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Re"'ko••
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Mleslęcslłte ~
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________
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Nr. telefonu ó9a.
P'lroclnle •

Wtorek, dnia 28 marca 1911 roku.
ul. Kruo•• NIt aa•• P.bianio.ob

ZAGRANIC4~

~KN.A. OGLOSZEN:

_..... "'e_,. "'_-••••Zgier.u,
,

• -II. T ••Ił.... _inłc..

_ .pteo. p. P.tk..

..N a d e B l a n e- prled tekltem 50 kop. za wiersz pe.. Zwyozajne

ogłoezenie z~ teks.tem po 7 kop. Za wiersz nonparelowy lub j&~O miejsce
2 kop. od wyrazu (dla p08zukuj,cyeh pcacy po PI, kop.). NlijmnleJsZ8 ogloszenle 20 kop. Rek l B m y I N e kro logi
po 20 kop. za wlerBZ petitowy. Za dob,ezenie prospektów 6 rub. od tJ81~a egzemplarzy. ARTYKULY bez GZDaezenia honoraryum RedakCJa uważa
la belpla.ae; r.ękopł8ÓW drobnych nie zwraca.
_ał.

ogło •• en"
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świątooznyob,
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od godziny 3 -
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. . . . T,lko dwa

Dnia 17f9J
marca
1911 rolm

gościnne występy.
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WARSZAWSKA

PAN
-

"

Teatr Wielki dwa przedstawienia Opery Teatrów

Rządowych

Warszawskich d. 17/30 marca 19U r. ___

Dramat muzyczny w 2 aktach z prologiem,
W pi~tek dnia 18/31 marca
l'1azykaEugeniusza d'.l\I.bertn. Libretto Ru..
doUa Lothara podlug dramatu 1\. Gaimery
Przekład Ignacego Ziółkowskiego.
Bilety nabymać mozna n J. l'\. Kamienieckiego Piotrkowska 1-& 90.

Eugenlusz
• O""legin

II"n'nand")
~

{

1911

r.

Sceny liryczne w :5 akt. (7 obr.)
l'1az. P. Czajkowskiego. Libretto
podług poematu Puszkina. 1\kt I
w ;:;"'ak:t II 11) 2, akt III w 2 obrazach.

CHEMICZNA Wł~~r~Ł~W~ PI~T~I I
l.ód*, Piotrka.ak.
167•.

i FARBIARNIA

N§

Telefonu 851.
i tamo.

l !lIonarchii Burbonów we Wiof:l~ecu. DeputowlUli
Jednogłośnie uchwa.lili wniosek Cavour'a.
Dnia 17 marca nastl}pilo urdczy8te prokla.mowanie ~ról~stwa WIoch. Początek tego manitestu ~Ą~~k~lal·E·lak naSI' tęlPIUjk8: 61 S
687
• n l ~or ma.nue
,r
ard"nii, Cypru i

:.~y~.~~o~~~!.~~:~_~w~~~e~l~~~·e~r~o~b~o~~~,~w~z~~~
. ~r~~~_~p~n~l~n~i~~~e~~_~·~~e~j~w~~~O~~~_~~~c~~~~~Y~b~k~~~a~k~u~_r~a_~_i~e~~_~_~~r.t_w , fuMOlim~ ~~ib~ d~u~w~y~ p~~

