' z~IerBklegll powraci\t da .domu konDo włościanin Wili ,Ł!\-

8 . . ś. 11 t' Ul A:J.'! (Ch' praw wyjlJ.tkowych zabrani ających zbiegowisk gl8wnłkl M3l~, Jói!et Zal8,Clkowakl. la.t 23. Przf "Jeź, 
W ml8jsCQwO CI amure - IZI. atpa- I b d' . h' .· I dzle w optotkl we wsi Chełmy koń się czegoś przestra-
cie) 1 w Erdndzanie; wypuszczana jest na ry- ar zIeJ oporny? artliztO\~a.c. , .. szyli skoczy! z mlejs~a.. t~k nagle, Iż sa.m sl'ł przawró-

' nek " rozmaitych kolorach, lecz rysunki ma tyl-' . Ar6sztowa~1 przepędzili noc dosIe nI6wy~o· en I. l-rzywlIllt. 8ob!\. J9zdzct\,. którr przy~~m uległ .da-
I ko dwóch rodzajów: linie podlużue lul! kraty. ! dnie. A była lch ,spo~a. gromadka. Spraw~ skle· lllAnIU dwóch zeber l lezy clęzko chory. . 

Tkl.nina \A w}rabiana lutukami od 8 do 12 ! rowauo na drog~ a dIDl 11 Istra.CYJ ną. . .... -- .-
aruJnów jełt ~przedawa.na po 80 kop. do l rD~ l,' (a) Polioya ileden łódzka wysIala swoich S Z T a K 1\. 
bła 20 kop. za satukę, lub od 8 do 10 kop. za agentów do Czę.tochowy, dla wapóldzialanill. tam-
arszyn. .,. ! tej~zej pol~e~l, w celu wy.krycia spr~wców znacz- . ~:x:) Teatr po ski A. Z&lwerowioza (ulica Ce-

Konsul goeralny przeWIduje, z. tkamn«J, I neJ kradzlezy, dokonanej w składZie Zyg1naua. glelnlana XI 63). Z kanceJarYI teat.ru Jwmunikll
sn&jdujł\cfł: tak wielu nabywców, moglyby z ko- Mianowicie, skradziono 67 pudó\'{ włosów ludz- f ją nam: 
ntś.cńą wyrabiaó fabryki rosyjskie. l kielI, wllrtośei 44,000 rubli. I Dziś "Wieczór wokaJno-humorY3tyczny" art y-

W biurze informacyjnem przy oddzia.le han- I Towar ten był a.sekurowany w Tówarzystwie I litów tea.trów Rzątlowych warszawslmb. Sympaty' 
cllu zewnętrmego (Plac Dworowy Nr 8) Sił 2 ! .Ros]a". j czni goście i naJer urozmaicony aktualny pro-
\ w~l"J tej tkaniny .które mogt\ być okazane lir· I (a) Zamach samObójczy Zl\mleszkaly przy I gram, wzbudziły UUŻd zai nte re~owa.nie wśród by-
llDOJll zaiD~relOwanym". ul. CeglelniatJeJ nr. 73, mahorneLilUIJl. 18-latn\ Sapasode- ' walców teatra lu ych. Sprzedaż nader ożywiona. 

(a) Zmlalll włunoiGf. Nieruchomość i za.- kow, zgubiWSZY 100 rb, otrul ~Ię .kwasem karbolowym. - Jut ro "NadZieja" Heyermansa z udziałem 
kłady fabryozne T(}warzysh~a Akcyjnego manufak. P~moc lekarska ur.4owala mu ZyCIe. znakomitego artysty teatrn lwowskiego, Ferdynan-
+- t 'kowe]' l\i\d firmll. S Czarnańsld (przy (a) Z.łoki now.onarodzonego cqJopezyku ZD&ll!ozł da Feldmana. w roli Szypra Bosa 
I01I'1J "-Ii I\z .• yv "I' •. J , JlA placu przy Pl\sa~u Szulca nr. 46, robo~nlk FelIks , ~ '. . . 
tiic! PIO\rJtow'!rleJ Nr 94) nabył na wtasl108C p. l Ignaslak Zabrałi\ ję pollcya w celu pogrzebania. - W, Slodę: wsl\U~ek przygotowa,ń repertua-
K. Milgrom za sumę l-łO,OOO rb. i (a) Aresztowanie. Wczoraj aresztowano lU!o ulicy rowych, wIdoWISi(O zawieszone. 

(a) 109' g.lOk stanie na rogu ulicy WSllho- SkładoweJ Włlldysl~w~ Struszcźakllo, mieszkańca gminy (:I) Teatr popllafllY A. l1Iiel&wakiego. (KOIl' 
d~doł • DZl'e1nel Uadzie to 5-io piętrowy dom Popiel, pow_ brzezlnsklago, który z zestan1i\ zblegl do stantvllowska J\! 16) Z l(ancelaryl teatralneJ' 1'0-
'".u-.J l .~. ~ .' ol miejsca stalego pobyta I . J . • \ 
Z _jnow.UlDl urządzeniaml, WIndą, elektrycznelU mUDlltuJ. nam: 

l .. t d (b) Uduazeni •• ił! dw60h kani. W nocy z so ' J d b J . k oiwietleniem, centra nem ogrzewanIem I . . bDty Da niedzielę, o godz. l na posesyl pod nr. Sb przy ntro O agraną. ę zle po raz trzeci sztu a. 
Buduje go według planów architekta p. Gustawa nI. Długiej zauważono gęsty dym, wychodzący se s~ajni. historyczna w 5 aktach Fr. W~iyka. p. t •• Kró-
Lu4ap. pneaJslQwi~ p. UrJłOlul. PałUJ alf: aloWl i nawóI. Za.1m. przybIła fl'8ZWllQllltrai low& Wanda, córa Krakusa.· 



• 10 ROZWOJ. - Poniedzialek, nil. !1 lIlC"e& l~U f • .. 
(a) Z muzyki. W ubieglą sobotę wystąpiła I T E L E G R A Y PetclIbu&, U marca (WL). Rozeszła s~ 

w sali koncertowej Vogla. - p, Lena Kontorowi- II I pogłoska, że kadeci i ozęść październikowców po-
czówna.. • i stanowili wystą.pió z Dumy, żeby tJm sposobem 

Gra mlodej wiolinistki posiada przymioty udaremnić dalszą j&j dzialalnoló, a to z powodu 
oenne: tempel'amenL, uczuoie, śpiewnośc tonu, te· Petersburg, 26 marca. (P.) Dziś w "Zbiorze niedostatecznej liczby poslów. 
chnlkę up Jrządllovraną przejawiają się nawet praw i rozporządzeń" oglt,szono Imienny ukaz do Petersburg, 27 maroa (WI.). Wialu dawnych 
przebłyski indywidualności, w oryginalnem fra Senatu Rządzącego o rozciągnięciu na zasadzie przyjaciół Stolypina obecnie odwróciło się od nie-
zowaniu i w pieszazotllwem prowadzeniu kanty· I artykulu 87 praw zasadniczych dzialania. ustawy go i demonstraGyjnie skladaj/,\ wizyty Trepowowi 
leny. instytucyi ziemskich w guberniach: witebskiej, wo- i Durnowowi. 