Konsorcyum Dzierzawcow

Łódzkich

Gazowni

uprasza wszystkich młascicieli udział6w Ł6dzkich Gazowni, którzy nie Zjawili się na og61nem zebrania, odbytem
w dnia 16 b. m., azeby zechcieli swoje kwity na pomienione udziały, w celu zamiany takowych na nowe, najdalej do dnia a kwietnia złożyć w jednej z poniżej wymienionych instytucyj:
1) Towarzystwo Wzajemnego Kredytu Łódzkich Przemysłowców ulica Ewangelicka 1-& 15.
z) L6dzkie Towarzystwo 'Iillzajemnego Kredytu ulica Piotrkomska KI 43.
1223'8'1

~~~5~)_~~z~Q~d_G_~~o_w_n_i_ro~~~~_i_~~u_li_ca~T_M_9~o_w_a_K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pi O Warsz8rstio

Jubileusz

Włoch.

f
Wczoraj o pólnocy wyatrzaly działowe oznajI mily Rzymowi początek uroczystości jubilellszoz warszawskiego browaru parowego
wy ch, z powodu 50- ej roczuicy zjednoozenia WIoch.
Pię6dziesill' bowiem lat upłynęło od ch wili,
I
I
gdy
WIktor
Emanuel, l(ról Sa.rdynii, sallkcyono10160-1
wal, wniosek "prawodawczy, nadający mu ~ytul
poleca nowootworzony s.1t1M przy
. • I:rola WIoch •
l
Byl to fmal dłngiei i zaciętej walki o zjeBrzezińskiej
j dnoczenie i niepodległość, rozerwanego na strzęI py państwa, walki, otoczonej aureolą bohaterstwa,
OpraSZel siC; o zwrelcanie
tchnącej pra wdzi wym patryotyczllym entuzyazmem.
~wagi na markę Iwryczn(l
Naród, który potrafił wznieść się n& takie
! wyżyn! 8amooflary w obronie swej pogwatconej
! wolności,
okazując, przy olśniewającym
blasku
, męstwa, przejawy zdrowej i jędrnej myśli pań·
I stwowej; naród, Uóry wydal ze swego lona. GaI ribaldiego, l\hzzioiego i CaTQura, i w iscie ty.
do mziemań sacltych, systema Koertinga przy chorobach tanicznym wysiłku strzaskaJ brzemię niewoli śre
nosa, gardła i płac jako też chorobach przemiany mn.~ dniowieczneJ, której ponura forteca niepodzielnie
teryi (szczeg61nieskrofulozie). Otwarte codziennie oprócz
nad nim panowała - taki naród nie mógł zatraniedziel i ŚWi/lt od godz. 4-7.
cić swego byto. samois,nego i zginąć w za.pomnie.
.... Ulica Sp.c. . . . . . M H. ~
niu.
Dążeniu do wolno!ci calego narodu dzielnie
l sekundowaly państWOWi tendencye rosnącego Pie~eat.
montu.
(Cegielniana 63.)
lOlH
Dnia 21 lutego 186 t roku Cavour wniósł
JIl~ro prsedłta.wlenla zawlelZolłł.
do senatu powyższy projekt prawoda\, czy, który
W cz"artek o 8 ID. 15 lr.
26 lutego zostal uch walony większością 29 glo
"Szkol. kobiet" - Moliera.
sów przeciwko dwóm, dnia 14 maroa przyjął go
Z Feldmł\nam lr roll Ullolli..
parlament. Gdy po krótkich deba.taeh miano przys~!Jić do 'ajnego glosowania, nadeszła radosna
. . - o kapUo.lao,yi Mess1nl. osi&tlliej placówki

pilzeńskie

i lagrowe

"SA LV ATOR"

ulicy

I

Hl! 15.

....

I

HALATORJUM

I

I
I
ł

l

JloW'ili'

Wiktor Emanuel n przyjmuje dla siebio i
dla swego potows5wa tytuł króla WI(Joh. Pisaó
8ię będzie: Król z laski Bo:tej i ludzi" •
. Dalllz6 wydar~.nia były nieprzerwanym sze.
reglem tryumfów l zdobyozy idei narodowej. Zla! many z.ostał opór Rzymu i Wenecyi, kBi~stw To. sk~ny l ~rodeI1Y, za przykładem pl\ń"ltw enropej~loclJ, ktoreuznaly nowe !{l'ólestwo, pLijść musI al
l Watykau. W przeciągu dziesięciolecia. na.stl}pilo
zupełne ukoństytuowanie się nowopowstalego pań
dw~ k~n powJęknyto nHegk~tllnlnych mo.
~ar8tw europejskich.
Na arenę wszechświatową wstąpilo nowe panstwo z bog~tym zapasem en~rgii, żywotności i
polotu. ktory tak cecl1uje rasę laciJiskl}. Spad ~
ko~i~rcy starej ~Y\filizaoyi dowiedli, iż potrafJą
WUleSG do skarblllcy nowożytnej kult.l1ry wieczuie
młodą i OWOOUI} twól'czośa.

Pierwsza wYltawa

lotnilla wto~li.

-:-

W ubieglą sobotę, o godz. l-ej po południa
w sali Belenowa, w obecności pOliCma]IHa m. Lo.
dzi, zaproszonych technIków i iniynierów oraz
przedstawioieli prasy, otwarta zostala pierwsH
wlstawa lotnicza. w Łodzi.
. Ideę urzą.dzeni.a. takiej wystawy powzięli bracia Chlebowsey, ktorzy od azeregu lat pracują na .
polo awiatyki i wykończyli maszynę latającą wlas~ego pornyslu. Urzeczywistnienie tej idei nas tą
Pllo przy pomocy znanego .... Warszawie iużynie
ra . Z. Deldel'a, l<tóry, poświęcając się 8prawom
zWJ,ązauym z aeronautyką. i lotllictwem,-posiada
8WOj .wła.sny zal~lad I prowlLdzi w tawtejszycu
uczelnIach sredUlcl! wyklady awiatyki, jak np .
w s.zleoIe Wawelberga i Rotwanda, Konop cz l liskiego I t. d.
P. Dekler ujmuje sit tem z wielkiem zamilowaniem, a ,':fyrazem tego zgrom~dlone na wJstawie ,przerozne modele aeroplallow rozmaUlCQ.
systemow, wykonano przez uozniów pod jego kierunkiem.
W ystawa imponuje obfitym zbiorem nietylto
model! maszyn a wiaeyjnych różnej konstrukcyi,
lecz l CZęSCI sl~la.Jowych, wykońolonyclL z nieiWlklą sub~elnoscilła podr~cZllików, /H:oUUI' i t..f.

I
Znajdujemy tlliaj wys'awione przez inźyniera oiywiony: zainteresowalI. mieszkaaoów. Wróżyó dziecięca i które zajęłoby się tą sprawlj:, jej DaZ, Deklel'a - modele z bam\usu i drzewa, poru- należy jej powodzenie.
letyt~m poprowadzeniem,
szane za pomocą gnmowych motorków, dokladne
' Dla łatwiejszego oryentowania się na wyAtaWtedy możnaby odwolaó się i do Stowanykopie aparatów dużych. jak systemu - Bleriot, wie wydaDo specyalny ltatalog.
rzel1ia. nal1czycieli, które, przypuszczać należy,
Antoinette, Demoiselle, Warcbalowski, Wright,
Podozas otwarcia wystawy zakład fotografi- li dostarczyloby )<ierowuiozek i kierowników zabaw.
Dekler, - następnie kierownikl (Volant). Częśol czny dokonał zdjęó grupy uczestników.
ile zaś nie znajd" się ludzie, 1<t6rzy drogą ofia.r
drewniane aeroplanów, buty aluminiowe praso
Komitet wystawy stanowią pp.: inżynierowie I pieniężnych, inicyll.tywą i umitlj ętuem zor~a.nizo
wane i lane, instrumenty mieruicze i t. p. Cz~~cl - Kazimierz Spoliński, pok!erski, Woinioki, Z, waniem tej sprawy nie przyjdą z pomoclł, to bis~ kladowe do budowy modeli; śmigło Chanvieea i I Dekler, dziennikarze-Alfons Dziaczkowski, Kazidne dz ieci lódzkie będą, niestety, jak dotąd, skaDrzewieckiego, J@dwab, guma, plany i t. p" mo- , mierz Kamiński, artysta malarz D. Modellstein, kac na chodnikach nad rynsztokiem i ściekiem
dele do zmontowan.ia.
, Wacław, Henryk i Stefan, bracia Chlebolflloy.
faorycznym, pomimo, że zaha.wa w ogrodzie byla(a)
by nieporównanie korzystniejsza
P. CzeSŁaw Tański z Warszawy dal modele
maszyn }a.tających z regfjUlacYą, r~żkDe mODopiany;
St. &toieJci.
B. Zielinski-planer z IgUrl~ lotm a.
Bracia Chlebowscy z Łodzi - a.eroplan nato,
n
II
p r z y p. R e d a k e y I. Przyznająo najzupełralnej wielkości-jednopłat systemu nMongolfier;" I
~ li
~
li
n U li
U.
niejszą SłUSZllOŚÓ wyrażonym *yczeniom p. S" sl!!model tryplanu wlal:lDęgo pomysłu; !notor lotniczy
dzimy Jednak, iż oglądanie się na. zapisy boga.Anzanl," o dwóch cylindrach, sila 10 koni, ~Przed kilkoma dniami w .Rozwoju· umle,z-l tych fil~ntropów lnb, zbieranie składek, powoli
.
tor lotlllczy do prób, skrzydła aeroplaD~ ~De,mo~- czona została notatka., w kt6rej redakcya wspo- llapry~aJących, opóźruloby 8p~awę bardzo.
se~le" Santo~ Dumo,nta- prosp?kt! lotnlc,ze ,l .bl- mina, iż od jednego z nauczycieli tutejszych otrzy- i ,Nledostflt~~zlla wpra!V'dzle dla og6,łu UbOgl!J
bIlOtekę lotniCZą.; Michał Poz!la,ns.lu z ~od~I-:-~ózne mala list z utyskiwaniem, że niema w Łodzi wy- I dZIlI.~wy, ,łódzkI,e) pr~est.rzen .". parlm IUI~dzy uhmode,le aeroplanów oraz kSH~Z){], dZlenDlkl l,ka- znaczonych placów do zabawy dla dzia'wy i że caml,Dzlelną l C~gl,elnlan~ - mo&\ła.~y Jot. ter,az.
~alogl; Gellethner z Warszawy-modele B1~rJota l skutkiem tego biedne dzieciny, wywabione z wio - na WIosnę, posln~y? do, uzytku, dZIeCI z ~z~elnl0J
lFarmB:na;H.Llelfleldz~arsz.awy-modeleróznych , sną na oiepłe sIonko, muszą bawić się na eho- pólDocno.-\fsch~~llleJ. Spaceru)ll:oye~ mnie], u~
8yste;now; ~. ,Czarnocln z 'tV arsza:vy-.monoplan l dnikach, kreślić na nich kredą figury i skacząc Je~t o ~Iele, DIZ n? w ogrodZie ~lIędzy ulicamI
"Lot z lotUlloem; W. Mtllle~ z ł.odzl-:- biplan wla- ! na jednej nodze, grając w .niebo i piekło·, czy- I MlkolaJ8wską a WJdzewską.. ,WięC I przes~lcadza.
sn~go pomyslu z ruchomymI sterami; J. Łukaw:. nió zadość wrodzonej potrzebie ruchu i zabawy. Jąeych byłoby zn,a.czn!e. mUl~.I. R.oboty wl0s~n.ne
Bl~l z, Warszawy, , - ortopt?r z 1906 r.; B. Rus- \
Jal{kolwiek w dalszym ciągu notatId , znajdują , w p,arku y~zy ulIc,Y. Panskillj rnoznaby przysple]newlBz" - "Voll'lln" ostatm typ z roku 1911 .. Le się wsl,azówki, jakoby IV ogrodach miejskich mię- szyo ~lasnle w ,mleJ~C? dl~ dziatwy przez.n,aczoCana~d • mon,oplan, wlasnego pomysLu; E. Welss~ dzy ulica.mi .Mikolajewslq i Widz6wsk/} znajdował n~m, l tam .wkrotce JUz m? znaby wpro,!a,dZ1C droblat l MarcelI SzpIro z Warsz,awy ,- monop~an się mal'y placyk, między Dzielną i Cegielnianą. bl.azg z dZ,lellllcy połudnlOwo-zachodD1eJ., ld~le
ze spadochronem, trap oz bezpleczenstwa lotlllka -większy w dwójnasób, a. w parku pomiędzy W:I~C o ~o, zeby, pOYVstala sekcya ,,~gródkow d~I~
z hamul~em na, tylnem kole, własnego pom~8Iu; , Skwerową i Widzews!o!: mogłyby się dzieci bawić clęcych - badz przy St?warzyszeDlu n~u?zyclelI,
~' , POffilanowslo, ,Grodno, - aparat, zastępujący : bez przeszkody, to jednak, obejrzawszy owe pla- b~dź p~zy To~arzystwle dO,br,oczyun?scl, b'ldz
s01lglo w aeroplallle; ~le.lD, Warszawa - mono· cyki, przychodzi się do przekonania, że kwestya pizy l{torem, z rowar~y~tw osw!atow.r?b; sekcya
t~k~, g,d Y Sl~ zorganIzuJe, . dbac będZIe ~ znaleplan z ruchomym wozklem wlasnego pomysłuj ta nie przedstawia się zadowalniająco.
Walde~ar Stoerl, słuchacz szkoly Wawe)~erga--:Placyki te są nader male, Die mają ogrodza- ZlenI. srod.l~ow, ~resztą. ,Dle tal~ znow~ niedostę·
~zybo~lec własn~9o pomyslu; Czesław Zblerańskl ! nia i dla.tego wrazie ur,ządzenia zabawy, dzieoi i pnl~ wysokich, ,azeby d~lal~lrlose ~\yoJą roZ'IZ8l ~taDlslaw Cywmskl Z War!lz~wy" , ,motor ,lo II kierownik, czy kierowniczka ich nara.żone byłyby
rZJc na. w~zy~tkle dZle~u~ce. I uczyll1,O skutecznl\.
tnlCZy E. N. V., skrzydło ~BlerIot ; BJerzyckl z na natręctwo i przeszkadza.nie ze strony przygo. Wtedy l do budżetu miejskiego będZie komu koduych spektatorów, na których nigdy w Ł:Jdzi łat,ać" O:I,ladauie aż do ()'cza~~, k!edy "pieczo~.
Warszawy -:- monobipls.n wlasnego pomysłu;
Radoszewskl z Warsza.wy, -- aeroplan welocy- nie zbywa. Zresztą, kto zna dzieci i ich ruchli
gOląb~1 same spadną do cąbkl , nIewiele 11& raZle
i wość, zgodzić się musi, że do zaba\vy potrzebnj!} j pomoze.
pad własnego pomysłu I t. d.
Ogólem wystawiono 70 modeli aeroplanów ! zwy Ide więcej miejsca, jeg oJ brakiem Sł bardzo J
różnych systemów, oraz zgromadzono świetnie l' skr~powalle,
A T R.
wykończone kar\y pocztowe, płótna, obrazy lotniTrzeba koniecznie urządzić o~ródki na odpocze i wydawnictwa lotnicze we wszystkioh języ· , wiednich placą.ch, Srodki na tell cel mogłyby
kach,
1 być dostarćzone w części przez miasto, które, T
Całość przedstawia. się bardzo okazale, daj ąe \ wydatJ<ując znaczne sumy na. urządzanie ogrodów
eatr popularny: - "Królo"!J)a Ylanda, córa ,Krak.usa-.
pojęcie o postępach w dziedzinie aeronautyki l ! dla. doroslycll, a pośr ednio i dla. dz.ieci, mogloby \
Dramat historyczny li) 5 aktach F. Ylęzyka.
n.a.jnowszych na tern polu wiedzy zdobyczach ,
I zapewne specyalnie dla nich wydatkować, a. tal,· \
Podanie o Królowej Wandzie oórce dzielnc"o
Na wystawie, która. trwaó ma do 3 kwietnia, I że drogą ofiar, jakich napewno nie poskąpiliby Kraka różnie tłumaczą history~y: Romer dow~
wycz~r~uj~oych objaśnień udzielaj/} , z.wiedzającym
l~dzie szczerze ~ilosiel'ni. W:szak og~ó,dki. dzie- I lIz~, że Wauda oz~ac~a wodę (staroskandynawpp.: lDzyDJer Deklar oraz Waolaw l Stefan Chle- cJęce WRl'szawslue powstały 11 tylko aZlęln o(le- skle - wanda, dUllslue - vand, litewskie - IvanI ne zmarłego Raua,
A może znalazloby się chę- du) i że w obrządkach religIjnych (-przodków nabowscy.
l'rzez dwa dni ubiegłe ruch na wystawie był tne grono osóo, którym nie jest oboą niedola szych poga.n oznaczata. WIsłę okoto Krakowa;
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- Dwie~cie rubU mnie twój nocleg kosztowal!
Nie wart byl nawet 30 kopiejek-ode[~
zwal się zięć. - Za 10 groszy wygodniej
przenocują w przytul ku,
rHieszkańcy Żebrowa).
- Przekonaj się, mężu, jaki to nicpoń
,~
ten nasz zięciulek. utracyusz... on nas do
~,
ruiny doprowadzi - sycz ala gniewnie te•
Na 70)
ściowa. - Tu trzeba coś radykalnego przed(Dalszy ciąg-patrz.
sięwziąć... coś bardzo radykalnego. Dawno
Powiedz, panie naczelniku - mówi! mÓwilam o rozwodzie, ale z alimentami!
Klejnothe do dozorcy więziennego - kto tam
I rozpocza,} się gwaltowny atak teścioprzyszedl, czy tylko mloda osoba'
wej na słabą redutę zięcia. S czczęściem
_ Troje ich przylazło. Zdaje się, że pań- ws.zedl naczelnik. TeŚĆ obiecal restauratoska żona i jej matka i teŚĆ z ryżawą brodą, rowi wynagl'odzić straty za potluczone na_ Hej, wolałbyś niezawodnie tu z na- czynie, podpisanO odpowiednią umowę i pan
mi zostać, niż tam iŚĆ na powitanie t~j trój- Klejnothe z rodziną opuścil po 16-tu godziey - rzekI, patrząc się z podelba na Klej- nach gościnne progi biura policyjnego.
notha, stary wyjadacz, Feliks Glos.
Na ulicy teściowa powtórzyła atak, ale
_ A pamiętaj pan - rzekI student zięć, dopadłszy do dorożki, wsadzil w nią
Piżmowa ~ 10, rQg Przechadzki - Brenk ... I żonę, potem sam wskoczyl i teściów zoProś pan wujenki.
l stawi!.
!
Po drodze opowiedzial żonie cafą aferę
IX,
! o studencie i proklamacyach. Wszystko, co
Nie bylo zbyt przyjemne powitanie Klej- ' w protokule napisano, to nie prawda. On
nothe z rodziną. Teściowa milczala, ale umyślnie musia! burdę wywolać, żeby tern
wzrok jej dosadnie mówił: Rozprawimy się odwrócić uwagę i ratować studenta,
w domu, Klejnothowa plakaTa, a stary cho- Sluchaj - rzekI do żony - ty znasz
dzil duiemi krokami po sali biura policyj- dobrze Brenkową, pojedziesz zaraz do niej
nego. Potrzeba bylo zalatwić formalności. : i opowiesz, że Stanislaw Kercz siedzi w cyrCzekano na naczelnika,
, kule, obwiniony o przemycanie proklamacyj.
_ Coś ty, zglupial -- bąknął teŚĆ do l T~zeba natychmi~st działać, Może się spra~
Klejnothe - w politykę się baWiSZ'
( Wie da leb skręCiĆ.
- JaL Już nie wiem, co ~krótce wyJa się tego robić boję. Może się domyślicie! Teściowa posądza mme o zlama- J wiedzieć rewirowy; potem ojciec będzie znów
nie wiary malżeńskiej, ty o politykę...
narzekal, że wydal za wIele pieniędzy!
21)
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Musisz jechać. Brenk jest czlowiek
on może i nam być pol trzebny, Musimy z nim wejŚĆ w bliższe sto·
; sunki. Potem będzie od nas zależny.
I Gertruda usluchala męża. Pragnęla jednak
i do Brenk6w jechać w novvej sulmi.
Zamożni
fabrykanci - to w COdziennej sukni wizyty
skladać niepodobna. Wreszcie wypadaloby
i wlożyć złotą bransoletę i wziąć z brylanta' mi kolczyki. Mąż jednak na to nie zezwoliI
i żonę wprost dostawil przed pałacyk Brenków,
Polożony w centrum miasta pafacyk jednopiętrow)' należał do bardzo kosztovvnyr.h
ale niezbyt estetycznych budowli. Wzniesie~
nie tego palacyku powierzyI Bl'enk berliilczykowl , umeblowanie sprowadził z Berlina,
tapicer'lY również pracowali lJerlińscy. Z dużego westybulu (sieni), gdzie dwie kolumny
marmurowe podtrzymywaly jakąś ścianę pię
trową, wchodzilo się wprost do salonu o jednem olbrzymiem oknie z widokiem na niewielki ogródek, w którym sąsiadnia czerwona ściana milionera byla obsadzona pnącem się wysoko winem, Salonik posiadał
sztukaterye w stylu Ludwika XV i to jedno
w tem pałacyku nie bylo niemiecide.
Z westybulu drzwi tla lewo prowadzily
do gabinetu pana, na prawo zaś mieści! się
gabinecik pani. Z salonu na lewo drzwi
wiodZy do sypialnego pokoju, na prawo do stolowego, przyćmionego, dużą werandą oszkloną· Prócz tych bylo Jeszcze kilka pokoi na
dole i .cale ~iętro o niewielkich oknach, ale
4 dosyć wysokIe.
(d. c. n.)
,

-

f ustosunkowany,

.-.lI7t

ItOZWOJ. -

Roepell: że Wanda oznacza wodę z góry (Krak
- Grak, starosallskryckie giri - góra). Są i in·
ne, bardzo otllegle od pojęcia wody tłuma.czenia.
Dotychczas więc nie ustalono, z czego wlaściwie wytwor,(yło się to podania, nas wszakże
zaJmllje w: tej chwili utwór sceniczny, osnuty na
tle podaDl~ lUdoweg? . '
.
FranCIszek Wę z yk, zdolny: ?rnmll~~r~l p~eta
wlał, '!' ten utw6r duz~ p~e:yt I ~c,eul~zl.le Jako
całosc zbudo~al go SWletUle, pos lc~egoln. ~ceny,
zwła.szcza z,bl~rowe, są bardzo ~fe 1\ ~owne 1 ba~;
~n~. ,.Wanaa ~rze.zy wl~rawdzle Wlers.zem dOlc
cI~z,lwlJ, ?ogata Jednak ~resc pokrywa nIezręczną

i na czele sprawozda.nia. wymienionych,
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jest ; za. czas od 20 do 27 b. m. przedstawia się jak
I llutępuje:
Broszurkę ladni.e i na Zadnym papierze od ·
W dniu 20 oylo chorych na ospę 6, w t ybito w tutejszej tłoczni artystycznej pod firmą, \ gOdniu sprawoztlawcilym przybyło 3, wypisał SI ę
.Jerzy Jorasz".
1, pozostało na kuracyi 8; na szkarlatynę byt o
I f !<a) Stowarzlszuie nauuloi eli .łlrzeioijan chorych 4, wypisał się 1, pozo~t&lo 3. Ogółem
złolal:o w ubiegły piątek, O godzinie 8 wieezo. w dniu 20 bylo chorych 10, w tygod niu sprawo
. rem, w lokalu przy ulicy Konstantynowskiej N! 5, i zdawczym przybylo 3, wypisało się 2, pO:.lostalo
ogólne zebranie roczne, na które przybyło 50 . na kuracyi 11.
08ób. Zagaił zebranie p. Roman Tulin. Na prze- !
(x) Towarzystwo krzewienia oświaty. W
'I wodniczącego zaproszollo p. Antoniego Lipskiego,
ni.dziel~ 2 kwietnia" lokalu przy nlicv ZawaJzI }{tóry zaprosił na asesorów pani\ Pętkowską i p. ! kiej Nr 17 o godz 4'ej po poł. p. Franciszka
Józefa Adamowicza, a. na sekretarza p. Ja.na Mi- I Rudnicka wygłosi odczyt "O Maryi Konopni
mlelSCa~Jl .formę ,wYPowIed~enta.
kołajtysll..
ekiej".
NUJ,sll111ejSzy Jest , akt ?lerwszy •. w któr~m konS prawozdanie z działalności za rok 1910,
(a) Ze Stowarzyszenia praoowników pnemyk~rellcl o rękę kroiowej składają ~i~od boru wykazuje, że w dnill l stycznia r. z. czlonkó IV lłowo-handlowyoh gllb. piotrko \llsltiej. Pod przeoft.ary bog~m. :.r0etyczn:e use~nlzo'r(ante" barmo- bylo 113, w roku sprawozdawczym przybyto 25, I wodnic Lwem wiceprezesa, p. Zygmunta. Fiedlera,
DIJDE', o plęllnej melo,dYI, sple\~y , ktl.!,!a,uow, przy·
ubylo 17, zmarło 4, wyltreŚlono 11 za zaleganie odbylo aię wczoraj, o gOdzinii 8-ej wieczorem,
8lęga Wanuy, ~jubnJą(la ~1l1zens~"o z narodem w opłacie składek i 2 na własne żlltdanie. Po- W' lokalu przy ulicy Piotrkowskiej ~ 120 posieswym catym" pr~J al[Qmpanlamenc~e nagłych w~ - siedzeń zarządu odbyło si~ 23, posiedzeń koncer- dzenie zarzł\du, na które m ze spra.wozdań przehnc~ów n~tUl y, Jakby przes.trogl Dleba, wywołUją towych (zarządu z zaproszonemi osobami) -18, wodniczl\cych poszezególnych wydziałów przekowrazen le sl.lne, bo oparte nie n~. fałszywych efe- Urządzono ó koncertów, na któryoh bywało od nano się o prawidlowym biegu pracy w Stowarz.
kta~b sC~Dlc~nych,. lecz na mozh wosei wypływa- 400 do 760 osób.
i przyjęto do wiadomości u l{Ons~ytuowaoie się
Jące] loglllZ?le z blegu akc~l.
.
Sekcya pedagogiczna (najczyoniejsu) pod wydzlalu pracy \f sposób następujący: wiceprzeOdpowIada , ~u .zg~d~le , akt., ostat~l, IWla,- przewodnictwem p. Kędzler~ kiego i panny Ko - ~ wodniczący - p. B. Kotkows ld, sekretarz - p. B.
s~cza sceny, ~on.t;o~e:. s.m1tlfC W",?dy. I rozpac:G ziolkiewiczó wny. odbyła 23 zebrania. urządzała I Ł&czko~8ki, zastępca. sekretarza -p. Go~zczJński.
llarod~. Sla?s~e wrazeme wywoluJą St;8UY ply- pogadanki ,_ sel{(lya llaukowa pod przewodnic- t 81(arbnilr-p. J , Maciilski.
cho.loglCzne, Jak walka duchowa Wandy lub Ry- twem p. Baumfelda, odbyła 'dwa zebrania, na
PostanoWlOuo, aby posiedzenia wydziału pratyglera.
, ' ,
kt6rych odczytauo referaty z literatury polskiej i oJ odbywaly się GO środy każdego tygodu11Lr o
. T~a.tr popu.larnJ dał Plęlmą oP,rawę dZiełu sekcya pośrednictwa pracy, pod przewodnictwem godzinie pól do 9-ej wieczorem.
Węzyka. dek~Iac~:, kOSLYI)1~lJ.' rekw.IZY~y utrzy- pani Macińskiej, otrzyma/a zaofiarowań ze stro(a) Łódzkie 'towarzystwo wzajemnego kredJtI
~anet są w c arak ~rze ,w ascIwym I oznaczają ny rodziców i szkól 18, a ze strony poszukują- ' zwoluje w dniu 30 b. ID., o godzinie 6 po połu.
SU} s ,,~ra:nem wy ~cz~lll.em,
dr
lk'
cych pracy-lO; selicya biblioteczna, pod prze - ! dniu, w drugim terminie ogólne zebranie roczne '
•
,Y onanN,e l"t' au y l wypa o cal h~8m ~ak- \ wodnictwem p. Maciń~kiego, zgromadzila 697 t 'J - l w lokalu sali koncertowej Vogla (Dzielna 18)
d owa l aJ ą co.
te, ore ro e zagrano s 3 leJ, Ja
,
"
h d" •.
l '
'd .
O
v
~ ll d SI' l ' '. (
R bl
.1 ') Ul"
I mow roznyc
ZltlL, w c/.yte Ul znaj Uje Się 2
(h) W kW81t i bułak Jutro po raz trzeci
.\ar ilmll p. yc OWSin,
u ~pan \ pism w języku
polskim i rosyjskim wliczajlłc
oJ,
• ,
naprzJ ( a
Bzowski), lecz gtówne otr zymały ob sa dę bardzu
. t t ' d ' k"
'.
l ' K . . ,I h d ,"'l
mają SIę zebrao pIeka.rze, aby unormowac wagę
:l b
l
'
l W d l '
G
w o ygo Ol l l mieSięczn i u.
O!lll,et uOC o ow
i cenę l'ulek
o rą, zw aszeza. zas 1'0 a
au y, (torą p. ry- Dlestalycb pod p rzewodnictwem p GrzYbowskieJ' ,
' . '
."
.
,
frcz gra z dużem poczuciem umiaru artys,ycznego,
"
ł l' k
b
•
J
,
Jak JUŻ wspomlllalIsmy, WIelu piekarzy, chc,1
i wymagań sceny,
zorganlzowa~, ni a. za aw.
,
wytworzyć konkurencYę, wypieka bulki mniejlJze
Charakter Wandy dobry, łagodny ale nieu. Do I(omltetu koneert.o,wego zapro~zono ~ao l ~ luo dodaje więcej drożdży, by bulka była więk.
't
d
'
,
l
b t t
BOjanowsl&ą. Szu bert - Blerllacka, Wllkosze,ys
' za nie tl'zymająe należytej w3. a i i pieczywo tli
gd1ę :1, 'du!un y Id Pb°clWI (; C~j ąICY cele °ISO 18 e a,m.. dyl'ektorów: D\Vorzaczka i Jott;ykę, oraz przedsprzed:.lJ·ą taniei dostarc;';)'ąc pUblicznośc~
g ZIIł I ZIe o
o ro nalOl u, ma uwa
Się W J(~)
stawicieli Towarzystw II iewlcz ch
~'.,
grze bardzo plastyczni~. Ładnie wypadly sceny
O 'l
d l, d
P . Y .
d
mDlej pozywlenla, alllzeh go zaWIerają butkI droz·
solowe rozterki dachowej, walki obowiązl(u z uczu- l
b glO On;o ~cuo y. w rOdku IspruwoZdU,lwczYbm88a- sze, ~'ej konkurencJi ogóL piekarzy pragnie lere.
ci m
y r.,
op. 36, wy .t L_\ 1 uczyn i y r.
8 położyc
e 'Sl b' .
'I
h
l
h' d
kop. 31. Majątek Stownn:ys l eula wynosi rb. 5800. .
(h· Z b . k h . t ó
.,
•.
a leI -yv, poszczego nye. scena e l, e oc, 0BudżeL na rok 1911 lrzowidu'e w d~cho- ł
)
Il raDle ue mis rz w,
DZls o godZInIe
brze , w caloscJ" nWYlJUkllla Się postao, .Rytygl6ra, d'łch rb, 1365 a w wYdatka1cb. rb. 1\20.
! 7 ~ano przy uliCY He~e, jyl,ta Na 18, 'pod przewokSIęCIa germlnow, w grle p. Orło w sluego. Z dalU ow'z' "
d ' l.
'
.
t 1 1\ ullIctwem p- Bawaraluego, odbyło Się ogoiu ze, b dR" ' l
(0'
)
D d
P a ntO!l~ zarzą, aZ6uy Da m le)3C6 Je: I b
' k h'
,
SZli) o sa 'j p
o z aIlS Ut
u ozellna, p. l.... y zew
' ztofll'ów za "Z du l b k d d t'
1 tó
' .
rame ·uc ull~trzow.
ski (WlauJból), p. Mastall>ki (arcykapłan) i in- ?
yl mand ;
.u b ~ll
aliow~ {.Uf, l~Zt
ZebranI, wysłuchawszy referatu o korzyśći,
ni zaslugują; na zupeŁne uzna.nie.
.JąwpszacacI. wał Y, nSle ę 1\ ra , czynn(. g~ J.u Zla u iakft może odda.Q ogółowi organizacya zgromadze.
w r
u
adz t oWarzyszilnla, pOWOła" z po·
. l h . t ód'
.
Ikar.
śród tych, którzy otrzymali najwięl,szą IIczl.lę Dla cue mIl r~ w, na ~asa zle .u.st~wy cechow~J
_III!!!!I_ _ _ _.'!'!
' 'I!"
_ ",,!_!!,,!
_,!!!!!!!~_'!!!.!!!'~__~_,_!!,,!.,!!!!!!!,!_!!!!,!!!_'III!_'!!!!
_ !!!!!!!'l!ll!!F_,_
głosów pOdcz,as wyborów do przysztego walnego z 1816 roku, Jednogloś?te zgouzth S,lę ~a org~lII '
zeb ' a n i '
zacy~ cechu kucharsktego, upoWaZlila)ąc Jolka
KALENDARZYK tK8.łllNOWY,
l
a..
.,
,.
osób do źajęcia się tam i czynienia wydatków na
IMIONA SŁOWIANSKIE. D ~ i ś Ciclmislawa. J • _ \
. PostanOWIOno . zaprowadzlc w lokalu o~wIe- organizae A.
ł r. Szukoslawa.
tlenie elektryczne I na ten cel wyasygnowao ody"
TF...!TR POLSKI A. ZEL WEROWICZA (Ceg/81nla- powiednią sumę·
..
. .
(x) ,Ze Zgrom~dzcnia Clela~&i, sl~dlarskieh i
JI& nr, 63). D z t ś
NadzieJa" Heyermansa- Początek
Uchwalono nabyć planmo, npOwllżnUl]ąc za- rym.uskloh, W medz ełę 2-go l~wleLuta r, b. od·
Ił godg. 8 m. 15 wlee~oreJJl.
rząd do wyszukania odpowiednich środków.
b~c1zie Się zebranie k wartaloe członków tego zgro ·
TEA.TR POPULARNY., (KonstantYl!.0wska nr: 16)
(a) W sprawie gazowni łódzkiej. Jak to madzenia w lokal!1 własnym przy ul. Wó1czańskiej
D Iii .Królowa Wanda, co~a Krakusa Fr. Węzyka,
niedawno donosiliśmv rnagistl'atowi lódzkiemu ' pod Nr 70.
Poczllttek o godz. 8 mln.lli WIeczorem Ju~ro "Owoce
,
1"'
"
J
. " .
ORWillty" L. Tolstoja, Początek o godzinie 8 mln. 15 wie- w mysI. W~rUnl(ÓW . kontrakt~ przyslugule ~)ra,wo
(a) Z Talmud-Tory malunków JaroClInskolI.
czorem.
wymÓWIenIa w dnlll 14 kWletDla r. b. dZJerza- Na zebra.niu vgóluem, pou przewodnictwem inżyZEBRANIA, D z i Ś zebr~nie kucharza,w o godzinie wy t~raźlliejszemu konsorcyulll g~zowni. Z po- nlera. Frumkina i przy sekritarzu, p. Rauinowi7 rano (Benedykta 18). - POSIedzenie Komltiltu budowy
loźallla tego zapragnęło skorzystac Towarzystwo
czn oJczytano opracowany przez specra1nlł. kodomu Z członkami zarządu "Gniazda" Tow. opieki nad
b I'
kt '
l . l
1- d
b' l'
"
, k 'k'
, :'I
,
dzlecml, o godz. pól do 9 wieczorem (lokal "Gniazda," augs urs {le"
ore ~ ozy o w~~ ,zy gu erDla neJ miSJę, prOJe t asy pozyczkowo-OllZ.częduoSClOWej.
Milsle. 16) Jut r o zebranie ogólne w III terminie pol
warunkI, mające byc korilystme)szeml ala kasy
Postanowiono: wydawac pożyczki Lylłco ozłon- '
aklego 'l'ow, teatralnego! o g. 8 wieczorem (Cegielniana miejskiej, a.niźeli za.w iera kontrakt obywateli kom TowarzYlitwa i zaagitowaó, żeby do kasy
nr. 6S) - ZeUruie JIl&Js1ró-w piekatiklc.b., o iOdz. ił po
łódzkich.
należeli wszyscy ezłonkowie Talmud-Tory.
poludJl.1u.
~rzedstaw~ci~l Tow:arzystwa augsburskiego,
l!c~estnicy kas, wpłacają, 50 rubli po rb. 1
p. HIlkner, uSll1l18 zabiega, aby z rąk konsor- I na mieSiąc, wylączając ozu wa.kaoyjny. Pożyoz
oyum wytrąci a gazownię·
I ki będą wydawane wedlug uznania zarzl\du, w kaWobec rozumnej gospodarki, lttórej skutld żdym razie nie więcej 800 rubli n.a przeciąg 2.ch
dla mieszkańców i miasta s~ widoczne, choćby lat.
.
w wyznaczaniu corocznie stałego funduszu na bu- !
Do zarządu wybrana została pani Roszkowdowę szpitala miejskiego, przypuszczac naleźy, I ska; do komisyi rewizyjnej pp: Poznański, Sza.
piro,. Fl:e~kel, Kajzer, FeH.1 Jaszilliska: Do ko·
(x) Liga pneeiw&ruilioza 'W Łodzi wydala że zak~sJ o~cokrajow~ów spetzną, na. ni,czem.
O
Ile
WIemy.
magIstrat
lódzkl
Dle
Jest
przy·
misy.
oswlatoweJ pp,: Hnrwlcz, FrumkIn, Szacki,
pierwsze swoje sprawozdanie, w postaci broszury
o 20 stronach drul{u, ozdobionej _dwiema ilustra- chylnJ projektowi wzmiankow ?. nego Towarzystwa. l Gepna!', Lourie, Chudy, Lichtenstein. Do biura
(a) Z przemyałll. W dniu 21 kwietnia r. b. pośrednictwa pracy pp.: ~ajnberg, Lewit, KemGl am i.
w lokalu wlasnym w ł.odzi, odbędzie Się ogólne pner, Helfman, Szmukler I Nebrat.
Najważniejsze cyfry ze sprawozdania podalilimy niedawno w "Rozwoju" • . Niemniej przeczy- zebranie akcyonal'yuizów Tow. akc. Heinzla i Ku (&.) Spraw, politJolno. Wczoraj o godzinie
tanie Ipra.wozdania w całości Jest zajmujące i bu- ni&zera.
I 4-ej po puludnill, wydział l,arny izby sądowej
dzi myśli powaźne. Pragnęlibyamy widzieć tę
Porządek dzienny zebra.ni", obejmuje: rozpa ,
warszawskiej, z udziałem puedstawicieli stanów"
książeczkę w r~k&ch wszystkich osób, interesują
trzenie i zatwierdzenie spra.wozdania i bil'l.uSQ z , oglosil wyrok w sprawie politycznej 1 ollka,rto. ·
cych się llledolą bllźOICh.
działalności w r. z. i budzet na r , b., podział zy: ' llych o należenie do frakcyi rewolucyjnej polakiej
Z danych, zawartych w sprawozdaniu, przy· ~ków za rok 1910, wybory dwóch, dyre~\:t?ró\~ l ! lla.rtyi SOQy~li8'ycz~ej.
Skazani zosta.11 po pozbawieniu wszystkioh
toozymy tylko, że w Łodzi umiera na gruźlicę Jedaego kandydata oraz komis)' 1 rewIzYjneJ, I WJlIO
ski akcyonaryuszów.
praw etanu: Ignacy Fornalski na 8 lat, Maroin
płuc 8toauakowo 2 razy wi~cej oiób, niż w zadywWpym i mglistym Londlnie.
(x) Ruch, chorJoh.
W szpitalu miejskim dla. Mi,r~" ~a 5 lat c l ~żkich r~bót; z~ś Felik,s KoloZ ~tłrJlas~ll Wlut witklZ1Gh, 'Ilropej.kioh~ . chorób iakazuloh i gor\czkowycb. ruoll cuorjcll dZieJski, Józef TwardowskI, SLanlslaw Bildt, Jó.
, na.jniezdrowszą.
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zef Błonka, Teodor Ht1bner i Stanislaw oamań- ' koju 13 rewiru m. PetE\rsburga. Linder powoly- gdy zaczyna grasować epidemia, wykl'J\Tają się
ski na oliedlenie w Syberyi.
wal się naito, że jego znak jest prędzej identycznym dzieci, niezabezpieczone przed zarazą.