Do najlepszych produkeyi sobotnego wieczo· I lyńsldej, kijowskiej, mińskiej, mohylowskiej i po- I Warszawa, 27 marca (Wł.). Tygodnik .Źy 
ru zaliuzano wykonanie sonaty TartlUiego .TriHe I dolskiej. I cie warszawskie", który byl przed tygoduiem 
de diablu", oraz symfonii hiszpańskiej .Lalo"; l Pahrsburg, 26 marca., (P.). Gazeta "Rosaij'· skaza~y administracyjnie na zaplacenie 300 rb., 
zwlaszcza odtworzenie tej ostatniej bylo mistrzow- pisze: .. W ciągu ostatnich dni, w łącznośei ze I obecllle otrzyma,l drug, karę 200 rb. za. artykuł 
slde. Program dopelni! pianista p. Konstanty sprawami ziemstwa w guIJarniaeh zachodnich, wy- l o sprawach magistrackIch, , , 
Heintzp, który wykazaŁ dużą sprawność techni- iwarzaly si~ wrażenia, z których można bylo wy- i P~tersburg, 2~ marca ,(wl) . MlDllterjum m~-
czną· wniosll:owaó, że działalność rządu poddano kryty- ,1''1na1'kl przedstaw!lo proJekt, zebr .na zasauz~p 

(a) Dzieło muzyczne Znany w Łodzi piani· ce z wysokości 'l'ronu, i lJolożenie, jakie się wy- , 87 para,gra~u z~twl.erdzouy .zos.tal budzet. Ad!~t-
sta, profesor muzyki, p, Fdlks Halpern napisał t\vorzylo, jed w istooie swej niejako decyzH l r~l ,WoJewodzkl nIe zgOdZIl ~lę na to. ,Jei,ellby 
piękną pieśń liryczną (op, 10) p. t, "W lipowe wladzy Najwyższej, co do zmiany Gech zasadni- mlDlstf:l.ryum .~roJc tan, UCZyIlIlo, WOJewodzkl po-
kwiaty", do słów L. Staffa. Jestto utwór o me- czych polityki narodowej rządu. stanowIl IH'OS10 o dymlsyę. 
lody i szczerej i pIynnej l paten prostoLy i nastro- To mianowioie jest bez\fzględnie nieścisle. R~Jm 27. r.larca (P,) O pólnooy, ','ystr,zaly 
ju, a jednak mającym form~ bardzo artystyczn~. Jego Casarslta Mość raezy całkowicie aprobować armatUlo ?glOSlly ~oC:'~'tllc uroozystolcl Jublleu-

(8) Koncert-raut na rzecz I Ochrony w dniu politykę narodową Swego nądu, a na przeszko- szowych Z!0dD.oczeDl~ W loc~;, . 
1 kwietnia zapowiad& 8i, bardzo obiecująco. Po dy, l\tóre powstawały na tej drodze, raczy zapa- . Na ~hca,ch"pomlm() spoz~lOneJ pory, nlldzwy: 
za częścią koncertowo. deklamacyjną, na którą trywać się, jako na przeszkody zupelnie sztuczne, cza~ne ozy\vlenle. "Wsz~dzie . s,lychać o.krzykl: 
zlożą się produkcye pań Pytlińskiej, Ostrzyńskiej, które dla.tego winny byo usunięte. "NIech żYJą Wlochyl ,.Nle~h zrJe Rzym! . 
COlllto-Wilgocklej i prof. Barcewicza, ogromne Oółoszona. w pracach instytucyj prawodaw- ,W restauracyach l k~Wlarmao,h patryotyczne 
zainlerOiowanie wzlmdzily żywe portrety - obrazy, cZy13h przerwa da możność zastosowania projektu mamfestar'y". WIele domow uilumInowano. 
w których, odtwarzając znane osobisLości i obra,- prawa o ziemstwie na mocy art. 87 praw za.sad, . Baroe!ona,. 27 marca (P.) Tlum napadl na 
zy, wystąpią panie z tutejszego towarzystwa. nicZoych. Dzięki temu zarządzeniu, z jednej stro- sluzbę tramwaJow~, z powodu okaleczenia prze-

Zobaczymy więc panią Recamier podług zna- ny ustanawia się w sposób określony niezłomna Ghodzące.go robotnika., 
nego portretu Gerarda, panią Lebrun z córką, decyzya władzy Najwyższej, z drugiej zaś - wy- W01.sko, przywrÓCIło porzą.dek przed nocą., 
WlOSUę" Boticallego Pajl\czka· i żywe re pro· wiera się wplY'v uspakaja.iący na ludlloSÓ rosyj- BerlIn, 26 m~rea (wl.) Cesarz Wilhelm mla-

dUl<cye dziet Grottger~1 "Matejki, Żmul'ki i wielu slcl} gub. zuclw'dnieh, moralnie przygnębionl} i po- nowal generał-majorem k~nclerza Rzeszy Beth-
'h ruszon lł talll co zaszlo. manna. Hol wega, który piastuje skroIDny urząd 

nnye . I 'Z' • l ' G Zarówno cel koncertu-rautu jak i nader zaj- Zgodność z prawem proklamowauej przorwy, wOJs <owy majora rezerwy. eneraIstwo to "ho-
mujący a urozmaicony program 'niewątpliwie przy- oraz prawo rządu do zastosowania w danym przy- nO:i~ causa" jest dowodpm niezwyklej przychyl-
Ciągn't' do sah koncertowe.i 1i~ZIlYcu gości, żąd- padku wyją~\;;oweg? sposobu . przeprowadzenia pra- noscl C6sarZll dla kanclerza. 
nych artystycznych wrażeń, wa - są mowątphwe. Projekt prawa przeszedl Z atatniej ohwili. 

. .. już przez Dumę państwową i był rozważany 
(a) ~onoert Jabileu8zowy LudWIka. :Urstema, w większej części komisyi Rady państwa, jeżeli lerlil, 27 marca.. (Wf.) Doniesienie biura 

zgr,omadzJl l'! sah Vogla Uo!ny slu~haczow. Ur· zaś doznal porażki podczas glosowania o kuryach, Raitara, że Chiny daly Rosyi zadawalającą od
s~el~ znany Jest dolJr~e lodZlano~, Jako wytworny stalo się to "śród faktów i wniosków. które powiedź na ostatnie ultimatum, przyjęto tutaj 
pl,an1~ta, ktory z ~oh akompamatora. !l16tylko z z państwowego punktu widtenia. nie za91ugul~ na 
.wlelkJ,em P,o",:o?zenlem wf\V1~zywal SIę ~&\I s:o uwagę. Ani Duma pa.usLwowa, ani Rada państwa z niedowierzaniem. Dzisiejsze pisma tWierdsą, ż. 
JaknaJI~omY311l1eJ, ale zdołał sk~omue do teJ, pOl r nie mogą utrzymywali, że skutkiem zarządzenia wzburzenie wśród chińczyków już iak się roz. 
8ta~0~lsko towarzysza . fortepIanowego rÓZllYC~! powy:'.szego [logwalcono wogóle i w jakikohvielc szerzy lo, zwłaszcza w prowincyaoh północnych, 
1I~l!stow wy~unąc n,a, pIerwszy pl,an, stwOl'zyc z sposób ich pra.wa. Prawo, wydane na. mocy art. że poddł~nie się warunkom Rosyi byloby nIebez
mego cZy~llłk wspolIzędny z wIrtuo~O,wstwelUl 87, rnu~i być wniesioue do iustytucYI prawodaw- 1 pieczeńst\lem dla istnienia dynastyi. W ostatnich 
ar~yst!czll\e dOpro\~a~zony do dosk?u.alos,cl. Ak,om, c:tycll, a zatef!l nic uie staje na pr~eszkodzie, aby 
panlament, dZIęki, llldUWldualn,o!CI al ~ystyczneJ IV czasie wlaśdw ym wląc<lye do tego pra.wa. po czasa.ch wzrosło bardzo u chińczyków poczucie 
profesora L UI'stetUa, wyaubtyhzowal Się, nabrał pra.wki l<onieczne zdaniem Dumy i Rady pań- \ godności narodowej. Wobec tego uatępstwo rządu 
rysów del~katnycht wyszlachetnial i Ital się dzie- stwa ". ' I groziłoby wielkim przewrotem wewnętrznym, 
l.m sztukI. , . ,.. Petersbnrg, 26 marea, (P.) Krążą tutaj po- I Berlin, 27 marca. (Wf.) Dzi.iejazy <Berliner 

Pl'?fesor :Urstem przez ~wlerc WIeku, zbIera głoski, że ma otnymać urlop jeszcze 20 czlon· 'Tagebla\t> \wierdzi. że ryzyko\fuy akt Stolypina: 
lau~J, Jako lUeporównauy mistrz w SWOIm ro ków Rady państwa, a w tej liczbie hr. WiLte, I zawieszenie Dnmy i Ra.dy państwa SI\ oznaki 
dzaJu. 'k .,. l' Lond}I, 26 lDlLrea. (P.) Do agencyi Reutera, k "l . . \' , , 

. W sobotrum, oncerc16. JublI.euszowym '. br,a l donoszą. z Pekinu, iż po dtugotrwalyeh i powa.- I Jego ro •. (Owz~o,CZ~OSGI po It~czneJ I spowoduj~ 
~dzJal, zawsze, mIle sluchalll Stamslaw Barcewlcz żnych naral1ac~ chiński minist~l' IIP:alV zagnni- I bezw~tpieDla cl~.zkie przes!lelll~ wł~nętrzne. co 
l Tadeu!z, Leliwa oraz p. Leopold Rostropowlcz, cznych zapewnll posla rosYlslnego, Jakoby Chiny i w zWiązku z mającą wybuchnąo wOjną z China-
wJOlonczelll~ta_ b l b d bl' Z~ l . , zgodzić się mialy w poniedziałek. bezwarunkowo ! mi llstl'zaśnie podsta.wami potęoi Rosyi 

Program y ar zo o lty. ..oży y SIę nan: na zadania rosyjskie Wedlug ogólneoo mniom&-I' "'. 
TriooA-!D0ll - Czajl{owski~go :v wylc~Danj~ ~p.: nia. Chiny nio mialy 'innego punktu ;yjŚcia., wo- Hew;,York, 27. mar.ca (Wl.) Po~czas wozoraJ-
BarcewIcza. L. Rostropowlllza ~ Urstewa; splaw bec zupeluego nieprzygotowania do wojny. l Izego pozaru 12-pu~tro,Vlgo gmachll fabrycznego 
wybor~6go tenora ~a.deusza Lehwy, który" wyko Kijów, 26 marca. lP.) Z worka pocztowogo, I zginęły 162 oaoby, dotychczas wydobyto 60 ran
nal arJ~ 10 k~rantallJl z op, "Stra~zny D~ór ; oraz jaki nadszedl w poczoie z Czarllobyla, skradziono, nych. Rozgrywa.ly aię pI'iuaiai\ce sceny; mlo-
z opery "PaJace" Leoncavallo l na lns dorzucll w drodze 6 770 rb. ! k"" 
parę pieśni; gra na wiolonczeli z towarzyszeniem Charbju' 26 marca. (P,) Wobec wzbudzają' I de pracown~ce wysk~ Iwaly w panice z okien 
fortepianu p. L. Rostopowicza "Etiuda e-moll", cJeh trwog;~' pogłosek, ludnośe rosyjska organizu- z wysokośc~ 35 metro.w IIpa~ały ,na bru~ z r~z-
ChopIn GI~zuuoffa. je oddziały lwd kierownictwem policyi. Rodzmy trzaakaneml czaszl{aml. Straz pozarna Ciągle Je-

Zakuonczyla .l{oncer~ wytworna, _S~natn op. miejscowych obywateli masowo wYJ?źdżają do Wla.-I szcze w"dobywa z pod gruzów trnpy zwęglone 
S-F-,dur . E. Gneg,a w lllterpretacyl pp .• S. Bar- d,)' wostoku i za linlę kolei poludUlOWO - maudżur- oraz wiłle osób cil2żko rannych. 

ceWI~:ZylJ'~ie UJ!:~~~~~ bvlo oCZyWIście owacyJ'ne' skiej, J k 6 (P) P d .! Bladryt, 27 maL'oa (Wt) Dzisiaj rozpoczęly 
• " J • " Nowy or 2 marca. . o Ozai pozaru. l . , 

okJ~sln go r,ąc,e , sz?zere ~ ,stosy kWIatów. ,Jublla. fabryki celuloitl~woj str~cilo życie w plomieniach ; Się W par amenOli rozpr~wy w spr~wI' pr~au 
\O,Wl. po pIerwsze] CZęSCl lconce~tc. wręczono i skutkiem wy.:lkll.kiwallla. przez okna na bruk Ferera. Tr"buny wszystkIe pI'iepełlllone. WleI-
wje~Jec lau,rowy z dedykacy~ "GElnlal~em~ &!om oleolo stu, po większej części, młodych dziewcząt; kie dzienniki zagraniczne prsyalal" umyilnych 
pallIatorowI - dyrekcya Kalola Rubl,nstelna . w fabryce pracowało około 15,000 ludzi. sprawozdawców. 

RAUTY., Nowy Jork, 26 marca. (P.) W gruzach spa- Konstantynopol, 27 maroa. (WL) Th>nosą m-
(h) Ze stowauJszenia majstrów r.bry()ZlYG~. lonej fabryki celulOidu do pÓlnooy odnaleziono U8 taj o poważuych sta.rciach pod Ardebilem koza-

W sobotę na zabawę w lokalu Stowarzylzenla. zwlok ludzkich spalonych lub też silnie oka.leczo- l ó . 1_' 'h ż l ' , k" P >_ 
zebralo się .poro czlonków z rodziuami. h' I { w rosyJhlC z O.UlerZ&ml pers Iml. o SKV-

Program, nader udatnie urożony i dobrza nyc 'Petersburg, 27 marca (wr.) Ministeryum nie rosyjskiej zginęlo 3 otlurów i 160 żolniet~J 
wykonany pr~ez. al~atOl'Ów" dod~l ?clloty do d~l- chińskie nadesłało odpowiedź na ultimatum Rosyi I szeregowych. 
P.t') ,zabawy, Jak gly towllzy&lue l to d. BawlO' przyjmującą wszystkie punkty. t ------------------
DO ~~ę do godz. 2 \Y nocy. Z dz-.elo.·c polskl·ch 

lińlk lłt&waki, 27 marca (wt) Z rozporz9a- • 

Z WARSZAWY. 
(x) Warszawa-Pułtusk. Otwarto wczoraj st,a· 

1~ komunikaCję samojttzdową z Warszawy przez 
Jablonnę do PultulIka. Pierwszy samojazd wyje 
ehal li: Pułtuska. 

dzenia ministra Spt'I\W wewuętrznych, zeslany zo- I ZE LWOWA. W pią'ek odbyło się otwarcie 
stal na lat 3 do Arehaugielska "za dzialalność ' wystawy podualańskiej, przy bardzo licznym wspól
poloni~atorską" kl. Wincenty Harasimowicz z j ud~iale publicznośoi i dygni~rzy. Przemawiali: 
KIecka. l prezes komitetu wystawowego, Pawlikowski lwójł 

Peters'urg, 27 marca (wt) Ministeryum o· l zakopiański, Curus. Nadaalano mnóstwo okazów, 
światy w ystąplło, ażeby na zasadziu artykulu 87 które, rozstawione umiejętnie przez organi~~rów 
za.twierdzic ustawę ullhversyteck,. i ".Tstawy, tworZIIl ea.lośo bardz;o Z&imuj~ 



• ROZWOY - PoniedztIłJ6'k, t'hri1I ~\Jm'Oa. Bn ~ 

I 
\V Mongolii panuje przekonanie, że wojna l 

z Ro~yą już wybuchła. 
o F I ARY. 

ś. t p. 

Wilhelmina Z' Besłeków 

NOWACKA 
zmarła dnia 26 b m. przeżywszy lat 71. 

\!lyprowadzenie zwłok na Stary cmentarz ka .. 
tollcki nastąpi we wtorek 28 .. go b. m o godz. 2 .. e} 
po pol. z dom a przy al. \!lidzewskiej }fa 86. 

Ha smutny ten obrzęd zaprasza, pogrążona 
1&1 smutku 

1002 Rodz na. 

Ostatnia poczta. 

- Z Wiednia donoszą; Prozes gabinetu, ba
ron Bienerth odbyt dłuższą, poufną konferencyę 
z cesarzem Franciszkiem Józefem. 

Z Charbiua donoszą: Na przedstawienie rzą
~u l:osyjsklego "sprawie ostl'ze1iw~nia ros~j~ki~h I 
zolmarzy pograu'cznych przez WOjska ehmsloe, 
~ubernator thiń-kl, obiecawszy rozważyć sprawę 
i ukaraó wiunych. odpar! obecnie, iż niema Źa.
dnych za~ad do karania, we wszystldrh bowiE'ffi 
ł azach chińczycy orl.li żołnierzy rosYjskich w 
ciemnosci za cł!ullchuzów. 