Obronę wnieśli: za Mirasem, Kołodziejskim, ; z mnrką firmy zagranicznej Kinldera, wYI'abiają
(a) Kasa. POtyoz!(Owo-lisz,ezQdnoGeiowa na BaTwardowslcim i Blonką adwokat przy,gięgly Mar- : csj gutaliu.
lutach rozwija się pomyślnie.
celi Karwauiński, za Fornalsk.im adw. przys. Sta. ..
Na skutek starau przedatawicielalódzldej fir·
Ze spI·awozdania. za rok abiegly wida~. Źli
nislaw Skrudzińsld, za Rildtem adw. przys, Toja. : my "Slomnicki," ad\?okata. przys. W D Kreutze· członków bylo 884, wydano potyozok na sumę
kowski i za Qsmańskim adw. przys. Hermanow· l ra, sprawę odiOżooo, przyczem sędzia pokoju po- rb. 86,171.
aki.
I, stanowil wydaci mu swiadectwo na prawo otrzyNa 1 stycznia wysokość dluga od czlonków
Sprawę Franciszka Gabrycha, Feliksa Wylamania informacyi z ministeryum handlu i przemy- rb. 60,806.
zowskiego i Boleslawa Orłowskiego z powodu slu, 7.0 Linder stal'at się o wyjednanie zlltwier- f
Suma wkładów stanowila rb. 37,901 Iw!>. 3.
niestawienia się kilku ważniejszych świadków - ! dzenia znaku handlowego. lecz mu odmówiono
z powodu identyoznego ze znak.iem Stommckiego.
S Z T G K 1\.
izba sądowa od loży la.
(h) Ze straiy ogniowej oohotniczej. Wczo- '
(a) Zamiana towaru. Właś.cicielka magazynu!
(x) Teatr polski A, Zelwerowicza (ClIg,i~lnia.
raj przed rozpoczęciem się ćwkzeń sygnałowych mód w Łodzi p. J, S. bawiła przed dwoma tygo- I na 63). Z liutlcelaryi teatra.lnej piszą nam:
Dziś "Nadzieja." Hejormansa z udzilllem znapierwszych czterech. oddziałów straży ogniowej i uniami w Berlinie, guzie kupiIa r6żn8 to wa,ry,
'
,
'ochotnit'zeJ', komendant straż v wyrazU zebnUlym I między iUDami wstążki ledwabne i piór'a strusie) l
J
"
I. l
<) O
wmlt&go goscia lwowskiego p. Ferdynanda Feldpodzięlwwanie za energiczną pracę przy ostatnich I wartosci 0 .. 0,0 "') 00 rb, Powracając do krajn, I mana, w roll szypra Bou.
przl:lz żywioJ, f zleciła. ekspedyentom załatwieni(} formalności celJ
P ożarach fabryk, silnie zagrożonl'ch
J
b
k
b' .
utro, ws k utel(I przygo t owań repertua.rowych
nyc , co us Ilteczniouo w o ecnOsCl lamej illtere· i widowisko zawieszone.
a jednak uratowanych.
W
l.
3
W roku bieżącym IV Helenowie będzie urzą- sowanej pani J. S. Towar z Aleksandrowa wyda- .
J
b
S
cz warte1l., dnia O b. m. ukaże się wyuona zabawa letnia, z której' dochód ma zasilić . uo za kwitem agażowym, a paui . udała się do b
k
d
M'
l
ollerows eR .Szkoła kobiet"
.
ornn 'orne ya
fundusze straży.
,
Warsza.wy. PrzYjech.awszy do Łodzi, p. S. zglosi- z Feldmanem w roji Arnolfa.
W maJ'u uplywa lat 35 od zalożenia straży la się na stacYę kolei łódzkiej po skrzY!lię, któ
W'
l
b
ognioweJ' ochotniczej. Ze wszystkich zalożycieli l ra zawiera"" Iluala wstąż l{I' i Pi'ora strUSie, we dlog
d ' IHątel c, sa otę ' i niedzielę dyrekcya. na
3 f"
l
II
żą ame wie u bywalcow teatralnycu wystawia.
teJ' instytucyi pozostaje członkiem czynnym tylko \ zade,II arowane]' wagi
. 4' unty. A e przy O( \) ]or2:e3 sensacyjn~ ,.MI\ dame Saus Geu(I" Sa,rdou z niep. Leopold Zoner, komendant tej straży.
skrzynia okazała SIę bardzo cifJżka., - ważyła
zrównanyllJ w roli Napoleona I Fshlmauem.
pudy.
clz
(h) Palenie sa l· Żydzi, ze względu na
P. S, natychmiast zażąuala otwarcia. skrzynW sztuce tej rolę praczki Hl1bscher, późniejblizkie już swoje święta, rozpoczęli wypalaó pie- ! l<i w obecności żand9.rweryi kolejowej,
szej księżnej Gdańskiej objęla p. Jadwiga Cza
I .. ", -slrutelr c""'''go przez silny plomień \V piecach !
J'u""
l "'" . w ,
,.".,
, I
Zamiaat zadeklaro IV anego ma.leryalu-zlla l e. chow8ka, która oj)racowuj'e J· ą ou' d'u"szego
I
"
. zapalają się sadze w kanałach kominowyeh.
I ziono stare futro i kilka sztuk cegieł. Sporządza.
czasu.
WczoraJ aż trzy razy wyjeżdżała straż i za no natychmiast protokul i zarządzono śledzt\yo.
Na.jbliższą premierą będzie iztuka p. Heleny
każdym razem stwierdziła, że palą 'sił} sadze.
Rozgórskiej, autorki "Odrodzonej Ewy" p, tyto
Pierwszy wyjazd byl o godzinie pór do 4-ej
(f) Samobójdwo. Dziś o godzinie 6-tej rano
"Losy Ewy"_
po południu na ulicę PiotrkowlIką NIl 50, drugi o . "'1 domu PkfZY 1l ltc y Br2lezliń8~iej RN2f4k9, Jott'uta lsi ę
(X:) Teatr popularny A, Mielewsk.iego (Kongodzinie 9 wiecz. na ulicę Cegielnianą J\l 54 i " ewbasem arbo1ow ym 0- etma
y. a anOW8 ca, stantynowska 16). Z kllmelaryi teatralnej pi' trzeci, o godzinie 11 wieczorem na ulicy Mikola- ro otnica, zamiesz1{ala pl'Zy rodZicach w domu szą nam:
:Mi 29 przy ul. Wolborskiaj.
D ~ d
b d .
J'owskll"; ~ 40.
Pierwszej pomocy ndzielil lekarz Pogotowia,
ZJe O egrana
ę zle po raz trzeci sztuka
(h) Poiar. Wczoraj o godzinie pól do 4-ej poczem odwieziono ją. do szpitala Poznańskich, historyczna lT & aktach Fr. Wężyka. p, t. "Krópo pol. zapalila się bawełna w fabryce Freiden- gdzie o godz. 8 ej rano zmarła, nie odzyskawszy lawa Wanda, córa Krakusa-.
berga, przy ulicy Widzewsldej ]i! 192.
przytomności.
Jutro na docbód fili .Gniazdll." opieki nad
Ogień ugasili toporniey IV oddziału straży
Przyczyna samobójstwa nosi oharakter ro- dziećmi na Balut&ch dana. będzie sztub historyogniowej ochotniczej.
mantyczny_
ezna w 5 aktach W. Rapackiego .Odsieoz Wie.
k
I'
dnia"
po cenach
(x) Si atIDg-Ring nazywano u nas wrotnis iem, t
(I) Kradzież. Z pod wórz. domu puy uj. Widzewh zniźonyoh.
W pr6bao dzialo sceniozne 1V 5 akta.ch H.
a lyżwę .nI. kółkach - wrotkiem. Obecnie, jak ; sklej nr. 65 Donat Bldzfńskl skrAdl towar, należący do
donosi czasopiimo warszawskie ,.Sport", wyraz ' ChaIma Salnika. Bldzlńskił:l~o aresztowano.
Ibsena. n Wróg ludu" ze wsprj.ludzialem ealego
!
- W domu przy ul. Z'ichodn!ej nr. 44. Anecie Piu , personelu teatru oraz ldlłudziesięciu statystów"wrotnisko" zas t l!: piono wyrazem • toczysko", a trowsklej, właścicielce pralni chemicznej, skrad:liono ama.torów.
łyżwa na kólkaoh zowie .ię ,.toczek". Nieehże
k.ontrakt rejentalny.
\
i tak będzie.
- Z mleszkll.nla Wilhelma Jers ..ka. (ul Ludw\k! nr. i
(x) U "Szopenistów". W sobotę odbył się
Otóż na. "toczysku· łódzkiem, Iwanem .. Vi . 54) ZIP. pomocl\ włamania skradZiono r6łue rzeczy, waf
6 z kolei wieczór muzyczny Towa.rzystwa. mu. Sk a t'mg P alace " odb ywa l y Slf~
. d wu d'
rb.
zycznelro
c tona.
nlowe , tośei 11)0
Aresztowano
Franc!~zka Glbla, który usiłował
~ im, Chopina i programem swoim mo'g)l
konkursy, których wynik jest nastQpująoy:
z kieszeni leka Gryeera, na. ul. Piotrkowskiej okolo do- zadowolnió najwybredniejazych nawet melomanów'.
W I-ym dniu (sobota 25 marca 1911 r.).
mU nr. 122 ukraść zegarek,
W pierwszej części panna Irena Góre~ka i
Konkurs l. Jazda popisowa dla pań i pa- W domu przy ul. Porudniowej nr. 28 stróż nocny, p. Łęczycki wykonali bardzo poprawnie i staFranclslek: Moracz8Wski, pochwyeil złOdZieja, JÓleła
'
t
G d
nów od~ielnie "two step·; żetony srebrne: pan- ,. Walczaka, na gorącym uczynku, gdy kradł z komórki ra.unlfJ sona ę nr, 8 "nr - Beethovena, nana Gordon, p. Roman Zyga.dlewioz.
gęsi.
stępuie pani Ta.nbel'-Misialowa, obdarzona nadKonkurs II. Jazda. po!>isowa dla pań i pa- Z podwórza domu przy przy ul. Cegielnianej nr. zwyczaj dźwięcznym głosem soprano\yym, z prawnów oddzielnie .holender"; żeton srebrny: panna ! u, Izr .. el Markiewicz skradł Mordce Szatanowi zapas dziwie artystycznem wykończeniem odśpiewała
lU·)·ller.
II przędzy
bawelnlauj w szpulkach, wartości 150 rubli
rTen wdzięlc, ten czar" - Galla, • MiłoAai, tWÓ.J·
Ela m
Markiewicza areaztowano
I
..
Konkurs III. Bieg o ustalenie rekordu szyb- Z mIeszkania Antoniego Soboclńsklego, puy ul. ezar" - Tirin~ellego, "Otwórz Janku· - Nie~
kości na Łódź, medal srebrny: p. Jerzy Hirszberg KonstantynowskJej nr, 20, skradziono różne rzeczy, war- ! wiadomskiego i na bis .. Chochlika" - Wandy
(6 okrążeń toru w 44, 3 sekundy).
tości 125 rubli, oru gatówkl\ 80 rb.
Landowskitlj.
(p) pa. . tawie ratunkowe w cIągu dnia wazo.. t
W drugiej częśoi chóry Towarzystwa. doskoKonkur. IV. Przedbiegi do wielkiego wyścipomiędzy Inneml wzywano do następuil\cycb [ nale wyćwiczone pod kieruukiern dyrektora Tagu o Championat m. Łodzi, stawało osób Hi. rajezego
wypadków:
Startowaly kolejno partyami po 3 i 4 osoby; Z\l y- Ogólnemu oslabienlu ulegly 4, osoby, % któryl'h delIązA .JotAJki, odśpiewały z towarzyszeniem for
cięzcy: p. Bek6r, p. Kon, panna Miller, p. J.
jeduą odwleziODo do szpitala Poznańskich, j.dn~ do 8zpl·
tapianu poloneza A dur - ChOlliua. i "Pozdro~Birlzberg.
tdalap Al.k~skandra'ljedDa, do mies1zkancla, jedn~ odealano wieuie gór" oraz "Wstań pieśni" - T. Joteyki.
. ,
o n:ytUL n noe egowego na u Icę men'arnl\.
N d
d "
l
n·gi dZlen:
_ Na ul. Karola nr. 11 Szmul Rotenberg, robotnik
a zwyczaJue powo zenIe mlD. tercet wo·
Konkurs V. Jazd~ popisowa dla pań i pa.- l fabryczny, lat 2~, przy prac-,- dostał silnych kurczy żo· l{aloy "Blagam cię matko" - Klll'schmana, odnów parami "two step", żetony srebrne: panna I lądka, zemdlał I dlll.Ż8ZY cz,s był bezprzytomny. Samo · śpiewany przez pi.nie TllUbet'-Missalową, Slaską i
Ela Miller, p. Żalobow.
t włedzą pl'qwr6cJl mn lekarz PogotOWia.
i Lipską z sek.oyi zespotów wokalnych pani Szu.
Konknrs VI. Jazda popiso\va dla pań i pa.- l
(a) Lio~taoye. W doili 19 kwletnil!. r. b. W urzę- . bert-Bierna.ckiej i dyr, Joteyki. Tercet ten binów parami "walcu. żetony srebrue: pani Zawa- dzle gminy PUCZllItllf, pow. lódz!tiego, odbędzie się Hcr' ! sowano, nagradz&ja,c wykonawczynie Butami oklalew ska, pan Henryk SzczyglińskL I
tacy a na oddanie rob6t przy bIldowie domu we wal Sar- skamL
pomieszczenie szkoły
elementarnej,
bu- I
Również podobała .."ię bardzo gra na WI'OKODkur a VII. Jozda popiso-a dla pan' .158,- . nowle,
dynkówna gospodArczych
Llcytacya
rozpocznie orlLl
się od ,
lonowa", żeton srebrny: panna Kozimińska.
t kosztorysowoj sumy 4996 rb. 61 kop.
! lonczeli p. Aleksandra Meyerhoffa, utalentowaKonkurs VIII. Fina! wyścigu o Championat I
- W dniu 21 kWietnia r. b. w magis'r&ele lódzkim nago amatora-artysty, który wykonal "Adagio
m. Łodzi. Wielki medal zloty: p. Jerzy Hiraz · odbędzie alę llcytacya n,a oddania budowy chodników i ca.ntabile" - Tartiniecro
Malod vQ" - Rubinokolo parku "Zródllsk,," I przed skwerem na Wodnym,
"
Ol
c ' ')
J
berg (15 okr\źeń toru = 1/'1 mili ang, w 2 m. l Rynku. Licytacya rozpocznie się od sumy 6685 rb. (in ! stellla l "KolysanJ\ę - Klengla.
sek.) O cale okrąienie toru.
minus).
>
l
Na. zakończenie programu zespól chóralny
.Sldad Jury"; dyrektor Alfred B. Rycerski,
•
~o~jstek, złożony z kilkunastu pa~, doskon~le odlP. Harry Taylor, szef toru, panna ROi8nmeier, in(a) Szczepi"Bie ospy oohronej. Urzędy gmin- ! splewal p~~,e~lękną !\OmpozycYę" r. JoteY~l "Noc
·girllktorka.
ne powiatu lódzldogo spisały dzieci, którym ma ! tah jasn,\ l mazurka ,~Swaty - Ch?plua. Wy(a) O podrabianie marki fabryoznej. Wlaści· być zaszczepioDIL ospa po raz pierwszy, oraz nazwi- stęp~Wl. temu tO,~arzJsz~lo na.d~wyc,zaJne powociel fabryki, wyrabiającej szu walca i gutalin, lódz- I ska tych osób i młodzieży, l,tóre jeszcze nie podlegały , dzeme l .,S.waty mU~lano powtorzyc.
ki kupiec Slomnicki wystl}pil przeciw kupcowi pe, ! szcizepieniu i tych, l{tórym od ostatniego azczeJak wldzIll1y', wlecz~ry, .muzyczne T0w.a~z~lersburskiemu Linderowi ze skarg~ ~dową o pod- pienia minęło 7 lat.
stwa Szopeno!,skle~o ~ablera.nl cora.z pow~znleJ.
rabianie marki fabrycznej, za.twlerdzonej przez
Jakkolwiek felczer powiatowy rokrocznie ob- l szego znaczema w ZyOIU muzyl{alneffi ŁodZI,
wladze.
jeżdża wszystkie wioski I miasteczka. oelem szoze- l
(a) Z "Harmonii". Towarzystwo muzycznoRewiz]'a u kupca Lindera wykryJa zU::ZJlą pienili ospy ochronnej, to jednak wiele osób i i dramatyczne .Harmonia· stal'a się przejawiaó
ilo~ó wyrobów ze zna.kielD uzasadniającym skargę
młodzieży pozostaje bez szczepienia, i ~o z winy ! coraz większą żywotność w wytkni~tym kiaSlomnickiego.
rodziców, którzy, aby nie .skazywać na cierpi.· ranku.
Sprawa 51. bIla rozpatrywan .. u sędziego po· ! aia JlapróźQo", ukrywają swe dzieci. Dopiero
Wyr3Z&m tego urządzane wieczory ml1Z1cz-
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no· dramatyczne, które cieszą się zawsze zaslużo·
nem powodzeniem, dzięki zajmującemu programowi i dobrym wykonawcom.
Sobotni l(oneert·:r.aut należał do bardzo udatnycb, przynosząc zaszczyt organizatorom.
Na wstępie uslyszeliśmy chór mieszany pod
batutł~ profesol'a SLlI'arcbach!l., UÓl'y wykonal
kilka pieśni udatnie. Dzięki sumiennej pracy
chóry zrobiły w ostatnich czasach znaczne po-
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NaCJonaliści oatro gui, paŚ'dziernikoweów
Prezes warsza.wskiego komitetu rejonowego za icb stanowisl{Q względem premiera i zadecy.
na kolei nadWiślańskiej, szambelan Paltow podal dowali 8taUOWCZo wystąpić pl'zeeiwko interpe.
się do dymisyi, która. została. przyięto.. Nadto p.
lacyi.
P. pozbawiony zostaje rangi Dworskiej. P. Paltow,
Urzędowe stwierdz6v.ie, ii Guclkow złożył
jako byly członek rady ministel'yu8I. komunikacyi godność prezesa Dumy, utrwala przekonanie, że
oskartouy jost o cały szereg natlużyo sluzbowycb. w calem st!'onnictwie październikoweów nastąpi
W związku z rewizYą II p. Pllltowa, dokona· poważny rozlam; prawica pażdziernikowców utwo
no w Petersburgu 15 rewizyi, które dowiodły, iż . rzy prawdopodobnie grupę naeyonaliRtyezBo-paź·
bardzo wybitni członkowie minist6ryum uezesmi. ; dziernikową., albo się zleje z nacJonalistami; leo
cZIli w nadużyciaeh.
wica zaś październikowców powięlcszy opozy-

stępy.

Znany już z występów estradowych p. G.
Teschner, grał na wiolonczeli, wybrawszy na. poenpis ,Menuet de Conaert" wlasnej kompozycyi,
Czlonkowie Kola polsldego w Radzie pań
oraz ,.Lamento Ga.bryela. Mariełgo i ·Serenad~"
atwa dożyli zbiorową wizJtę urlopowanemu człon·
Z
KROLESTW
A.
HoJlmana.
kowi Rf\dy, a b. mi Olstrowi spraw wewnętrznych,
Solistką wokalną była. panna Wa~da 'rot Durnowo.
biazelli, uczenica p. BiarnMkiej, obdal'zona mile
Z Jasnej Góry. Wskutek zajść ja.nogórskich,
brzmiącym glosem mezzc·sopranowym. Ustysze- i liczba zakonników w Klasztorze zmniAjsl:yla się
liśmy caly szereg pieśni, za które śpiewaczka ! o czterec}l: Damazy Macoch i Izydor Starczewski .
Z CESARSTWA.
obfite zbierala oklaski.
1 znajdują się w więzieniu, Bazyli Olesiński jest I
Część dramatyczną wieczoru stallowiły~ je- ' zasuspendowany i pozbawiony pdnienia obowiąz~ !