WOlska cl;iń~kie ściąg'ają ogromnym pier
ścierlieru do Charbina. Na najlJlższych traklach, 
w pr(wJiHlIiu stuwiol'swwym oupocąwlJją liczne 
oddziały WOJsk. Chińczycy pos.aja ą swych wojsk 
w llolullulOwej .Maudżaryi okotu 70,000. 

Rodziuy rosYlsloe UCiekaJą; ostatnie pociągi 

Na T-wo opieki szkolnej iJub. piotrkowskiej. 
(Oddział l:ódzki). 

L. Jezierscy, zamiast kwiatów na grób s. p. Stani
sławy z Wllkoszewskieh J arzębowsklej. 3 rb. 

Na wpisy dla niezamożnyoh UCZIłWW 
gimnazyum polskiego. 

Z. Pr~dzyń8kj. zamiast kwIatów na grób Ś. p. Wla· 
dyslawa Zl\ja,czkowskiego 3 rb. 

Na Gniazdo Tow opiekt nad dm6m.l·. 
Z Towarzystwa krawców pod firmą "Przygod2:kl, 

Kas1er t S kIL" l) rb. ~o kop. 
o Q &. Py ~ ME BrIE 

SPOS'l'ltZEZENIA MKrEOltOLOGICZNE 
odcLod~<t. przepelnione. I Z Cycyl.aru kupcy chińscy wy~ylaJ!l: swe ro- ! .... 

" 

dziuy w gląb MongoliI. l ~ § ~ 

Stacyi ct4łtmlnej K. E. Ł. 
---------.~--~--~--~------~---------

LudnoSci Charbina. wiadomościom uspakaja.-. Da'.. ~'~ 'b 
. jąCylU z Pekiuu uie daje wiary. NikL nie wątpi, ~ ~ e.g 
, iż ruch bokserski wybuchuie, a w ruchu tym \ ~ 
wezlIJą tym razem udZiał wojska chińskie, k~ó· -----'---=-'---'-I --~I--'-;-----:----
'k Z dni ... 26/IIl 

ltwagl , 

Jak słychać, bar. Bienerth otl'zymat od mo
narchy daleko idące peluomo:mictwa na wszelkie j 

możliwe ewentualności. 

rych rząd chirbki nie zdala utrzyUlac w arbach. 26/UI l pp. '/U.3,+ U I' 93 W 3 TemperJstutll 
Grupa pulkowDlków i oficerów r6żnych rang, 26/llI \J w. 7U.3 .+ 2.4

1

100 Pd W 3 !Jlal:.+6.1~ C. 
obOZUjących w kwaterze sztabu chiń!:lkiego w 271Ill"l r_ I I wiu. 0.0) G. 
Szanlłalhuauie, wystala. do mmi otra wojny pa- 74-58 + 0.4 98 W 3 Opl'1.'.ill O O 

Dbień dzisiejszy, a zwlas~cza sesye w l,arIa 
mencie, uważają ogólnie za rozstrzygającą. dla 
gabinotu i parlamentu zarazem. 

Zatarg z Chinami. 
W kolach dyplomatycznych za.patrują się bar

dzo optymistycznie ua spra w~ zatargu z Chillami. 

tycyę, w l,tórej bla.ga, by Chiny nia ustępowały 
RosYI, lecz przeciwnie, by wypovlledzialy wojnę 
WOjsko chińskie-powiedziano w uwej petycy\
rwia się do boju i gotowe jest c.lllrzeć za. oj
czyzn~. 

Ilalłn czyści i .reparuJe solidnie fabryka kotłów, Ko
~ pleczny, Suwalska 24. 3()37d 

SalonIVIód 
.ME 

W Peter::iburgu powszechnie sądzl!, IŻ wobec I __ .____________ ______ _ _ _ 

ogłoszenia ultimatum pokojowe załatwienie spra. I G"IE.LDA "WARSZAWSKA. Spra-VV0z.!!anie telegraf"iczue. l ti.:"odzioa. 

wy zatargu z China.mi ja&.t j~ż bezwzględnie nie- . Ż\.i I Ofiar ITrl\nz ZiI 1. rOfllll·.ITI· 7, I ~i \ Ofi6f ITran%. 

mom;:. Petersburga nadchodzą wiadomości teJe- ~~:kite~~~BS~lin: ~U~'193'óO =:= 4,1{, L. Ziemskie ::.10 I ~.1O 9;a.6~ I ~~/~i~~~p~a =:= 
graficzne o przerażeniu powszechnem, jakie za· 59/ 0 l'oż z 1905 j 10~ IlOi! - - 4://0 L W" 7!'0 6' J " PutIlowsk -.-

-.-. 14,11/, 

Ch b'· . l d . !<O/o Poz. z 1906. i 10375 10275 103.25 5 o • araz. 9 .00 96. O 9 .60 " Rudzki I Ska _._ pauowało w ar Ime; Wie e ro zln Opuilz(\za zu· Prem'ówkn l J 460 450 _._ 41
/, ~ 91·50 90.50 -.- " Starachowic 1-'- -,--.- 8671/, 

peluie miasto. " II. 362' 352 _._ ::;1,0 L. Lódz. g:: -.- -.- -.- B. Hand Warsz. __ 
Z telegramów, jakie otrzymaJlO w Pet81'sbur- Szlacheckie.. 332 322 _._ ,. -.- -,- -.- " • Łódzk. 49711_ 

-.- 268 
4.711/, -.- -.-

gu w Ciągu dnia wczorajszego. zdaJo się nie ule· 
gać wątpllwogei, iż armia chińska w Mandżul'li F.a.uk Handlowy m Warszawy (nowe akcye). • • 224 

Zyrardów. . • • • • • . • . . • • • 280 
posuwa się szybko ku pólnoey 
m o -... '~.!!22!32. *!M . !!S~ .. CHi B· 

DROBNE OGŁOSZENIA. Jest do s'{lrzeda.tll!l. fortepian za l NMożny ple.c 70 X 68 lokcl 
gra:liczny, krótki, r.merykań- w Radogo8zc:&u, Wspólnl\ d() 

~. A A A A Kantor służby, slr!ego systemu, firmy Ernst Kaps 'l sprzedania.. Wls.l.omość! Łódż 
M •••• 'Plotrkowska92 w Dreznie w dnbrymstanie, cena Juliusz" 22- 9 2193--3pp-2 
poleea zdolne kucharki, pokojów 351) rb., kosztowal 800 rb. Wia.- ogrodniK uzdolniony, we wszel. 

lokajów, stróżów, praczki, niańki św. Benodykta na stacJi .Lódź.. dobreml swladectwtunl, postukUJE) 

POkój przy rodzinle, umeblowa. 
uy, do wyna\ęela. W\dzew

ska 104-14 2168-;l-::l 
przy Illą lud: SIę pudel ct.lLrny, 

do polowy ostrzyżony Odebrac 
można. uL Dzielna 18 u stróża. 

2174--;l·-3 

ki, dziewczęta do wszystkiego, dl)UlOŚĆ dom k\łlejowy ii l od ul j. kich roboLa.ch ogrodniczych. l! 

tylko li dobremi rekomendACyamI.. kaliska, lull też 11 woźnego eks - pos d Ole ty w Rozwoiu pod 
pedyeyi tej stacyl. telafoD JW 4:44:. l . 11 y. r • r pOin:ebna praczil:a riu 1lOtlllu, ul 

W tym samym domu Vi pr1awkeJ 221~-3-1 Zonaty. 2205-2 Wschodnll\ 30 2182-3-2 
0!i('1n1e iest billro nauczycie s ie -:-:--'---:--.,.,.--;-;:---=-~-:-=-~ O ~:rod:IIKa mOZilllo dosta.c W Ita.Ż-
Ludwinsinel. 1644:-10-9 K orepetytordlll cblopctyr.:a Ilzko dym clasie. KwiaGlarnia .Jul. panny kompletnie zdolnI!: sta 

A A A A Centraluy kllu.tor ly haudlowel po~rzebny. Z'{la.- janów", Plotrko\';ska 8:{ ni czarki, spódniczarki, pod 
, •• rekomendacJJny szać 8ię: Sredll!a :lO m. 7. 2186'22 1583-12-9 ręczne I uczenlc9. Benedykta 10. 