dnoaktowy obraz .Partya szach6w" J. Giacozy, ków kaplańsk;ch. a byly przoor o. E ReJman, !
RewiZJa senatorska. Senator Neudhardt pro·
oraz bluetka Fredry p. t. "Świeczka zgasła·.
trapIony usta wiczną chorobą nerek, wyjechał na i wadząc rewi:.:yę w Petersburgu, zamierllal areszto·
Wyznać należy szczerze, że wykona.woy ~Par
dłuższą kuraCYę do W-arszawy. Z pozostałych i waó jednego z wybitnych radnych zarz<l:du wiejtyi szachów w zrobili nam prawdziwą niespodziano w Klasztorze zakonuików za.ledwie pięciu młodo ; ski ego Petersburga, który od firmy Westinghau3&
kę, pokonawszy nastręczające się trudności. Na
szych może obsługiwać wielotysięczne masy pątni . otl'zymal lapówkę w sumie 50 tysij}cy rb. Wówpierwszy plan wysunęli się: panua Jadwiga Hol' - cze, które rok rocznie podążają na Jasną Górę. czas ów radny oś wiadczyr. iż należałoby are3zlo·
stówn&. (Jollanta) i p. Oskar Szeffer (paź). Pierw
a obecnie już zaczynają ezęściowo przybywać. waó jeszcze trzeoh wybitniejlZych dzialaczy miej ,
sza miaIa znów możność rozwinięcia sWflgO ta- W konwikcie jest jeszoze siedmiu kleryków, któ- sldch i przedstawil dowody, ii jeden z nich otrzylentu, stworzywszy kreacYę pru wdzi wie artyrzy dopiero co ukończyli nowicJat i obeonie przy- mal lapów!<1} 50,000 rb., drugi 100,000 rb., tl'z.4 ·
styczną; drugi jako paź mjał ladny gest.
Odpo- goto,,.ują się do zlo*enia egza.minu pańs'wo\Yłgo, ! oi 125,000 rb.
W z)Vjązku z rewizyą, dokonaną 11 b. dyrekpowiedzialną. również była rola władcJ feudalneaby iść na dalsze studJa do Serninaryum wlocław,
go, którą ze zrozumieniem i spokojem odegrał skiego. Z eksternó w czterech ks1ęży, z gnberllii tora kanoelaryi ministeryllm komunikacyi szamp. Starostach
lubelskiej, kieleckiej i kijowskiej uraz jeden z Se· : bela.na Paltowa, dokonano następnie 15 rewiZJi,
W znanej bluetce Fredry .Swieczka zgasta"
minaryum warllzawskiego, zlużyli podanie do rzą lrtóre dowiodly, iż bardzo wybitni czlonkowie miwystąpili panna Aniela Horstówna i p. Mieczy.
du o prawo wstąpienia do Klasztoru Jasnogór- : llisteryulU uczestulczyli w nadużyciach.
sław Boene. Drobnostka ta. wJszła. zupełnie sklaskiego.
dnie. P. Horst zaprezentowalll. się bardzo kolacl8dzenie. Donoszą z Jędrzejowa, że w mierzystnie. P. Boene grat wcale dobrze.
szkaniu wspólnem zaczadziło się sześciu uczniów
.
Zaznaczyć należy. że obie sztuki wyreżyse·
szkoly tamtejszej. Czterej zmarli.
rowal bardzo sumiennie p. T. Orłowski, artysta
I
Sprawa o hlulnierat".. W dniu 2' b. m. rozdramatyczny.
Z KRAKOWA. Pogrzeb ś. p. Huyana Sopatrywano glośoą sprawę o bluźnierstwo w drukolowskiego odbędzie Się dzitł po poludniu. Dla
ku, wytoczoną reda.ktorowi "Kut'yera· lubelskie
go, p. Feliksowi Janowslriemu, z powodu artylcu· ! uczczenia pamięci zmarlego postanowiono utwoWARSZAWY.
lu p. t .Odezwa Paulińska" w M 233 Kurre· I rzyó składkowo doroczn, nagrodę za dzielo rzeź
u" 1910 roka, jako też aut(jfOWI artykułu p. J. biarskie im. Sokolowski.go.
• Zrealizowanie zapisu ś. p. Juliana 2ukow- Hemplowi, który dobrowolnie do autorstwa si~
skiego.
przyznał Sprawa byla rozpatrywana pr~,. drzwiach
Dnii\ M-go b. m. pn.ed rejentem Zygmuntem zamkniętyoh. Sąd obydwó~h oskarżonych unie·
Wasiut)'ńRlmo. egzelmlorowie tel:!tamentu ś .p. Ju- winni!.
lialla Zun.kowskiego Z: Żytomierza, pp. mecenas
Kulturalności Lubliua. "Gazeta Lubelska" dl.August Leszczyńskl z ZytomierzQ. i mecenas Lu· Ję ta.k,!! notatkę:
dWik ZWlDogrodzlci z Warsza.wy. w!pla.cili przed·
"Czytamy Vi pismaoh, że nowomodne .. jupePeteraharg, 27 marco. (P.) Z zezwolenia Najstawiclelom 'l'owarzystwll popiera.nill. przemyslu culotte" wywolul~ na. ulicach wielkich miast sen· wyższego uwolniono od dalszej kary literatl Bo~
ludowego w Królestwie Polskiem - dr. Karolowi s:a.c,ę, zbiegowiska, kpiny, !l. nawet awa.ntury uli· horaza ('rana), skazanego za udział we wllzecb.
Benni'cmu, prezesowi i Stanislawowi Natansono- czne.
rosyjskim zwi,zku wlo&ciańsldm na rok biel"wi, ikarbnikowi-sum~ rb. 51,876 kop. 54, oraz
Tymczasem w Lublinie wczoraj ukazały sil} dzy.
rb. 318 l<op. 20.
na ulicy dwie panie z inteligeneyi w .jupe-oulot·
Peteraburg 27 marca (WI.) Dziś wieczorem
Pierwsza luma stanowi kapiiał żelazny, od t~" l~cz .lubliniani~ popr.zeil~ali n~ ogląda.u.iu się .za odbylo się pos'iedze~i,e wlizystkich lukoyi, na któ .
którego procent służyć ma na rozwój i prowa- meml, me wywolIlJą.~ am zbiegowiska, ani pośmIe - ; rem opracowauo treso interpelaoyi.
dzenie szl(ól zawodowych Towarzystwa, druga zaś "iska.,
,
. ...
.Interpelacye wnoszą wszystkie trakcye opopochodZi z naroslych procentów.
Gorą nasz gro d nadbystrzyclol
zyCyI, do l<tórcj przyłączyła si~ równie! frakCJa
* Ze Stow. techniMw.
f
Sluszniel
październikowców.
p
d k d M .. K'
t Wrn- t
(a) Masowe pUllelll.cye majątków. W guher- I
Moskwa, 27 marca (P.) Naczelnik mia.8ta.
~enia ~g:y~~e~~kir~a f:~~J:ce ~:~!llIlir~j~Ch" ill1- l
ploćkiej rozparcelowano w oltatllich czasACh ; skaza! "Ruclskoje Slowo" na 100 rubli kary za
strowana byla znaczn't liczbą pięknyoh przezro- ! 20 folwarków.
l telegram z Tam bowa i gazetę ,Stolicznaja MolWzmagające się z roku na role wychodźtwo I wal. za artykuł "Z nudów".
czy, dających pojQcie o górach niebotycznych, do. i
chodzących do wysokosci 8,000 metrów, lodow- robotników rolnych do Prus, powoduje tam brak !
Ilym, 27 marca (P.) W obecnośr;i pary kr6cach, morenach i o kraju, na pograniczu Tybetu rąk roboczych i zmusza wtaścicieli folwarków ; lewskieJ nastąpilo uroczyste otwarcie międzyna·
i lndo!:!tanu polożonym.
do rozpareelo\,rania. Ceny gruntów w gub. ploc- ' rodowPj wystawy sztuk pięknych. Minister spraw
W wycieczce, zorganizowanej przez Towarzy- kiej znacznie spadły.
zagranillznych \f mowie IIwoj&j dziękował monar_ .. _ .. ~.
chom zagranicznym i narodom za przyjęcie udziaatwo angielskie, cir. Kończa bral ud:dał jako to- I
lu w Vivstawie.
pograf, a apostrzeżenia swoje nad tworzeniem się
Z D li M Y.
Rly'm, 21 marca (P.) O godzinie 11 rano
lodowców i t d. wyłoiyl w sposób prosty i zajmUJ~cy przed gronem licznie zebranych teohni- ,
w senacie na Kapitoin, w obecności pary krókó
Dziś, po trzydniowem zawieszeniu, Rada pań- i lewsltiej, dyplo~atów, władz wyżizych i prezesa
w.
stwa. i Duma rozpoczynają ponownie obrady. senatu odbylo SIę uroozyste pOsiedzenie jubileu* Kara administracyjna.
Dzień to nader ważny: przynieść. bowiem może : szowe. O godzinie 10 rozlegl się glos dzwonu
Redaktor-wydawca "Utra. Warszawy," pan ciężkie przesilenie wewnętrzne z wojną zewnętrz· historycznego z wie .. y kapitolińskiej. Przybyci1l
Uaman, z powodu nie~aplacenia nałożonych na ną, dzis bow iem uplywa termi fi odpowiedzi Chin pary królewsldej towarzyszyły wspaniała owacya
I i dźwięki hymnu.
Król odpowiedzial na. powi~niego kar pieniężnych, aleaza.ny zostal na. 6 i pól na. ultimatum ROSJi.
miesięcy więzienia. Obecnie kara ta zmniejszona
Duma państwowa nie ma już prezesa, albo- i ne mowy burmistrzów.
zostala p. Usmanowi do trzeeh miesięcy. Po od- wiem GuczkolV nie chce da.lej przewodniczyo iz· l
Berlin. 21 maroa (P.) W miasteczkll Biaeh.
tJciu tej kary w areszcie przy ul. Spokojnej, I)· bie, l~tórą ostatnie akty polityki rządowei zlek
berg pod Bambel'giem strajkująoy robotnicy oaUaman wydalony zostanie w drodze administra
ceważyly. Październi1!owcy zdecydowani są spru· gielni bombardowali hmielliami dom d:rrektora
cyjneJ z Warszawy, z zabronieniem zamies:r.kania wokować rozwiązanie Dumy paIlsL\Vowej przez cegielni, który uciekl z rodziną do Bamberga.
w czterech guberniach KrólesLwa Polskiego.
zgloszenle intorpelacyi, k Iftlstyonującej zgodnie Skonsyg~owan~ żand~rmeryę, która rozproszyła
* Szczutek ukarany.
z ustawami zasadrticzemi wniosku wladl:Y adml- strzała.ml maUlfestantoW'. Wrzenie trwa w dalWydawnictwo tygodnika satyrycznego .Szczu- nistncyjnej o zawieszenie pracujących normalnie sZylD ciągu.
tek," za wydrukowanie w Xi 10 tego plama. dro- izb prawodawczych dla wprowadzenia drog~ ad
Konstantynopol, 27 marca. (P.) Donosz~ z Jebiazgu p. n.• Slepy czy cO?-, zostało z decyzyi ministracyjną ustawy, odrzuconej przez jetlnlt z menu: Zajl}wszy Akabę w A3syryi, arabowie obJe.
general-gubernatora skazane na zap1acenie rb. 100 izb. Uchwalenie ta.kiej illterpelacyi wywarloby gli Ebę i rozpocze li szturm, lecz zostali odparoi
gr~Jwien.
rozwiązanie Dl1rnl_
I wielkiomi ma.tami.
K
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Wtorek, Di. 28 marea 1'11 r.

:::
do Cbodejdr

odpierając "oiąż

ataki arabów.
Wielka bitwa pod Cbed~ilą trwała dni dwa.
Arabowie cofnęli się, nalltępnie powrócili z posiłkami i w doin 25 b. m. rozpoczęli bój nowy.
VaryeyD., 27 ma.rca. (Wł.) Nocy ubie"lej \V
cerkwi monasterskiej lliodor zwrócil się do UuUlU wielotysięcznego z prośbą. aby przybyl z ran~
do monl.lteru, zaopatrzony w ży wność i pozos~al

I

LondJD., 28 marca. (Wt). Górnicy w Walii
ucbwalili prowadzió da.lej strajk. Dotychczas wydano na wsparcie 4 miliony marek.
lowy Yotk, 28 marca (Wł.). Zawarcie trak~"tn rozjemczego Anglii z Ameryką nie ma widoków powodzenia. Komisya senatu. wyznaozona dla zbadania go, odrzuoiła projekt.

»Tł

I

.... Numer
strOJne.

Rozkład

z IO-iu

poolągów.

Zimowy od dnia 28·go

października

Ko~j Falwyczno-Ł6dzka.
Od.lł.dzę

z Łodzi: 1\) 12.30, II) 6.00, r) 8,20, d) 11.25 ,
e) 2.15. O 3.15, g) 6.10, hl 8.10 .
Przyoll.dzą d. l.clzl: 1) 4.30. j) 7~O. k) 9.35• .I) 10.15.
I) 1.25, m) ł.240, II) 5·'25. o) 8.31, p) 11.00.

*

wewnątrz .

dzisi~lszy składa się

(1:) Dra~i. T-wo wnj.mue~o kredytu zwoJu·
Bramy klasztorne będą zamknięte. Komuni- je zebranie ogólne w sali zgromadzenia majstrów
kacya ze światem zewnętrznym odbywać się bę- tkackich (Przejazd Nr 1) jutro, dnia 29 marca
Ko~i W M,zaw,lw- Kali,ka:
dzie przez drzwi wązkie. Funkcyonaryu8ze poli- o godz. 6 po polud.
Odohodzę do Kallua. o godz. 7.55. 12.'JO. 5.26. 6.26:
cyi - oświadczył lliodor - oraz osoby pod ej- l - -_ _ _ _ _ _II!I!S_ _ _- _ - - -_ _
do Warallwy: o godzinie 10.52. 12.11. 5 ...,0.
rzane wpuszczano nie będą. OSIobie powiedzial,
SPOSTltZEZENIA METEOROLOGlCZNI\
PrzyollodzIł z KIlIna: o godzinie 10.404" 11.57. ó.~ó;
że w1.ldze mogą go zabrać, ale
tylko z przid
9.35; z Wlnuwy o g. 12.10. 5.9, 6.18.
...
ołtarz& w cerkwi.
~§.J o::'; o
oM '"
Kolej obwodowa.
CD .....
Adoratorowie lliodora znajdują się w stanie
CI •
.~
S"d.
~"C/
~,J
Dala.
o
Uwagi
~
0
"
'
0
Odcbod:&1 ze staCJI Łódź-kaliska do Slot"l. o godl
podnieconym i przyrzekają bronić Iliodora na
...'"CI oS
:;;~o El'" ~~
, 6.20, ze Slotwln do st. Łódź-kaliska pUJchodl1 6.53
wszeJki sposób.
~f!"d a;~
:';j
'"
g
Odchod,1 ze st. ł.ódź-kallska do Kolwu:ek 10.51, prlJch.
Dziś wieczorem przyjeźdża gubernator.
"''"" E-i ==
RZJm. 28 marra. (P.). Socyalista Bissoloti 27/III l pp.
Z dni:! 21/IU II z Koluszek do st. Łódź-kaliska o 6odz. 7.W.
7ł7.3 + 3.0 91> PdW 3 Temp er 1\ 1"1r1\ , (JW AGI. Godziny. wydrakowl\De Uusłym drllldelll
odmówił przyjęcia telci ministra rolnictwa, ale '
27/IlI 9 w.
maL+6.4~ C.
au
g&uaczaj" czas od godz. 6 wIeczorem do 6 rano.
32 98 Pdwa
obiecał GioJittif'IDU zupełne poparciEI.
\
0010. 0.0 ' C.
7U9 + 2.7 961 Pd w 3
KOWlo, 28 marca. (P.). Zmarły tu lekarz . 28Jlll 7 r.
Opa I 00
Golubhlski zapi3al na cele dobroczynne 129,000 "
Sd
..._
_
EzD
rubli.
GYEŁDA WARSZAWSKA. Spra~oz«lanie tele~raf'icz r! e, I ::oC'lzil'1a.
RJga, 28 (P.). Rosyanie, zebrani " klubie I
łł RUlIskaja Biesieda·, postano wili wyslaó do St?
Żl<i. or ar T"lIn'
z. ł. lor ar. 1rr 7.1
Żad 10fillr ITrllUz.
lypina depeszę z wyrażeniem zu pełnego poparcIa. Czeki na Berlin 4,6371 -.- -.%
92.05
9~
50
5
Plo.łrkowa
-.4,1/
L.
Ziemskie
9305
S
jego polityki i życzeń, aby frakcya październi 4,0/0 Renła . . 94, 65 9365 94,.20
_ _
8680 Akc. LIlpopy
- .lU
-.- 96:00
"
kowców nie przeszła do opOZYCJi, przyczem pro· 5% Poź. z 1905 10ł25 103.25 - - 4N.
UO
96 55
.. PaUlowsk - . 50f0
L.
Waraz
97.00
5·/. Poż. z 1906. 10375 10275 103.25 1
875
8ZI} o powstrzymanie się od gwałtownych wystą
• R 'ld zkll Ska ,-.9150 90.50 91: 10
4 1s
Premiówka 1.
4,50
0\60
455
., Staracho ~ic - . 268
5%
L
Lóaz.
5
B.
-pień.
II. 359 349 -.-.- B. Hand Waraz. - 4, 74,1/,
1
6
s.
4
/
S
Błagowił8lCleńsk. 28 marca. (P.).
Wororaj Szlaclleckie •
331
321 -."
• Lódzk. 4/J71/,
-.w nocy na stacyi Soldackaja, pocztylion ZadworBank Handlowy iD Warszawy (nowa akoJe) •
225
skij, rozpruwszy worek, ukradŁ 200,000 rubli i
Bank Kupiecki In. Lodzl . • . . • • • •
315
40°/. Renta państwowa m. Petersbllrga. • •
•
zbiegI z nimi.
Kolonia, 27 marca (Wl.) Do ,.Koelnisc~e ,
Ztg. Ił nadszecIl telegra m kablowy z San· Antolllo
jako punl< Lu centralnego dla mobilizUjącej się
armii SiaDóW ZjednoCZOll}ch; sfery nnansowe i l
przemyslowe w Meksyku s,\ silnie przekonane, żel
ustąpienie prezydenta Diala, popr:",dzo~e dJ~i.
!lyą gabinetu, wywola. !ltan:>wczo LakI nastroJ'
prawnie znpelną anarchię, że okupacya stanie Sl~
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Od Prezy enta

koniec.znościa.

Plan marszu wojsk amerykallskich na granirozkład okupaoyi są zupełnie gotowe.
Wiedli. 27 morca (Wł.) Na mocy pOltano·
wienia cesarza Franciszka Józefa, rada państwa
na dzislejszem posiedzeniu zostala odroczona. Termin dotąd nie oJ(reslony.
Wieclla, 27 marca (wt) Gabinet postanowił
jutro rozwiązać parlament,
Teheran 27 marca. (Wl.) W odpowiedzi na
wniosek teJ:graf'czny musztechidów nedzasldch,
aby w całej PersyI bojllOtowllc towary rosyjskie,
duchowieństwo perakie wskazało, że niepożądane
są tego rodzaju kroki i rzeczą jest konieczn\.
aby z Rosyą utrzymywaó jo.knajlepsze stosuuki.
Wobec tego ministrowie zatelegl'afowali o swej ra ·
dości, iż rząd 1 .Llaród jesi zadowolony z rOiyan.
Telegram i;łl zakomUlllkQ\naQ wnY8'kim głów·
nym miastom w Pirllyi.
cę

i

I

I

odzi.

PodzioI na utrzymanie w 1911 roku Ł6dzkich l'1iejskich rządowych rosyj ...
skich, polskich, maryawickich, niemieckich i żydowskich szkói, jest zatwierdzony
przez p. Noczelnika Ł6dzkiej Dyrekcyi Naukowej.
\ifobec tego, proponuje; mieszkańcom miasta Łodzi tych kategoryj no1eżny
od nich z tego podzialu podCltek szkolny natychmiast wnieść do odpowiedniej kosy
szkolnej, znojduj(lcej siC; przy magistracie m. Łodzi, kt6ra otwarta dln przyjmo..
wQnia płatnik6w od godz. 9 rono do g. 2... ej po pol. we wszystkie dni przyjc:ć, gdyt