FI PI t l. .. 7 I 'li: k kI tront, mleszk 17. 2J76·3·2 slng A. bur. o r ... ows .. a , K ~pu8ta ogor l waBIone, I - Osoba mloda poszukUje urzr.du 
przouleslony zostal na ul Piotr kt\ beczek jest do aprr.edanla.. dom~m, może być do pojadyń- potrZebna zdolna koszulal'kc, 
kow.ka, :ti 10 I poleca dni y wy- Wladomośc: ul MłynArska nr. 65, czej osoby, na wyjazd lub w milII ., Piotrkowska Dr· ł', pralnIa. 
bór słu;;by I dobrami sw!adec- w sklepie 2006·-7-7 Stu, Oferty .lda.dac w Admin. =--",_-:--_~--"""",",~2_1..:;.8-,d-_2~-:-::2 
l.Wl'lmt. 1610-10-0 K oblata UCZCiWI:., biad:JI\, poszu· .. Ro~woj(l· pod B. R.. 222:ł-l I pielęgniarKI. ul. ', WIdzewska 109 

A A A Fachowiec. ml1.Jster kUJe sprzątania 1Gb pOSługi POkOI umeblowany do wYUII.Ję-, m, 16 2185-)} 2 
• • 'WIIrSztlltóW, macha.· w domach prywatuych. Wia'jo- cia Andrla:a 7 m. 32. 2:.d331 putrzeODa li.olJJetll JUIlUlIŁIWCr.y 

lIiCZI1ych, z dobremi świadectwa· mośc ulica Dobra M 10m. 5, na do służby której by moznll 
n.i otrzymllbardza kOl'zystnl\ po· H!lbczyilaka. 2214-~.-1 P°LtlWCDI cilIOllCY zdolnI du spokojni!;! powlerzyó dwo.e d:Gleci 

W pJuiedziałek. d. '1.7/Hl wy
szedł z domu JerlY Berne', 

lat 58, l dotychcl:&s nie powrócił. 
U prasza BI~ o odprowadzenie "
ginlonego na uL T"ri7,ową nr 5i 
m 3. 2238-1 
Z pOWOilu prllYJęcia posl\uy do 

3pezedanla zarai piwiarnia. 
Rż!!awskl\ nr. 77. 2180-3 2 

Z powouu wyjlttt..tu do sprzJda· 
nla kary olier, powóz, da.skle 

siodlo I różne meble. Guberna
torska 38 1.1 lospodarza 

1991-3'-3 

Z magIo z mieszkaniem do sprze' 
dania. Ulica Grówn& 46. 

2229-3-1 

3 do 4, ty~lęcy Jest do wypoży
czenIa na l-szy uumer hypote· 

kl. Wiadomośó w biurze dzlen· 
JlIków P G~ba.lskI6go, Piotrkow
skl\ 21. 2117.33 'B Ad I . Pl sprzedazy po mie:lcj(~ i na utale l WI d sadę· iuro IImow czowe) 0- Lomliard Mlkol4Jllwska uc. 23, przez czas et!li na wsI. !l 0-

trkows],a 1032152-6-3 apt,zedilJ·e bardzo tanio f9żna przy kantorze. Piotrkowska 10, mośc w a.t1m .. ,ROZWiliu". 18976 Zagulaiona dokulft.nt~. 
lewa oficyna, pierwsze piętro. 

BIUZCZtHki zdolne i tlKurAlU8 l towary wel:niane na garn;~urv· 2213--1 I pokOl um-eblowAny ua. l p:ęLrze AnrtrzeJ trąsior zgubI l luVl~ od 
potrzotnd ZMAZ, Z&wadzklL H 1978 - 8-8 do wynajęc11\. Ulicl:\ Główna paszportu, wydany I fabryki 

Czarnielewska. 2235-1 i b potrzebllY cz"J~lllll" S~"WCł!1 na I .iI'! 51 m. 3. 2040-:1-3 Hade/l:o. 2216-1 M rm:yuę do szyc ~ ęDeukową męskę liztupro"ą robotę Ulica 

C"olauolk krawlocki (lll.m-ski na I sprzedam niedrogo. Targowa Skwerowa 8 --8. 22i}7-1 Sklep sPOZYwc,zy do Spr~lJclllnl~ DOWO<1.tU 16,379 Oadziaru 2 go 
żakiety potrzebny Karu. Za- nr. 4"f m. 21· 2131-4,- 4 potrzebue pOClręczae ł'Mrkow- ul Ciemna JiR 59· 211)2-3 3 Łódzkiego WarsJ:. Alte. Tow. 

wadzka 14. Czernleiewsita. 22341 • M aszyn~ bt)benkow~ sprzedam ska. Ul, Seroczyń8klt. 2235'3'1 Sklep spozywczo-: dystrY~U(lY1UY Pożycz. (Pasa.ż·Mlljera 11) zgn-

C hlOPCÓW z prowincyi na u3ukę I tanio W1dzews&a 139 m 25 -=-~~=----=.--;------:---: 1 Z powodu Wyjazdu Jest do blono. Zastrzeżenie zroblone.2220 
ślusarstwa lub tokarstwa przyj 2130 -4-4 I potrzll~l1& plHlllll do SZYCIA l Bpned~lllfj. Luiul 56 2 ł 41-3-2 M aryallua I:)zwerma zgublla 

d l t f b k !lSZyD U~I. Onlea bezplatna- Srodnla 27 I '. 
muje z op a ą II ry It m . Maszynę do szycia nailepldJ ku- m.7. 2231-1 Sli:lOp spozywczo-dys~ry\)ucYJny kartę od pa.szportu "Jd~ 
do obróbki metali K. KoslD3kl, pic WidZIIwska 145 m 16. I z powodu zmiany ID~erasu, z fabl'. WInkiera, Gert!lera. 1 Ber-
Warszawa, Zytnia 22. 835'10cp9 2200-4PŚp-2 pom:ebDY. "gont,. obezna.ny IV jest zaraz do sprzedania. Skla mana. 2227-3 1 

Do spnedanll!. bilard. ulica Gu- 1\ li aszyny <l ~lngera. bębeuK(lwe, bramy sluaarskleJ za dll~r~ dowa nr. 23. 2178-3-2 N owr.koWS.li'.1i Janlnl\ zgUDib 
bern-torska M 30. 2161 3-3 VI prowiZJą Oferty ilo "RozWOIU" I .' k It d t d .. pra.wla nowe, tanio do spr~e- pod W. K. 22~2-2-l SSZYJę bieliznę kosclelulb WI- w o pas:!:por Q, wy any 

Do IIprzeultDia. sklep spożywczy dania, iiI. Konstutynowska li 7 . dzewska nr, 1W m 16. 7. ta br. Lorencr.. \;215-1 
u11ca SI'··w!ka ..... 8, BaLU\'I1 m. 16 2~07-3-2 potrzebne pouręcZDtl (/0 8%7Cla 2184-3--2 OJenderek AlekSlmdl'a zgublla 

_..... l l oczeniea SUWILIska 20 2230 
2164-3-3 M agie! do sprzedania. WI&UO- l Towar z sllmodzlalów bardzo iilutę od paszportu, wy~ 

----:----;f~b:------P:-:t:-:--:-o:-;,,:- ruusc ul'ca Polna ;)8 5, Kllzl- pokÓJ ao wyDal'ic1a. Wldzllwska gllatowny do apr·red'ill·. na % fabryki nicI w Widzewie. Do kan H ru B ryc6neg~ 0.1 ł~u- 7" 30 w.6. . .. Q .. " .. 

hl · k t'" li"'. ~037-3.-3 I nr 41 m, o cynie. IU"nle l blu~kl. SZ"oma 2· m.l :.!194-3-2 D)' IAraz c opIec z wy. 'sz .I!.~' , 2222-2-1 A .. .. ,. 

cenlem element!!.rnem. DOIVled:':lee MleszklUue 110 wynbJfpia. l'rza- ! ------------ 1651 6-1 SWiercz AndrzeJ 'gubl.l: kwH od 
się ul. Wierzbowa .Ii 16 2226'S 1 1I1ozd .l'iI 76 Wiadomość u ptWI&fl..illo l sklep do sprzedilonJ(~. Tl:\UłO tapicer prZnmUj6 obsta.. paszportu, wyd. z fabr. Fnksa. 