'IX> przeciwnym rClzie do zalegaj~cych piatników będzie zalato (I
. ny
rygor
przW"u ••• y.

Z o.tatniej ohwili.
Berlin, 28 marca (Wł.). .Morgen POlt- ob
winili. Rosn, że wpoiła, za pośrednictwem swoioh
misyonarzy, przE'konanie 'Ii' chińciykach, it po·
s~ępowaJ1ie Rosyi jest "ynikiem in~ryg niemiec- ."
kich, oraz układu, ~w:lftego 'Ii' Poczdamie. Dla.
tego zaczyna się objawiać wśród chińczyków nienawiic do niemców, która grozi uQjkotem towarów niemieeldch. Anglia rówoież u. posrednic·
'-wem wpLywowej prasy lf Cbinaeh 8"ra .ię rOI·
powszoohnić przekonanie, że postępowanie Rosyi
w1niklo z inspiracyi Niemiec.
Londyn, 28 marca (WI.). .Ewening Times- I
dOllosi, że rozpoczął się pochód wojsk rosyjskich
al ifallicy chiuakiej. Silny oddział rosyjski, ilożoor I piecbot} i kawalerJi, zna.jduje się obecllie
j.ż na terytoryum chi.ósldem.
BadrJt, 28 marca (Wl.). W deba~ach nad.
spraw\ F'l'rera mówoy wykazywali, że Ferrerowi Bie udowodniono propagandy antypaństwowej;
proces o lmieró uważaó należy 1& mord poli~JOZIlJ. za k'ory jest odpowiedziabll Maura.

l

f\.

Ł6dź 10 marCo. 1911

raka.

Prezydent m. Lodzi
Rzeczywisty radca stanu

R'EDLA

1217

Pieńkowski.

ROZWOJ. -

lecznica chorób s órnych i wenerycznych

Dr. Leyberg

Dr. S. KANTOR

spesyalista chorób skór
nych, włosów, weneryc
lub dróg moczo.ych
Gabinet Roent({ooowS [i I swlatll
leczniczy. Krótka" tel 19 41
LECZENIE SYPHtLISU
EHRLlCH-HA.TA 606.
Przyjmuje od 8-2 i od 5-9 w.
ma pań o~obna poczel{~lnla <t25r

b. dl'ugoletui lehrz klinik wledenskich ordynujA jako specya!. chorób

Gabinet Roentgenowski i ŚWiat'oleczniczy
D- J ó'!'I L. Falka, Z. Go oa, i St. JelnRckiego

Weneryoznych, płoiowych i .kórayob

Wólczanska Ni 36.
pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamożnych praca za poradę 60 kop.
Godziny przyjęć od 8-9 r., od ut-Ił pp. l od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano
1
i od 12 /. do 11/, po poŁudniu
Kobiety na choroby weneryczne przYjmuje specyalnie pani Dr. Zanll Tennenbaumowa
w pOUledziafki, środy i piątki od godz. 51/2 - 61/~ po południu.
17381'
pojedyńcze

Ogólne i

,

Wtorek dnia 28 marca 11tH P.

Codziennie od 11-1 i od 6-81/ 2
Dla dam od 5-6 w. poczekalnia
oddzielna.
Niedziele I święta tylko przed obia
dem.
Krótka 5.
14891'
Dr. FRANCISZEK

L. PRYBULSKI
KOZIOlKI Telef.
EWICZ Dr.
CHOROBY SKORNE.
(koWŁOSOW,

17-14

(8tarszy)

smetyka), WENERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIEMOCE PŁCIOWE.
LECZENIE SYPHILfSU
EHRLICH·HA.TA 606.
Ul. Południowa M 2.

Piotrkt'llwska 101

Ghoroby wewn~trzne, dzieci
kobieoe. Przyjmuje od 8-11 t.

l

od 5-8 pp.

CENTRALNA KLINIKA

14.26r

PrzYJmuJę

Dr. A. GROSGLIK

h ób zębów i jamy ustnej

68 przy ul. Zielonej.

Choroby skóry i włosów.
weneryczne I dróg .oczowyoll
Przyjmuje 81/,-11 1/, r. t 6-8 w.;

Choroby sk.órne i we..or.
Ul. MIKOLA.JEWSKA. )6 18.
Godz. przyjęć: od g. 9-12 I od
41/~ - 71/, wiecz., w niedziele i
święta od 9 do 121/,.
J& telefonu 20-60
1877

panie 5-6 wleez.
W niedziele I święta od godz. 9
do 12 rano.
24,74,-r

w Łodzi, ul. Piotrkowska NQ 86, tel. 14-79.
Taksa nadzwyczaj dostt:pna dla wszystkich. KONSULTA.CYA.
BEZPŁl1TNIE. "WYR"WA.NIE ZĘBA. 15 KOP. SZTUCZNY Z1iB
65 KOP. PRZERÓBKI\ i REPI\RA.CYE ZĘBÓW 50 KOP.
... Przy klinice znajduje sit: specyalne laboratoryum do wyrobu
~ sztucznych zębów. Przyjmuj{l tylko skończeni lekarze... dentyści.

Or;ll'~!~;R!~s~t~,in Dr, E, Sonnenberg
Ch oro b y serca I• p ł ue,
przyjmuje od godz 9/ 1,-101/, r.
i od 4,-6 pp.
2019·

Choroby skery, dróg mlaczowych i weneryczne
<JEGIELNIANA. 14.
Oc g. 11-1 i 4.-7ł w.
76r

Dr Ark. Gali~I~Jr~

Dr. HI Skibiński

I

e

K

8 • DONCH INA
(OF{ULfSTA.)

OCrlE . .

Drzewka owocowe

Robię

plany!

Zakładam

=sa

L.

,r IStllil!. Piakarlli

#iM

nowe ogrody!

Dr. S. SZ

elektrycznoścl~,
żem i kosmetyczne.

Leczenie

anIIl l
I

zgęszozony

kąp

Konstantynowska 1 t.
Syphilis J skerne, .ener.,
choroby dróg moczowych.

wyoiąg

LECZENIE SYPBILISU
EHRLICH-HATA 6\i6.
Przyjm. od 8-1 rano i od 5-8 w.

eU

".rod,,", .. w, ....I, .C',ot,j'-

dla dam od 4-5. W niedziele i
~wieta tylko do 1 rano·
746r

to zdrowte" medalem srebrnym

Chor_

wewnętrzne

(Choroby

żołądka

firm

po~

chłopca-ue znia

1010-:;-1

STUDENT
l'1oskiewskjego Uniwersytetu
(medalista) udziela korepet.ycyJ
w zakresie programu gimnazyal..
nego. Specyalność: Rosyjski, la ..
ciński, niemiecki, matematyka.
Oferty pod lit. .. O. S D." w adm.
"Rozwoja".
1014-:;-1

O' J

p

Ładny ameb lo...
n '{
wany, frontowy
ilI i
z oddzielnem wejściem -zaraz,
ewentualnie od 1 k\\)ie~nia. dla
inteligentnego mężczYL:ny przy
I inteligentnej kobiecie do \\)yna~
I jęcia. Oglądać można od 10 do
, 4 po pot. Widzewska 111, m. 11,
'102·1-3-1

Zagubiono 9 weksli
lu blanco JUŻ ZlIp!di:ouych na su..
rnę 1,600 l b., wystawiontł przez
StaniSŁawa Klel!t.!la 3 we\{sle po
rb. 200, 2 po 300 i 4, po rb. 100.
Znalazca zecl.JI.~'l odnieśc na Roklclńsk~ .Mi ]14 do Klelana, weksle te sa nie ważne
10H fi 2

Dr. 1. S. T6nenbauID
i dziecI.

i kiszek).

Wschod lilia Ni 49.
przyjm. od 8-9 r I 5-7p p.
3M2"

Dr. med.

poleea Apteka J. BOBAKO. 5~IEGO
Krak. Przedm. }ił 59 w Warszawie. ~ ZlłDAC WSZĘDZIEl
W Łodzi, u L. SPIESS i SYN.
1660

Al~kIID~u A~IAN D!~~S~~!~i!~~C~~~!!!~

r

l,

CHORÓB KOBIECYCH.
przyjmuje codziennie do II. 10-e
ulica PołudNiu.a Ni!i 23.
rano i od 4, - 7 po poludnilI.
Telefon 16-85.
ul. Rzgowska Nil 3 (róg Górod 4 1/2
nego !tynkIl).
22511 Przyjmuje do 11 rano
do 6.\ po poL
~:I:lr
ClIoroby nerwowe i wewnętrzne

ra
BE.EDYKTA M 3, Telefonu Nil 22-62.

Dr. H. Sadkowskl

llliększych

do kantoru. \Ilymagane śwla ...
dectwo z ukończenia 4~ch klas
I ładny charakter pisma. Oferty
sab. T. K. w adm. "Rozwoju".

Dr. L. KLACZKIN

z igliwia sosnoweg o
do

masa-

przeprowadzll się
na ulicę Piotrkowską 120.
Przyjmuje od 8 do 2-ej po Jlol Przyjmuje z chorobami wewnętrz·
I od 4 do 9 wlecz.
46~r
nemi (spec. żolądka i kiszek).
Codziennie do 9 rano t od fi do
7 -ej no tiar
•5qo l'

KOŁACIKOWSKJ,
poczwórnie

łYKIriO

SREDNIA. Joli 2.

"Julianów" •

•

Jedna z
szukaJ e

cbaruby weneryczne i skórna

Specyalista chorób wło.
PIOTRKOWSKA. ]i 115
sów, skórnych (plAgi t prysz - Przyjm.: od 9-10 rano i od 5-8
cze na twarzy) i wenerycz- wiec' .. kobiety od 4-5 1331-r
nych (syphilis)

Po powrocie z Francyi Belgii i Anglii posiadam najnow'"
sze projektyl :: Wyjeźdźa.m w okolicę, udzielam Instrukcyj.
_ _ Wypór drzewek w wielkich ilościa.chl ......

PmIRKOW~KA 8],

Piotrkowska 123. Przyjmuje od 4-6
1113'10'5

Na.rot iiL
Sradnia. 5 Spec.: Choroby skórne, przyjmuje od 8-10 1/, i od 6-8.
włosów. wenaryczne, kosmetyka
Po pol., panie od 6-6. W nieLeczenie syphlllsll ~I\lwarsanem l.izlele i świata 011 R-1 l'
fl37r
EHRLlCH.HATA 606.
Choroby weneryczne,
Godziny przyjęć: od 8--,1 po pol'.
i od 4-8 w. W niedziele j święta skórne i moczopłciowe
od godz 9-2 pp. Poczekalnia dla
Pań odrlzielna
535-r

J patBek·leao
4$#

powrócił.

38

Dr. H. Szumacher

"~_ej-a

nagrodzone na wystawie Częstochowskiej srebrnym medalem i w Ło"
dzi na Pokazie ogrodniczym pierwszem odznaczeniem, oraz wszelkie
inne drzewka, krzewy i roze ze szkółek M. Danielewicza wSie ..
radzu są do nabycia w wielkim
wyborze u .wł'lącznego przedstaWIClela na Ł6dź
I
EJ I
Z1lli.ŁF\D OGRODNICZY, Piotrkowska 180, dawniej Piotrkowska 115.
Przyjmaje się zakladanie nowych ogrod6w, a takźe obejmuje nad..
z6r nad niemi.
968-3-2
t

tławrot lf!I

D~ St.lEWKOWICZ

I

PASAŻ
MAYERA Ni I,
rÓl! Piotrkowsldej.

Przyjmuje: od 10-12 i 4-7, pp.

A4

ul.

Telefonu 20-10.
róg Widzewskiej. Przyjmuje codziennie do 9 1/, rano I od g.
i
I
5 do 7 po poł. W nledz I święta
Leczenie elektryc~noścl, I ma - do U-ei rano_ A.KUSZERYA I
J 8ażem Wibracyjnym.
CHOR. WEWNĘTRZNE.
Zachodnfa 33 lobok Lombar. akc.)
1812r
Przyjmuje od 9-1 i od 6-8 W·,
l w niedziele od 9-3· Dla pań od
5-6 wlecz
114'

I

0'-"-"

D-r

Ohoroby skórne, weneryozne,
oraz niemoo płciowa

t

I

l4~f'-r-

Dr. med. Z. GOLe

powrócił.

Zachodnią

od godz. 8-1 r. i od '-8 w.,

panie od 5-6 no not.

I
'

(Stosowanie fizykalnych metod leczenia),

Orthopedia. Machano-terapia (slLrzywlenla kręgos1upa., choro • •
by stawów, mlęśnt i koSei). Gimnastyka lecznicza. Pracownia przyrządów ortopedveznyoh
Gabinet Roentg6nowaki. Prześwietlenie 1 fotografowanie.
Leezenie chorób skórnyell.
Gabinet elektro-terapeutyc ny. Ar.onvallzaeyllo. Stosowane prądów stal.ych, przerywanych I SinUSOIdalnych. Elektroliza.
Choroby nerwowe.
Gabinet światłoleozniozy. Kąpiele świetlne w gorą.cem
powietrzu. lia,piele ł.-komórkowe (vier.Zellen-Bad).
137r

Ból

głowy

ZAKŁAD

i Migre:;-

natychmiast

TAPICERSKO - DEKORACYJNY

S-ku
Migreno Nervosin (O. PRIEIDIIECKIIobecnie:
USUW"

mieści si~
Bezwarunkowo pewny i nie ..
Piotrkowska 108,
!jzkodliwy roślinny środek.
w tym domu, gdzie
Ządaćwapt. i sld. aptecz. tylko .
mieści si~ "Lutnia".
oryginalno proszków po 10 k'l
~i,'1~.Rl Posiada na składzie
Padelko 1.20 k. Główny skład
~""'"
garnitury i otomany.
Tow.1\kc. L. Spiess i Syn.
P rzyjmuje wszelkie obstalunki
4690-1i6 i zamówienia na dckoracye. Bad

.

~ ~

360Xl00 przy Zgierskiej remi ...

zie, zdatny na fabrykę lub letnie
mieszkania do sprzedania na do ...
gOdnych warunkach. \IlIadomość:
Łódź. Piotrkowska Na 111. Pi~tka.

ROZ'WOJ. -

~ m~

Wwrek, dnia

l!9ft. r.

::::

ZUPEŁNIE

BEIPt ATNIE!!!

t

TO NIC NIE KOSZTUJE!!!

Każdy żądający otrzyma BEZPŁl\.TNIE paczkę zawierający pe M
\ł'ln~ środek przeciw REUJ"ViTYZ1'10WI i PODI1GRZE.
Dlugi czas cierpiałem nu REU1'1I1TYZ1'1 i
podagrę, lecz :i.uden środek nie przyni6sł mi
nojmniejszej ulgi, lekarze zaś uważali chorobę
mą za nieuleczalną. Po uply\"ie pewnego czasu
udało mi się zesta\\1ić leknrsh"o z 5 zupełnie
nieszkodlhllych części i stosując środek len
przez bardzo krótki czas zdoJałem wyleczyć się
wpelnie. Następnie probowałem dawać to sarnO
lekarstwo mym znajomym i sąsiadom, cjerpią~
<:ym na reumatyzm. jak r6\\1nież chorym leczą'"
cym się \1) szpitalach na tę chOrobę, a osiągnięte
rezultaty '''prast zdumiewały najpoważnleJs:cych
lekarzy, kt6rzy przyznali, że wynaleziony prze~
uznany jako
zemnie Srodek leczniCzY jest naj pewniejszy.
Od tego czasu zdołalem za pomocą tego
środka wyleczyć już setki os6b, które skutkiem
Wykrzywienie rąlq chorovy tej stały się niedolężnemi kalekami,
przy chronicznym nie mogącemi ani jeść, ani ubierać się bez
reumaty~młe sta~
pomocy, z tych wielu w \\lieku Jat 60 do 75,
Zwracajcie baczną uwagę na naz~ę M~GGI
\\low.
cierpif!cych na REUl'1I1TYZi'1 od lat 30 z górą.
i markę ochronną "krzyż-gwiazda .
Jestem tak pe\\Jien skutecznego działania tego
środka leczniczego, iż postanowiłem rozesłać bezpłatnie kilkaset pa~
Inne kostki nie są wyrobu
czek, aby dać możność licznym zastępom chorych skorzystać zeń.
Jest to środek cadowny i nie ulega żadnej wątpliwości, iż
MAGGlego!
chorzy, kt6rych lekarze, oraz na kuracyi w szpitalach uważają za
nieuleczalnych mogą być zupełnie wyleczeni. PROSZĘ ZWRÓCIĆ
U\1Tl\GĘ Nl\. TO,
NIE ŻI\DF\1'1 Żl\.DNEGO HONORI1RJU1'1, lecz
proszę tylkO zakomunikować mi, Iż W. P. życzy sovie otrzymać bez ...
platnie paczkę tego środka leczniczego na próvę, wymieniając na...
z\\llsko swe i dokładny adres w języku polskim. O ile środek ten
okaże się W. P. potrzebnym w większej ilości, to zaznaczam, iż
cena tego jest bardzo umiarkowana. Nie pragnę. bynajmniej, zvo ...
gacić się, przeciwnie zaś pmgnę tylko, aby \I)ynalazek m6j przyniósl
największą algI:;; cierpiącym na tę chorobę.
Proszę zwracać się na kartach poczto\\lycho frankowanych
marką 5 kop. do:
. h t l ~
d'
1 o e ... 0 sprze a11la na pro~
Angielskie patentowane ochraniacze obcll.s6w (gumki)
M. E. TRAYSER, tli i24 BangGr HillSe, Shoe
wincyi. Interes solidny bez ry ...
zyka (5,000 rv.). Wiadomość 1'1il ane, lund ~ n,.
E C Englan d.
3586 kolaie\\)ska 7, p. Wilkosze\\iski.
z mosiężne..,i gwiazdkami I szrubkami.
1020-3-1

AGGISOObulion w kostkach

najlepszy!

IZ

I

,

e,........ a, . . . . .e --

'eiJ!J1i1~1
ChceCl

~

•
•o.
•
4'
CD

fekcyjl1ego, kt6ry jes~ bardzo ~oga~ 1i
to zaopatrzony na wIOsenny l1etnl '
sezon lI) damską męzką i dziecin... ,
garderobę \\iszystko salyte podług nowego angielskiego fasod,.!.
j
Proszę się "dł'wl·lfid"&ICt O b s t a l u 11 k i prę d k o i {
przekonać
U W v;.U" • akuratnie \\i y k o n y w a .!t',

I

Sprzedaz za
a

gotówkę

:t
Ił

•i

i na raty,

leinutb,!O~'!.~~:'S"9~

.

Gt-

Najlepszym, Srodl<iem, ochrahla-

jącym od zaburzeń żoł--4dkowycll,

desynteryi j t. p" jest kieliszek
wina St.-Raphael. na szklankę gorącej herbaty, Ządać wszędzie.
7\H

Sprzedam 2'fa bez!/foen byh! zaraz ~
..,... dwa salonowe garnM!ury,
obrazy olejne r6żnego pędzla, 2 trema, kredens ozdobny, samO\\1for~
nik, siół, 24 krzeseł krytych skórą, otomanę, biorko, blblfotck\,
2 łóżka z materacami, umy\\l!llnię z marmurem, bieliźniarkę z I([~
strem, toaletkę o 3~ch lus1rach, szaJki nocne, 2 szafy do ubrania,
zegar stojący stylowy, stoliki fantazyjne, parawanik. lampy, zegar
marmarowy paryski, słupki, stolik do kart, ładne fIgary, ekran, gra~
moton, gzymsy do firanek, wieszadło dębowe

Nawrot A\:'1 44 ... ~

a. -..

~

Atl1 1\ -

Młody

Irateligentny
Człowiek
pOSiadający kilkoletnią rurynę

"o

a

uznane powszechnie za najlepsze
na;trwalaze. ..
Z pO\\lodu p~)jawienia się w handlu gumek szarych, lci~ •
clząco naśladujących nasz wyrÓb. zwracamy a\l1agr: na MI _
patentu i napis "Dermatine' pomieszczony na kai.. dym ochraniacza.- The Dermatine Comp. L~ted w Lon... dynie. - Sprzedaz hurto\\'Ia: M. Ch. Sztucki, ł:.6di.
Nowomiejska Ni ol.
650 24-7

....

~.,

~A

węgiel

. . . . . . . . . . . ._ .

IA.

,.~,....

ssaneg

brunatny, tort i drzewo.

Jeneralne Przedstawicielstwo na Królestwo Polslde oraz gub.

I

f:a••

biurowij. obejmie \l) kancelaryach:
~amam
l-ejenlów, ad\\Jokató\\J. in2ynier6\\1 ~a~
i t. p. lub \\1 innych gałęziach
OąWtĄdczony ItOf<l;JoLytor przy - I
..,
pl zy I mUlę p,rzoplay"alłle do
handlu j przemysłu, wieczorne D 8P08!\blll do W3zystkicb IrJas
~imllMyum, oraz na świadectwa.
. dODlIJ w 4. Językach,. ~fer'J
zBjęc:e, poczynaiąc od godz. 4 p.
proszę sldadac MW "RQ zw f1JU pod.
p. OIerty łasklwoie. suJJ "Zdolny Wf/tdOIJlOśĆ DzIeło" 40. In I od
-. _ ~
tli1
r Przepisywanie.
1708'6'6
I n"':
. . . ,1, ... ,
'l"
-;gf\n

ga
na antracyt, koks,

...

':

Grodzieńską

A

~ód.~.