Do oildll:!la Uli wln!iuoSc cMop- bttÓŻł\ 2228 I I Drewnowska. 42, 2013--4-4 lunki, prterAllla meble l !.OH!. 2221-1 
czyJe łJó!rocwy Ul. Benedykta 1·\ II. aSlo lntHVSKltl solone liil hOP, plWI!lfnHl do sprZtidaUlr. x po- terace; Od.ległuść nie prZGBlka l aglnęln Rarta od pu::;zportJ, 

IIf. 19 u :;Lróżl1. 2217--:$-1 ,VI fuut. Ul Konstll.utyuo,Y~k" 2~ wodu Wyjazdu \\TladolllOśc ul, dZIl zawiaeornlc karta, poeztową -wydana z fil. br. J. Klndd u 

Forti:lpll\U 0.0 lipne innilI, W.I.·,- Ił lUÓZ/i. 2;!.1.(j--! Zlota ~ ~154,-3-3 Hzgowskn 40, ltus~kowski. imię WIncentego Karwllocklego. 
dzewsk" ."" .. 10' m. )5 '.).'4··., 3 N . l'" P t t d'"'' 1!l75-3-1 2224·-1 "'.,. OJ: _ . - - ,:uczycle ..:a 8kromnycu wyrua aręail ur r:t:e w I!. OP(\~ll\. e.,li 

J 
es\ Slilep 110 sprzedania w .I:l.u- t;lI.n Z kapitałem 1000 rubli do 8przadArlla. Du1a lura dwu Z arliT. do sprzedania tremo. l agllląl KWH 0<1 paszportu !la 
azle, Wiadomość: restauracya ZlllłJdz!e dOly\\'otul~ egzJlIl&ac,ę· hotn,\ rll ii. ma!a JednOKonnA - 8161, lóżka., gramgfon, 20 płyt Imię Stanislawa Gortla, wy-

Wol.klego 6ó(Jly R~Dek, Piotr- ; Zdunskn W 011\ 202 poste restante. rb. a. Ntl~tJllr ! li'errsnbacb, Ka - podWÓjnych i kw1&ty. Anilr~ell\ dany z fabryki 1(. Scheiblera 
kow.ka a07. 2171~-a-a I 2:.l13-~-.1. cQ!ewllka l:)~oaa.. 2l67-3-3 nr. lU m. 11. 222:)-2-1 2106-3-3 
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adzwyczaj tanio! 
Palta angielskie 

ostatnie fasony ,. . . . . . . . 12.50 

os\yumy 
paryskie fasony 1775 

Spódniczki 
z ha/ego materyalu • • . . 2.50 

ielki wy ńr! 
Sukieneczki dla dziew cz. 
Pal tka 

" " 4.50 

c 

Schm~~b~l i HOSH8f 
Piotrkowska 100. 

12]3 

t ł ::::::::::=. ! 
e:.r-.... e!'!' Krótka! 

MI. ..... 

Nowość H! Nadzwlczaj interesujący historyczny program w 3 częściach na Nowos' e' ", 
poniedziałek 27 marca. • •• 

W tunelach Norwegii zdjęela Pani FaUI'en dram hlst. w przep. kol. z oza-
z Dłl.tury. sów rewol. Francyi w 1793 r. 

~z· urna Czuli' Czarn~ s'ml' f re' Ostatnie zdjęcia strasznych 
progl"'ml . J I ł.I .; wypadków Dżumy 

Nad 

oraz wiele innych bardzo interesujących obrazów. 1025 

iF.::::=::::::========:;:; I Pod PabianicamI 

:.::;;=11 ============~II Lelnie m:eszkania 
LEKCYE 

języka polskiego i francu
Slilie;. dla dz ieCI orlll: osób do
roslich. Kllrd;' dla cudzGziem. 
06w. .ełoda ułałwio,oa • 
Tam \aż mogą slQ zgłaszać 080-
by, zl1Dłedbane w edukacJI. Ulica 
Dług. 83, U piętro. 34,30d 

..- DO PRACOWNI 
KONFEKCYI DlV'1SKIF.J 

Wł. JANISZEWSKIEJ 

potrzebne zdolne 

Stanic~arti. 

l w najlepszych warunkach. Wia
Ii domośe: dom Koclolki p, Wadlaw. 

936.-6pśp--~ 

Majątki zi~ mskie ~:~;: f~~n~~~; P O KÓJ 
I 

do sprzedania od 3Mch do stu Z oddzielnem wejściem-zaraz 
ewentualnie od 1 kwietnia dl~ 

wł6k z torfami, lasami, cegiel.... i.nteli.gentnPll. o mpzczyzny' przy 
olami, stawami zarybionemi i t. t l -" " 
d. Bliższe szczegóły: W"idzewska 10 e 1gentoej kobiecie do wyna" 

l 1'4 135 u fryzy era. 990-3-1 jęcia. Oglądać można od 10 do 
I ! 4 po pol. 'Widzewsk'a 111, m. 11., 

llll,. pi~J~ ~~. kz< : maiijoilia i V/Jkoóuarka I ( l'ld0ali'k!m~kj~g~ ~~Z-:' iF:::==:=:======.=_==~111 ! me sta) udziela korepetycył 
_ plltrzebne s,. zaru "do pracowni I w zakresie programa gimnazya.l ... 

gorsetów .MARTY Plotrkow- nego. Specyalność: Rosyjski, z ..... 

Jest do wydzierŻ8wienla 
dziesięuioftlorg QW. 

SAD 
we wsi Gaj6wka, w P011!. Ięczyc>< 
kim 2 I p6l godziny od Łodzi po .. 
loźonej. O warunkach dowiedzieć 
si~ można a rejenta Dzierzbic>< 
kiego w Kalisza. 996-3-2 

wle!l.. IlOśC oMłI 
pOlepszyI" .""lIio zdrGlwoe 

, cactQv/ule la pn~ Ul,waN« 

PI~UlU PSZrel'iSleuJĄeV&B 

OM CAUVIN'Ą 
( .. ..av~ 

,De oab1da we WS2, .. tie& 
"'~k$.!ycll ol)1ekaełl. 

a w PARYŻU Faubourg 
S-WlI-Derus. 147 

Ol"ygln3lne pudelka Plgolek 
Ca\lvin'a za.opatrz,one S9, w plombę 
komorowa.~ , 831-18-5 

ska 130 1046-1 ciński, niemiecki,- matematylm. 
Oferty pod Ut. .0. S . D." li! adm. 
,,Rozwoju". 1014-3-1. Zagubiono 9 wekali 

in blanco JUŻ "płaconych na su .. 
mę 1,600 Ib., wl8tawione przez Akusznrka I LELEWIU Stanisława Klelana 3 weksle po li IL 
rb. 200, 2 po 300 I , po rb. 100. I 
Znalalca nohee odnieść na Ro- I 
klclńskl\ .NI 114, do KI,lana, we- l, 
kSle te 81\ nie ważne. 1<)ł4,·~-1 

D 
wyaagrodzeaia temu, kt6ry 
mi IwróellgubloDI\ w pOIll.~lalek 

szpileczkę brylantow,. 

Maks Fiszer , 
1050-1 Piotrkowska m. 

Piwiarnia 
z pozwolenIem na gorące jedzenIa, 
dobrze wyrobiona, jest do sprze
dania. Osoby, dobrze obeznane 

Qlówaa'" In." 
Przyjmajt! pmtic! na ~ 

adziela porad. NiezamoZnym Ił< 
stc;pstma. n,stre<:jtl ścisła. 

~łl 

z kuchnIą, mog\ się zgłosić: Łą- I 
kowa 22. 948-6-2 I LOKAL 

\ 

" .. l .zZożony z datej sali i kilka po.. 
e . łoj6w potrzebny dla T"'Ula mil'" 

. 3OOX100 przy Zgierskiej remi ... . zycznego im. Szopena. l'loże być 
tl t \ 'lIk I zie, zdatny na fabrykę lab letnie 1I1sp6lny z innem T"'Ulem. Oferty, 
ł au 'lłZI un' 'I~~ 11 mieszkania do sprzed~ia na. do .. . skladać w Ildtninistr. "Roz1I1Oja'".' 

tl J l' l godnych warankaclI. Wiadomość: : 10iH-ó-4 
fltChowlee 2ó kapitałem od 2,000 Ł6dż, Piotrko1l1ska Nil 111, Pic;tka. l .. "u_ 
~;i, ;~ ;~:~~Q 1~~~11~1 w~a~~;;;~ Ważne dl a Pań! I PracownIa GorsemfIJ II 
Kra.ewskl nI. Paoska 68. fh, 42 d.& .... ll1ej ~aJe-.raka 5S 

Specyalnie tank> sprzedaje: mato ! NATALII KpZlERSlliJ 
Potrzebny jeGI azy1l1ane kOityamy damslde, sa.. . jm ' .. 

koie balo1l1e, prynceski, oraz ró.. I ~ prs;}: 1\1. olIa~ulti l .. peracy •• 

S l Y N KAR l żne halki i bluzki Ulica Sred... I' 11 1575 Plołrk ... ka 115 •. 6. 
ft nia Nil 23, m. 32. 966-3-1 ---- l 

~ do karczmy w Przygonia za Pa~ 
~ bianicamI. Wiadomość na miej .. 
l- s~u a właściciela folwarku. 

i Młody 
illlteligentn~ 
Człowiek 

i C ~:.~~!ID~~!RYNKU. = 
N DZIS dnIa 27 m~rclI 1911 r. 

Wielkie sportowe przedstawienie 
skbdll.i~CIl slfJ z 3-ch oddzla2ów liny udzl!.le wszystkich artystów . 
Otwarcie ch,amplonatu wal~l frln~n8klej . pod kierunkiem prof. A Ka 
Zflkowa. Dzls wal elą: "W~Jo Pud - WIktor Solo ... jew - Van-Rill
f'ospeezll. Czerwona Masu-Jak6b Czecho1Vskt. Maju-Mil Brone 

noscew-Ro8zczln. 
Szczegóły w afiszach ł programach. 

Poez~tek przedstaWienia punktualnie o godz. 811, "lecz 12 1 
W tych dniach benefis dyNktol'kl eyrkll M IDe A.delaJd} Devigne 

ANONS; Jutro wielkie pueddaW'iell.le. 

974--3-1 

NafJ~et tar~ia 
sprzedaJ9 Rybołówstwo BeMów. 
Poczta Aleksandrów Ł~czJekl, 
!lub. Plotrli:owska. 932-2,i-3 

:ZUPEŁNE WYLECZENlEI 
ODCiSKI W)'l'-lCZy zupełnie kAŻdy 
po użyciu amerykariski9i mRścI 
I1rr.ectskom "CORRICIDE DE \ 
KEENE" w cenla 60 kop. Zwra .. 
c~ Się plenla,dze,. gdyby wygojenie 
!lIe naatąl'llo. Ząd.ać we wszyst
kich aptekach, słi:ladach aptecz
nych I perfumeryach. lteprezen
\Icyn na cal~ Rosyę: H Neumann, 
Łódź, Plotrkowsk!\ Ji 89, Telefon 
.li 16-20. ~~-lO-Q 

14 na 11 1/ 2 łokci, o trzech oknach 
każda, są do wynajęcia od 1"go 
Lipca. przy al. Nawroi, 1'4 37. 
Bliższa wiadomość a str6ta. 

1004-3pś-l 

Potrzebny furman 
do pary koni przy prz~dzalnl 
Gustawa Lemana; W"ólczańska 
1'4 245. Bez świadect1l1 nie przy .. 
chodzić. 1006-3-1 

Jedna z !Ili~kszych firm po .. 
szokuje 
chłopoa-ecznia 

do kantora. 'Wymagane ś11!la~ 
dedwo z ukończenia 4-ch klas 
i ladny charaktet· pisma. Oferty 
sub. T. K. w udm .• Rozwoju". 

1010-rl 

posiadający kilkoletnią rutyn~ 
romą. obejmie w kancelaryach: 
rejent6w, adlOOknt6w, inźyniet'Ó1» 
i t. p. lab li) innsch gałęziach 
handla i pn:emysla, wieczome 
zajęcie, poczynal~c od god.z. 4 p. 
p. Oferty łaskawie, sal> ,.zdOlny 
100" 111 adm. "Roz'Illoju". 386!) 

LA 
W Rudzie 

, przy szosie pabianickiej obok: ~ 
. mlzy od 300 rb. na a...letniq f'OZ>oo 

ptatę, są jeszcze do sprzedłUdzl 
Od 1 kwietnia ceny będą pod1»)!bo 
szooe I za got6wkę. Hypoteka za
prowadzońa oddzielna i aregąto.. 
wana. Wiadomość: Nowacki. 1m
drzeja M mo 19. ~, 
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145. Piotrkowska naprzeci ~ ulicy 

O 11Inie zna la l z te 
ch rób zęb' w·· amynrll j 

lekarza d-ty H. Pruss. 42r 

Leczenie, plombowanie i wyjęcie zębó ~ bez bólu. 
~e[Jalne laboratorynm te[~ni[lne do wprawiania sztucznych zębó\v m 

Speeyalnośe: plomby porcelanowe, plomby zlote, zlote 
korony, zlote mosty (sztuczna zęby baz podniebienia). 

Reperacye i przeróbki sztucznych zęhów NA POCZEKAN U. 
UwagaH Ceny bardzo nizki~! Uwaga!! 

D L ber Dr. S. KANTOR r. ey g epitcyalista cho:'ób skór 
b •. dlugołet.w.lekantlJnlk wleden- nych, włosów, wenfol>uoyoh 

Ohoroby skórne, welleryo~ne, 
oraz n'~moo płciowa 

IkJeh ordynuje jakospecyal.cboróh lub dróg moczolllych 
Wuaryeuyoh,p'oiewy.lliaUnYłll Gabinet Roentl!!luowski t 8w!lI.tlu
Codzhmnie od 11-1 i od 6-81/'·lleeznICZV, Krótka 4 tel. 19 41 

D~ St. LEWKOWICZ 
Leczenie elektryc~nosci" i ma-

Dla dam od 5-6 w. poesekala1a LECZENIE SYPHILISU I
' al\żem wibra.cYJnym 

odUielna. . EHRLfCH-HA.TA 606. 
Nłedsłele i iwłęta iylko pned obla· Przyjmuję od 8-2 i od 5-9 w. 

Zachodnia 33 lobok Lombar. akc.: 

dem. Krótka 5. 1489r , Dla pań osobna poczekalnia 1j.:J,5r 
Przyjmule od 9-1 i od 6-8 w. 

! w niedziele od 9-3 Dla pań od 
i 5-6 wlecz 1]4. 

Dr. ROSENBLATT 
......... ..aa. DOSa 

i gardła. 
PIOTRKOWSKA Nr. 3S. 

rPrąimaj. od 1&--11 1 ~ 5-7; 
.. Bied.tek od. 10-11· 4M2 

ZĘBY 
aztucz:ae od 75 k. 
Ploaabw od 50 IL. 
110 kaae%Dkn, .zlocie

~ WJkcl6.1I:xlaenł. Plombowanie 

Dr. med. 

AllkllDQIr FABIAN Srednla. 5 s~~: ChOrObY~ó! 
... wlo~ó\V, weneryczne, kosmetyka 

prlJlm~Je eodzleltBle do g. lO-el Leczenjl) syphHlsll salwarsanem 
faDO J od ł - 7 po połudnIu. j EHRLlCH-HATA 606. 

ul. Rqoweka .Ni 3 (rog Gór- Godziny przyjęć: od 8 -1. po pol 
nego Ryn~u). 2251r i od 4,-8 w W nled:&iele ł święta 

! ebor.by nerwowa I ~waę~rzae. D)d ,godz ~-2 pp. Poczekalnia. dJ'I 

Dr. feliks SlCuslecOlcz I 1 an odo? ~Jna ,MIl) 

Choroby skórne ~ weneryczne \ :::':Y8"~~e:.t;7c-:.h~fe~~1 p-::S~. 
AndrzCDJIi 13. cze ntIo twarzy) i wener7cz-

Przyjmuje od 9-101/, rauo l od nyoh (sl'Philill) 
. ,,- 8 P' pot Pallia od ł, - 6. D S SZMITr6Im1D 

W llłedzleIe I święta od g. 10-1. r. • N n. II1II 
! ó07-d SREDNIA. Jł 2. 