~~~e~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~.~_

S

ROZ1PO.J. -

'1

rąco propagująoych wojnę·
I

lderownikowi spraw zagranicznyeh W Petersburgu dlugll depeszę l'ZSlUU chili-

h ińozycy

opuszozaJ'~

Shp-k. do n.tów.
-.

'l

ski ego, zawieraja,cą odpowiedź na ultimatum.
nisteryolIl jednak od powiedź Chin, pomimo
żonej g050wości zadośćuczynienia żądanIOm
uważają za niedostateezną i wymijającą.
, Na granicy rosvislw.cbińskiej nastrój
niezmiernie trwożliwy.
masowo

W miDo Szanownej Redakcyi Rozwoju

wyraRosyi,

w miejscu.

PonIeważ w 1ł 68 "Rozwoju. byla wzmianka, że 4
apteki, mianowicie: Epsteln I PereJman, Miiller. Danlelecki oraz Sokolewicz - podpisali warunki, postaWione

panuje

Błagowiesz-

vrzel pracuJących,
nlnlejszem przyjęli
wiadomoić
powyższą
stajemy:
Epsteln I Perelman
nowy
personelpro·
na 'I
warankaeh przez nich samych opracowanych, pozostalych zaś trzech wlaścioiell aptek ż~dnyeh warunków nie
podpisAło, a przJjl}li ezti dawnego personelll nastarych!

Wojsko rosyjskie jes1i w gotowości do. wy'
marszu.

Lada

chwlla spodziewany jest

ro~az

przekroczenia granicy.
W razie, gdyby rozkaz taki zostal wydany,
wojska rosyjskie zajęlyby bez z,vloki miasta chińs.kie~Ajgnn i Sachalianpo przeciwnej stronie Amuru'
Zródła chińskie podają urzęuownia, iż odpowiedź chińska na ostatnią notę ROilyi jest JU6zmiernie pokojowa.
Wszystkie żądania rOlyj$De

I
I

•

wręczono podobno

"

Z8 ma.roa ltll r. ,

I

Dziś upłynął termin odpowiedzi Chin na ultimatum rosyjskie. W noey z soboty na niedzielę

_eńsCk.
.....

cJała

, Dakże ." tonie zupełnie lagodDym i pokojowym.
Z powodu laaodnoś~i tonu tejże noty ustąpić ma
I z łona rZlłdu "'killm chińczyków 1Vpły~o)fyob, go-

Zatarg z Chinami.

"I

W1ohk,

ś~lenlu. o Krezuilla I Solonie, o EluIsteu8zU l .Pandon~
Natomiast nadzieja udziałem jest w8lystklch niemal; I
nadzieja wywoluJe tęsknotę, pragnlenis. Te uczucia
towarzyszą czlowl&kowl do mogiły. Łatwo pani ~o s1wlerdZi, gdy roztrząśnIe życie wlasne, żyole O$ób dolHZa
znajomych, życiorysy mężów znakomitych. Ludzkość nie
roba.by postępów, gdyby nie mlala pngnleń różnorakich:
poprawy bytu materyalnego, poznania prawdy, udosko·
nalenia moralnego.
Panu Trzebll\akiemu w .Łodzi. W wIadomej
Panu sprawIe proBImy pofatygo"ITllc się do Redakcyl nil'
8zej w godziollch redakcyjnych, t. j. międzY godz. 9 rano
a ł po pol.
Panu A.
S. ' Plaze się na końca ltterę "j.a", "1
aa
mawia się n .

@-!!!p!!!!'!'!!io!!!t!!!r-k~O-!!!W~'!'!!!S"'!!k"'!!.!!!'!!!!!Ni!!!!!!!!!!!E2!!!19-2!!'!!!!!(d!!!a!!!w!!!n!!!i!!!eJ!!!'!!!:N;!!!!!'!!2"'!!O!!!O!!!)124124

LECZN I CA Z ĘB OW

c

warww.ch.

A. P1lrelman.

W: ~~~~:~~.

Il

Spe:D)1l11lne laborsłoryum zębów sztucz-

W. Sokolewlez.
W. Danleleckt.

ł

nych i złotych koron,
Reparacye i przeróbki sztuczno zębów napoozekaniu.
Geny bardlo przyst!pne.
2599

ł
plsaW Paryżu odebrano depesze z Pekinu, dOBO- nła, jest pani konsekwentn" w rozwijaniu swego zalo· I'
sz,ce, że dziś wieczorem, jako w ostatecznym ter- żenla-wslystko to 81\ zaletJ Istotne. Cóż, kiedy założl, n I e jest błędne... NI~8tety, człowiek nie jest stworzony \
minie odpowiedzi na notę rosyjs k l}. rząd chinski do uczęścla 8talego. Pojmowali to już staroźytnl, któ92
zamierza zredagować notę znÓw wymijającą, jed- rzy ,ostawili n&m piękne podania o Pollkratesłe 1 pler-

przyjęte.

zostały jakoby ~

Ud! dnła 25 marca 1911.

Plombowanie

Oilpowieili ReclakGJI.
Pani X X,.x. Ma pani styl gładkI, ratwo~ć

M' Riasn·," Epste'ln
n•
i wyjmowanie zębów bez biBlu.