Dr. H. Skibiński 
powrócił. 

Piot .. kowllka 123. Przyjmu
Je od !- 6 l11ił'103 

Leczenie elektryczuośCb" masll
żem i k:osmetyc~lle. 

Przyjmu)ę od 8 do 2· ej po pot 
i 01\ 4, do 9 wlecz. ~6!łr 

Konstantynowtlka ll. . &lotml. srcllrem, porceloną. Wyj
____ ..... _ bez bólu. 
~ł~upocze.., 
bDia. Let..-dent. S. UPO.SID, Dr. Jan Caderski Syphilis. ak rn., ._ner •• 

chor.b~ dróg moczow~ch. 
LECZENIE SYPHILISU ~o .. ka 92. M1r 

Dr. L. PRYBULSKI 
Aku.z.r~ •• 

ch.rob~ chirurg. i kobloce 
! przyjmvje do 10 r. 4,-·6 po pol. 

EHRLICH-HATA 6u6. 
Przyjm. od h-l rano i od 5-8 w. 
dl. da.m od 4-5. W niedziele j 
święta tylko do 1 rano. 746r CIIOUBY SIORNE, WŁOSOW, (ko

... tyka), WENERYCZNE I _OCZO-
ł'ŁClOWE I NłEJIOCE PŁCIOWE. 

LECZENIE SYPHILISU 
EHRLICH -HA. TA. 606. 

, Ul. PoI'wtIaiewa .M 2. 
,~ .. cML _1 r. 1 .. 4--11 .... ~ \ 

P&Il1_ e4 a- ,., ueL U2!l-r-

Doktór 

·Eugenia Keror -Gerszuni 
CHOROBY KOBIECE. 

l~koW6ka 121. Przyjmuje od 
S-6 po pol. W niedziele od 
!Zodz. 9 do 12 fIlDO. 4216r 

Dr. GUSTAWA 

lIBD-IfREDBAOMOWA 
CHOROBY KOBIECE, SKORNE 
lWENERYCZNE (u kobiet I dzieci) 

Ul. W.chodni • .Ni! 49. 
PrrlJjm. od g. 11-1 i od 7-8. 

3óU-r 

Ul. Cegielniana 9 .... ol. 2611 

'F # 

759 Karpińsi'Jiego 

BALS BE G lSK 
ZNIECZUL1\JACY 

Sprawianatychmiastową ulgę wNewralgii,Reu
ruatyzmie, Artretyzmie, Migrenie, Bólu zębów. 
Boląco miejsca natrz':lć bal8amem. prz,.kryw~Jąc je 

:laatępnle watą, -- CC'lna pUfh'ł'ka 90 kop. 

Laboratoryam Chemiczno .. Farmaceatyczne 
TOi\? l\kc. Fr, K!\RPEiSKI i\? \\i'arsz1l.\l1ie. 

al. Elektoralna 35. Tel. 600 

---------

f Z W .a ocowe 
nagrodzone na wystawie Częstochowskiej srebrnym medalem j w Ło .. 
dzi na Pokazie ogrodniczym picrwszem odznaczeniem, OrllZ wszelkie 
inne drzewko, krze~l1y i roże ze szkółek M. Danielewicza wSie" 
ł'adzu są do nabycia w wielkim j p t ka 

wyborze li .\I)~łącznego przedstaM a ae lego 
wtclela na Łódź II II 

Zl\KŁl\D OGROD!'iICZY, Piotrkowska 180, dawniej Piotrkowska 115. 
Przyjmaje się zakładanie nowych ogrodów, a takZe obejmuje nad .. 
zór nad niemi. !J6H-3-2 

II 1167-3 

Zywa y stawa 
• 

Paryskich modeli 
z domów: 

Poiret, PLtquin, F\.gnes, Premet, 
ZimmermLtnn, Drecoll, BernLtrd, 
Bechoff ... Dmvid, CLtllot, Louis etc. 

UfMOnUROWRUlf MODE LI 

PRZEZ PADlE· flAHfKIBY 
specyalnie na ten cel z zagranicy sprowadzone. 

REVUE de MODES 
obok najświeższych modeli wszelkich strojów, obejmu

je także 

"J U P ,E • O U L O T T E S" 
Sobota • • . d. 25 l I od g. 
Niedziela. . ,,26 codziennie "" 

Poniedziałek " 27 " " 
ejś ie rb. I. . 

Bilety do nabycia w magazynie Niecala 7. 

12-2 
4-6 
7-9 

WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE MODELE są do NABYCIA. 
(opie zaś btdą wy' on1flna w nalb\,iu1m czas\e • 

Dom Handlowy 

I 
Warszawa, Nieeała 7. 

Dyrekcya Towarzystwa Ubezpieczeń 

" 
zez ść" 

• 

otrzymala zawiadomienie, ze polisa na rub. 2000 za Ni 1461:5 v:rj'" 
dana UJ dnia 20 grudnia 1907 raka na imię Pinkusa Szlamy Kiffera 
zaginęła. Podając o tern do publicznej wiadomości, Dyrekcya ma 
zaszczyt dodać, ze zgodnie z O\l1agą 2 do § 4. Najwyżej zatwier· 
dzonej astawy, zagubiona polisa uznaną zostanie za rueUJatną, 
jeżeli nie będzie przedstawioną Dyrekcyi UJ eląga 6 miesięcy od daM 
ty ostatniego ogłoszenia, i w tym wypadka w miejsce polisy Ni 
14613 UJydany zostanie stronie duplikat. 1165-3--1 

.sprzedaM »:a bezcen byle zaraz ..... 
dwa salonowe garlli"iłurj', 

obrazy olejne różnego pędzla, 2 trema, kredens ozdobny, samowarM 

nik, stó1, 24 krzeseł krytych skórą, otomanę, biurko, bibliotekę, 
2 łóżka z materacami, amywalnię z marmurem, bieliźniarkę z la .. 
strem, toaletkę o z,....ch lastrach, szmi nocne, 2 szafy do ubrania, 
zegar stojqcy stylowy, stoliki fantazyjne, pru-aUJanik, lampy, zegar 
marmurowy paryski, sIapki, stolik do kart, tadne figary, ekran, gra ... 

moron, gzymsy do tiranek, wieszadlo dębowe 
l'lałflr@ł . . 44 m. 3. -.J ~ 870.a·6 

Dr. F r a łukasiewicz 
Staro-Zarzewllka Nil 36, 

róg Sosuowej. 

Do sprzedania posiadłość ziemska 
~ Tou1arzysf"'o "t' R lUTAS" 7 UJiorst SZOSq od Pabianic, składająca się z 61 morgi granta ornego ~ W Wf \1łUli H I I klasy, w tem ogród owocowy i warzywny 8 mórg, 10 mórg bardzo 
prz)'jmuje wywóa:kę wieczystości i zmiotek po ce- \ ladnej łąki. Dwa stawy. Dwór marowany O 8 ... mia pokojach, wspa ... 

Cborob~ żołądka i kiszek. 
.... n.tr.n. i dziecinne. 

PrzYlmUjO do g. 11 rano i od 
I-eJ Go 6-8J po pol. 2209r 

1113ch IlImiarkowanych. ZamóUJienia przyjmaje: Kantor, niale sklepione piwnice. Glina. Obora marowana i czworak. Wy ... 
Dzielna M 1:3. ~ Telefonu Ni 17 ... 16. śmienite letnisko dla mleszkańcóUJ Łodzi i Pabianic. Wiadomo.ść: 

-====E!!!ICm3li~i:ll::='::!:::=l:.:DJmr.Ii'E3:'.!:E:a_D_ al. \\i'ólczańska Ni 139 m. 9, od 7Mej wieczór. Tamie do sprzedania 
liIo 130 mórg tadnego lasa 5 wiorst od Pabianic, sz~. 992-6--1 

Wydawca. W. Czaj_walU. 
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