! TowarzystWG PrZ6CIWZS
.. bracze
prosi o

zbieranł'e

potrzebn. podręczne Piotri:owWe wtorek 231m wYSlliedl z
ska lU, Seroczyńska. 2236'3'2
domu Jerzy Bernet, lat 63
I dotychczas nie powrócił. Upra
Kantor sluiby,
za nlclarnl~. Wiadomość na miej- 1 panny kompletnIe zdolne: sta
••
• 'Plotrkowska92
sen.
22ł2-3-1
nlczarkł, spódniczarld, podsza sił o odprow!\dzsni. za,lnlonego na ul. Targo"",, ur 54 m
poleca zdolne kueharki. pokojówKrawcowa z krojem poszukuje! ręczne i uczenlce, Benedykta lO,
2288--1
ki, d.zlewczęta do Wszystkiego,
szycia w domach prywatnych. I froni, mleszk 17.
2176-3-3 25.
lobjów, stróżów, praczki, niańki
werenda
od
10
do
16
Zokcl
tylko z dobremi rekomendaeyami.
Mlynarska nr. 55, Baloty.
2264
pielęgniarki. ul' 4 WIdzewska 109
długa połrlliebna Przejald 13
KaWiarnia do sprzedania. Henem, 16.
2185-3 --3
W tym samym domu w prawej
m . 7·
2261-3-1
olicynIe jest biuro nauczycielskie
dykta nr. 18.
2258-3c81
potrzebna k.oblata lu~dzle'ił'C~y
ZgUbiOno
w
nledzt.l~
8rebru~
Ludwińsklej.
16<\4,-10-0
MieSZkanie do wynajęcia dla.
na.do llluzby kt.órelb~ mozna
bransoleikę· u.kawy %nalaz·
Fachowiec. majster
bezdZietnych. Wiadomość GęspokOjnie powlerzJe dWOJe dslecl
ca zechce j" odnldć na ulIcę
• • • waradatów, mecha·
halekI, Piotrkowska 21. 2269'3'1
przez CZ'1l8 Idnl na w: s7, WladoPrzeiazd 2ł do p. M.illera. 2260
nlcznych, z dobremi ŚWiadectwa'
aglal do sprzedania z powodu mośó w adm. "RozWOJu. 1897 6
agublono srebrny segarek:.li
mi, otrzyma bardzo korzystnl\ po' ,.
zaWllenla Si, domu Podpotrzebna pOdręczna ąo krawleoł.03162. Łultawy maluea od.adę. Biuro Adamowiczowej PIDruczna 25.
2270-3-1'
c~ymy. Wiadomośo ol. Annl"la poi adresem, Dluga 47,
irkow8lra 108
2152-6-4 ,
a8zyl1y 2 Singera bębenkowe,
drze!. 48 m 10.
2247 -2-1
Balbam
2248-3-1
Sprzedam tanio: oiomanę,
prawie nowe, tanio do sprzapotrxehna Jest zdolna paalen~a
, szafę, lóżka % mI! teracamł, . dllllla, ul. Kons1aaiynowlka 16 7
do BZJcla fartuchów, na mleJpowodu Imlan} Inteusllspne
kredens, stól, krzesla, blellźnlar- I In. 16
2207-3-3 acu, .•1. Piotrkowska 273, Adolf
dam pIwiarnie, niedrogo, byk~ z lustrem, tremo, bIurko, ma
NaUCZYCielka skromnJcll wymaKnblk .
22ł9-3-1 l leby laraz nI. SkładOWI 16 25.
lI,nę nożn~, zegar, lamp~. Za- l'
Rań z kapltalem 1000 rubU
potrzebna jest panna Jub wdo1&261-3-1
2282-1
znajdZie doźywotnł~ eglly'tencyę.
wa do sklepu z niewielkim b- I Zaraz do aprz..da.nla tremo.
,ebodn\a nr. 29 m. 7 A.,
M.eble 8przedam ze. bezcen: l Zduilska Wola 202 poste rea1anie.
pital&m - Impltal to posag. Ul. l
atól, lóżka, gramofon, 20 pl,t
-kredons, stół, krzesła, szafę,
2213-3-2 Główna 42 m 85
2250-2-1
podwójnJch I "wiaty. Andrzeja
otoma n ę, garnitur mebllse.lonuwy,
potrlebt zdOlni czellldtl& s+n,
2225-2-2
tomany dywlIllowe, gotowe
"" i nr. 31 m. 11.
tremo, biurko, lóżka z mll.ter,l!.Camaterace sprzedaję najtanlej,
lar.cy. MlkolaJewBlta ~,
I
powodu zmiany tnter8ln do
mi, nocna stoliki. stolik do kart,
puyjmUJę obstalunkI. Rozwadow2211-3-1 I
sprzedania sklep kololdaluy,
blellźUlarkę· Glówna 42 m. 91, ska 11, tapicer
2271)-1
potnebn y ślusau na tOkarnte,
ul. Nowata nr. 9, Baloty.
w druglem podwórzu.
2283-1
chlopcy do terminu. LullY ,,'"
'ł."
2188-3.-2
otrze bna prasowacl1...a. P iotrkU~ZElrk& z dyplomem war k
k 108
2"7' n l
20.
224,4-1 .
powodu przyjęcia poudy do
A sZftwsklego urzędu lekarskiego
owa a
.. ,.-..! IIpezedanla zaraz piwiarnia.
piwlarma na mleJ8Cłl do sprze· ,I Rżgowlkr. nr. 77.
dd "bl'ce n~d
o..
.. ""eI'Qm
n ~, bli~ko
"
1U80-3 3
zamówienia w mle1'scn
PuvjmuJ'e
I
•
d PI i k
...
to
Łodzi, poczta, ieleltraf. Urocza
dania l kawiarnia I dwoma bli na
WyJU r OW8... 8 1907
miejBcoW'o3ć lesista. Kaidoruowo
lardaml lui caZ. urządzenie z
magle I mleszka.nlem do spru ,
1793 12wcs 8
kawiarni z dwoma bilardami.
dania. Ulica Główna 46.
•m. 10,
odnajmę wygodni mieszkanie IetChłopiec do lermlllU potrzebny
nie li ogródkiem. Adresować: Sę
W dObrym punkcie, il powodu wy · :
2229-3-2
do zakładu blacharskiego. dzla ~mlnny, Podd,blce. 2239'31
lllZdu, ul. Oll;rodowa 25. 2245-3-1
na 9%, 2,500 na 8% uraz
Juliusza 52.
2213-3,-1
Rower AngIelski II: wolne m lto potrzebne na l .NU' .bl..'
potrzebna
.koble~a 8umleua
do
l 8m, sprze dam h...ni o. Zr.eh1- l po t ekmie)s.,
' loi oh. R es.auracJa
+
III
z l owle k uczcIwy POSZIl",UJ&
sklepu piekarskiego.
Żelama
C miejsca 11tróża dziennego lub li 9
2263-3'1
dnia 29 m. 7&.
3281-2-1 \ rzędu do Iprledanla. Pańska 3,
nocnego. Oferty npl'as2!a się skłaSlusau zdolnv potrzeb.ny zaraz I Nlell!lJerskl.
2380-1
.• d U I "
potrzebne zdolne panny, podI
dac, w. R OZWOJII
po • e:z;e wy •
na robo~y gięte, samodzielnie .
tJSI§ee rublI potrzebne
ręesn. I uczenlee do 2277
szycia,
wI
Dlu/!'
.• & 76 2240 O-l
na 18z" numer. J .. n KOI2'24.6-1
17 koDy-ać,
~::-;-~-~:-:---:----:--:-~"-:-~
ZglerSi:a 23 m. a.
-1
"
~
i#
I
ChlOPCY silni potrzebni do fllpo~rzebna prasowaczka, lnają,ea sprzedam bUard w dobrym IIta-j' tecki. ulica Wiuara. 2253-3-1
bryki, do lat 17. Zglaszać slQ
pranie -"8-1""D" Konltan'ynie, prawie DOWY. Cena ulska,
z todileaml. Senatorska 23.
.... -.....
l P • dni
...... 4' +·ó'
..
2286-1 lIoluka 61·
2208-1 :e: o.. n owa ".. ~,s22~~:~;
Zagulł'.n. ".ku...nt~.
"=O=--Z'-le-W-Cz-y-n-l\-d""o-P-O-j"-lU'g-l-a"':o:':n:':'w:"ó-c'::h
pOSZUkUję obiadów w domu pryl
d
b
k ep spozywezo- ystry ucy)ny
watnym. Andrzeja 41-ł.
osób potrzebna. Senatorska 23
2276-2-1
z powodu wyjaZdu jest do
bram Borłleh Himelfarb, zagu(kantor).
2285-1
sprzedania. LutZA 66
2al-3-3!
bil paszp.ort wydany z Opoczd 1
l
h
'potrzebne i~ zdolne podręczne
' na
2257 3 1
Q sprze an 1\ pra ma c ellllCIi ucuDlee. Wólcuńska nr. 4-3
Sklep spożywczo - dystrybucyjny "
- z powodu zmiany luter.au,
n1ela (:f OlS, ,zagnbUa kw H OU
Da. Wldzewsi;a ~ 128
=_.,.-~_~
--=2.::.25:..:2:..-_2::.--=1 sklep.
2279-1 jest zaraz do sprzedania. SkI"- :
paszportu, wylany z fabryki
o kantoru fabrJcluego potrzebpiWIarnia do sprzedanIa. Starodowa nr. 23.
2178-3-3 I H. GrohmaDl\.
2253-3-1
Zarzewska nr. 17.
2267-2'1 I SSZiJę bIeliznę koścIaIn". WI- II Antoni ...o,,081&1{ wel <u>sprzyk,
oJ_
,
nJ zaraz ch.oplec
z wyksztal
iaclnlem elementarllem. Dowiedzieć
potrzebuy lokal, 8kladaJ~cJ się
dZIwska nr. 109 m 16.
l
gubll puzport, wydany z gmtsię ul. Wierzbowa AlI 16 222(;'32
z duże; 8&11 I dwóch lłlb trzech i
2184-3-8 I ny Szymkowice pOWiatu Wieluń
o oddaDta na wtasDOSC chloppokoi, od lIpoa. Oferty Biuro Taalo do sprzed.anla Sklep rzez- . skleó{o guberni Kaliskiej. 2273-1
cz,k pólroczny, Ul. Benedykta
dzienników A. Gębaiskiego, Plotrnlcly, wóz I fnrgoll I powodu ; AutonI ł:SoroWIaJ( zagulll! k,ut~
nr. 19 n stróża.
2U7-3-2 kowska 21.
2268-3-1
zmiany interesu, Rzgowska 46.
od paszportu, wydaUłI I t.·
ryzyer l tryzjerka, zd.olnl, na
pObtrzebny śtgen\k' ~beZna~Yb w
2t98- 2-1 ' bryki Tamsza.
2272-1
dabrłch wafuJlkach, potrzebni
un~y U3ars lej za D rą
::::-r::'0-w-a-r-Z-S-il-m-O~<1-l:I-n7!ó:-w--:Il:-u--rd;-a-o
G~Il~rUWSi:i 1:'lo'r zagubll kart~
ul. Andrze,J' a 1.
2197-2-1
prowiZJą Oferly do "ltozwoju"
d '
od paSlportu wJdan Sl z fa ·
pod W. K.
2232-2-2
gustowny do sprze aBlIl na
b k A'
...
Bat <10 sprzerlll.ula !orteplan za
auknie 1 bluzkI. SZKolna 24. m. l .
ry i Jzertll..
2284-1
graniczny, krótki, amerykań- l, potrzebua zarządzająca domeUl
1651 6-1
KazlJuiera M,ądrzyńau ugubUa
sklego systemu, Urmy Ernst Kaps
ze znaJomoścl~ kuchni l kra...
pllszpor. wydany z gminy KaaniO tapicer prz~jmuJ6 obstaw Dl'ezll!e w dobrym stanIe, eona. J wlecczizuy. PllbiAnlce, In0ynler
lunkI, pnerabill meble I manopnlcy pow. Wiei uńaklego.
350 rb., kosztowal 800 rb. Will. ' l Lękawskl nil. Górce.
2150-2w2
terace; odleglość nie przaszka- :
2262-3-1
domość dom koJll]OW y ]i 1 011 uL
pokÓj 110 wynai~cla. Widzewslca
dza zawllleomlć kartą pocltow~ l 1\11 aryanu Szwerm~
zgubiła
św. BenedYkta na stacyi Łódź .. ·
nr 15 m. 30 w oJicyn!e.
Rzgowllka lO, Ituszkowski.
i
kartę od paszportu wydaną
kaliska, lub też u wożne;o eks· l
2222-2-2
IH75-3·-1
zb.br. Win kIera, Gectnera l Bor""z=-a-g-,-ną-t-Ch-:l-o-pl-e-c-t-l'l-:J-:j-et-n-I""b-lo-n- , mana.
2227-3 2
_pedJcYI tej stacyl, tell:l fou .MI 444. I potrzebul'I praczka do IIO'l;lu, ul
_ -:--:-_ _ _ _ _.::.
2".1.=.,"':.:12:..-_3:..--=2"
Wschodnln 30
21 82-3-3
dvnek
Monlu"~ Ox'ner, ktoby i Ol en deril~" ....
" I ell: s ilU"" ra zg UDI'.8
'_
I
esL do Bpl'Zedllnll\ maryunrkr>, ! pIanino berliuskle łlżywalle; 10rwilldzial gdzie się na)du 'e, Zilll:&rtę od paazpor'u, wydan~
palto plłlUGlV1l i kosz. POlna!
l.epian dlugi. Cena ~o rubli.
chce z!,-wladomic rodziców, Frau·
I fabrykl nici W Widzewie,
.Ni 1.
22{U1-2 -l M.lkolaJewska 2ó m. '.
2210
clUkanaka 17, Ornar.
2261-1
~-3-a

DROBNE

sprzedania plac z olicJ'
J estn~. doUlica
Wllanowska ;Ni 25

OGŁOSZENIA.
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odpadków.
Biuro, Cm8ntarnalO.

Wiśniewski Wladyllaw Ilga-

bil kart, od paszportu wyd!\Uy I fabryki Konlga. 2241-1
Władysław Skalski zagłlbU kartę od p&!izporłu, wydana I
fabrYki J. Heiula.
2218-1
Zagubiono pauport, wyliaDy I ,
gminy BIelawy gnb. War.,...,.
sklej na m~ J'eJlltla Waslan.

2266-3-tr
Zagln~la kar'- od pr.szpor1n wy..
dańa I fabryki F. Ramlua Da
imię JadWigi Zasada.
2256-1

w

~ d:oia %5 b. ID. ~1oD6
wR.odogoszcz.azaStarem~

.WEULE

jeden na 300 rb .. drngł na 4O'I'b.
z wystawienia ~ !)łas..
skiego na zlecenie Walll~
Sla1DSklego i trzeci na ~ rabll
z wystawienia Franciszka liftSi..
le1l)sklego na z1eceDłe WD.~
ca Slamskiego; oprócz tego zgO"
błono ~ TOlII, pożyczt.,..
oszcv:dn. W~ Slawsklego
i ~ rb. g~ Znaluee, jest
proszony o %lIIrot za odpodedoc
niem wynagrodzeni~%gabłOO1cla
papierów pod adresem W. Sla1Doo
sld ego, Sporna ~ 7,
1054,'3'1

MIESZKANIE
z :5 pokOjÓw (f ergowa 31) zaraz
do wynajęcia. Wiadomość a por>o
tyera. Widzemska 2.
1056'3'1
Wyjeż~1łC sprzed:4m

tamo

szafą, bieliźniarkq,

stoly.
RadwlI.ńskll.

9

Dl.

12.

1062'S'l

SKRZYPEKFORTEPIANISTA
poszukUje posady. l.askame olet'<
ty proszę składać 111 adm. .Roz..
woju· pod lit. W. O.
1058'3'1

174 Place
do sprzedania 11) Radogoszcz.a
przy l..agiewnicldm trakcie, za
Grabink~ przed Lagiewnicldm
lasem za gotólIIkę i na lIIyplat~
Wiadomość: 1..6c1t, Targowa 45,
L. Rosłn.
1060-3-1

1anl·0

bo w prJwatnem mi. .kaolu, Mlkołajewska
)ł 25 - ł, I p1~ł.ro,
f.rłepian6a i piania

Skład
Staniał. CłlUDKOWSKIEGO.
Sprzedaż u go\ówk~ i na ratJ.
Zami~na I strojenie. Zaklat reperacyjny.
Poł~cl.nie
ielel~

nleln8; :t6 18-11.

:;.;;.,a.,a,

li
d

Instytut

języków nowożytnych
~

Corocznie się raz
jeden odbywające

....o . .~ ••

bezplatne kursa

dła pragnących się uczyć

O-ra KUMMERA

języków nowożytnych

bieżącego

zdolni na obstfi.lunkowea robott potrzebni

rozpoczynają się

pracowników handl. (w wieku od lat 16)

dnia 5 Kwietnia

y

K

roku.

Schmechel i ROSD8r

• •runki:
1) Na wyżej wymienione kursa mogą się zapisywać Panie i Panowie,
znajdujący się na posadach (mający przedwsbWne znajomości oznaczonych języ
ków lub nieposiadający takowych).

Piokkowska 100.

Żądaną jest krótka piśmienna rekomendacya od szefa.
Lekcye odbywać się będą w godzinach wieczornych i są zupełnie
bezpłatne. Na wydatki, jak ogłoszenia. opał, światło i lp. każdy z uczniów,
zapisujący się na kurs półroczny _placlI z góry rub 7 kop. 20.
4) Zapisy przyjmuje się co<welUlie od 10- 12 przed pol. i od 5 - l()
po poł. najda1ej do 5 kwietnia.
Tylko pragnący się uczyć, lecz nieposiadający środków na zwyIUą opłatę
nauki zechcą się zgłaszać do

2)
3)

kancelaryi instytutu

języków

ul. Południowa '" 3. -

O-ra KUMMERA

(Piotrkowska III 16).

IV L_owanie Amort:rzaol'i 50f0 Obligao,i Tow.rz:r_tw_ Lódzkich
Wlpkotorow.ch Elekti"ycznJ'ch Kolei Dojazdowwoh
EMISYI 1909 roku.
nenia

Me dokonanem w dnia 7120 marca 1911 roka, czwartem losolllania \IIycłągni~e zostały do omo'"
na~paj~ce 1'i Na 44 sztak obligacyj po 100 rb. katda:
Na Na 580, 898, 954, 1766, 1788, 2416, 2664, 3308, 3459, 3548,4042, 4102. 4178,4198,4316, 4398,4885,

~1, 5Oł7, 5065, SZlO7, 5380, 5419, 5486, 5845, 6457. 6495, 6681, 6832, 7Z74, 7578, 7662, 7980, 8048, 8131,
8400, 907a, 9121, 9180, 9205, 9290, 9651, 9786, 9917.
Zwrot kapitała mylosolllaDych obligacyj rozpoezyna si~ z dniem 1/14 lipca 1911 roka w kasie Za ...

rząda Łódzkich llIązkotorolllYch

elektrycznych kolei dOjazdowych, III ŁOdzi, przy al.l'Ukotajewskiej Nr 21.
ódsetek od kapitala llIylosolllanyeh obligacyj, asteje z dniem, MZDaCZonym
~ do alszczenia kapitala obligacyjnego.
ObłłgftCye wiruJy DyĆ przedstawione wraz z talonem l IIlszystkimi kapooami, P0<:Z4l11aY od l-i 6
~i od 2/15 styanil1 1912 roka.
\tle~ zaś brakaj~yeh knpooów, potrącona. bc:dzie od kapit~ przedsłalllionej do zapłaty obligacyi
Pła.cenle zaś bieżących

21
3

'" ".,..,y I d.t. I"""",.nla.
ZlO morca,l12 kwietnia 1910 roka.
ro;23 mrześni&l 1910 roka.

II'" '"

",1"'''''0.''''' obl!g.oyj po .-b. 100 kotd.. \

4507, 4524, 5157.
4310, 5128

Nadzwyczaj tanio l

Zarząd Łódzkich Wązkotorowych

1219

Elektrycznych

Kolei Dojazdowych.

"".lI:'eo,-a. . ,,~_O"Efr-1IILe"
artystyCtDJ program" 3CI,iclacbu
Nowos'c' !'.! NaclswJ~j IntereBu.j~cy
dol: wtorek,
clwarlek I
ł

6rodę.

pl~tek.

Kr~~aS

dramat.

oraz wiele innych bardzo interel!ojlłcJeh obrazów.

N

Dzls dnia 27 marcl 1911 r.

Gladyatorskie przedstawienie

II •••
..... DO PRACOWNI

!

KONFEKCYI Dl\1'\SKIEJ

I

Wł.

a·ch oddzlalów przy u.dziale wszystkich artyst6w. '
OtwarcIe championatu "alki franCUSkiej pod kierunkiem prof. A Ka ·
lakowa. Dzl' walcI,,: Czerwol\a Maska-Majer. Wiktor Solowje,,Van-RH1- Manfredo- di-N apoll-PospeuJl. R08zezln-Joh&Il501l
Slcz.góly w ałslach I programach.
PIeS"tek przędJtawlenla punktnałllla II godz. 8 1/, WlłCI
1229
W pl"tek ~eDefl8 dyrektorki cyrku M ·me A..elajdy DeTi iD6
ł.NONS: Jutro wlelkli ,rleda~a"lelłi •.

Stanic~arti.

I

---------------------- l
•

Towarzystwo Akcyjne
RZEŻ NI MI EJSKI CH w Rosyi

Ulica Przejazd Na 16, I...gze
piętro od fronta.

ł

II •••••

~F\RSZF\~F\,

Krokowskie Przedmieście !ił 5.
Ł6D Ź , Rzeźnifi Centralno, Inżyniersko !ił 1,

LEKCYE
j.z~k. polakiego i fraocuall.iego dla dzIeCI ornz osób dorosłych. Kursy dla cudzozielll
oów. ..toda u ....t.i.na.
Tam też mog" si" zgłaszać oso
..
by, zllDledbane.. wedukacyl.
Ulica
Długa 81, I pifatro.
U30d

I
___________________

1) lIlłosień tapicerski, 2) krew saszonq, :5) mqczk:c:
s,lcn"a:
..
kó
m eoidę 4) kupuje i aprzedaJe a
ry _powe, IDOkra
i
auche.
188- ~O1IIii
~

1_

<

JANISZEWSKIEJ

potrzebne zdolne

8kład.j~c. Ilę li:

•

z dobrego materyatu

Nowość!!.'

CZarne morze ~~%~y. WkrłlJaflJeJ m21e ~~j~~~Ydt~!~i. Doktór Kraft
nuremle KakS sle teni bar~:os;~:~~cz. =pr~;~m EU2eniusz Dnie21n ~r;:i~~~·

!CYRK ~~~~!~~!R~

Wiosenne palta
Garnitury
Spodnie

14.50
13.
2.
50

z modnego szewiotu

90

z trwaiego
~ielki

materyału

wyb6r 1

Paletek dziecinnych
Garniturków

"

4.50
3/5

*************************
**** ******* **************

Sc1lIn~cb~I i HOSD~r
Piotrkowska 100,

