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Teatr PDpularny 
A. MBELEWSKIEGtl 

~eałr 

Począ.tek o 
g. 8 min. 15. 

Chmury, gromadzące się nad Dalekim Wscho
dem, zostaly Ja.koby wstrzymane w pędzie. Nie 
znaczy to jednak, by je mial jakiś powiew wia
tru rozproszyć; przeciwnie, zgrotlladzily się raczej 
na widnokręgu i zamarly, a teraz z nich poczy
nają wykWitać ogniste ra.ce błyskawic. 

Wrzenie warmii chińskiej się wzmaga. W pro
wincyi Czili wykryto JUŻ spisek wOjskowy śród 
sluchaczy akademii wojskowej; celem spisku mia
lo być zwalenie rządu przy pomocy wojsk i no
wej armii. Rzecz nie koń.czy się na. tym poszcze
gólnym wypadku; wice-królowie prowlDcyi polu
dniowych donosz/} rządowi pekińskiemu o wrze
niu śród wojska, a główuie śród oficerów: po mia 
stach prowincJi Junnan odbyły się wiece prote~ 
stacyjne przeciw ustępstwu; rząd co prawda naka
zał wszelkimi sposobami tłumić demonstracye 
przeciwrządowe i przeciweuropejskie, a prezes 
izby konstYLucJjnej ksią.ż~ Pulun doradzI! regea· 

S I E" 

Muzeum Nauki i Sztuki. 

W.czo.ra), . 'v południe, odbyło sit) uroczyste 
otwarcJe sWlezo za.lożonego w Łodzi Muzeum nau
ki i sztuki, w lok,~lu przy ul. Zielonej JW 8. 

, Na uroczystosc tę, prócz zalożycieli, czlon
~ow kOlllltetu, przybyli przedstawiciele różnych 
msty tucy l spole~znych, pra8J oraz liczny zastęp 
zaproszouych osobo Do zgromadzonych przemawiał 
dr. Mieczysław Kaufman, jeden z za.łożycieli któ. 
ry w kl'ótl{ich lecz wymownych słowach scharak
teryzow~l ~ene~ę powstania Muzeum i hiiltor1ę 
tworze~l~ Sl~ tęJ l!l~tytucl~. natrafiajflcej na róż.ue 
trudUoscl. 
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Idea powolania dożycia. Towa.rzystwa M-u.- I W końcu podnoszono zaslugi gtównego ini- g?zie zgromadzo~~ ~óżne maszyn} do wytwarza-
zeum zrodzUa się w lonie bylego komitetu wysta- cyatora i założyciela muzeum dokto"a Ludwika 1l1~ .elel{trycznoscl , pr~yrtądy. d, efektownych 
wy prz6(Jlwalkoholicznej w Łodzi, l{tÓI'Y rozpo- ' Przedborsldogo. który z powouu słabości zdrowia. uos'Hladcz6u. Uwzględniono dZlal lynamilci ele
rząd ZIl.J ąc pozostalą z zyskow sumą rubli 2,440, II nie mógl uczestniczyć w uroczystości otwarcia, ktrycznej (dynllmom&~zyn.l(!l., motark, dzwonki 
przeznaczył ją na założeule justytucyi, lltóra ta- I lecz nadesłal 6epeS2:6 tre~t~i następującej: rurki Croocsa, Geislera), między inntrni z(YroOl~' 
nowi/aby llOWą pla.cówkękuItUI'alną.wmiflścitl na.- I "Nowo powstałej plao6wce kulturalnej iycze I dzono znaozną Ilośó cewek indukcyjfi{ch °w za
szem, Illając~ za zadanie popularyzowanie poghł- nil. stalago rozwoju i pomyślnego rozkwitu zaSYla.! stoilowaniu do promieni Roentgena i t. 'l. Tille
dowe wszystkich galętl nauki i sztuk, za pomooą. - L. Przłldborski". fon, mikrofon, telegraf Morse'a, MarconielO przy
o](azów. dziel sztuld, kOpii, modeli, tablio i t. p. Jakeśmy wyżej zaznaczyli, m!lZellrn zalo~ono rząd 1'uli z Hcznami doświadczeuiaml; 'wanna. 

Jakoż energiozne l usilne zabiegi kilku je- skromnymi funduszami, gdy.ż komItet rozporzą- galwanoplalltyczlIa I t. d. 
dnostek,-l\tóre poświęciły wiele czasu i pra.oy- dzal 6,000 rublami, mianowicie rb. 2,4040 pozosta- W lIąliednlm pokoikU widzimy okazy <.ir:zew 
sprawily, że szlachetne ich zarniłlfv zostaly urze· Iość z bylej wystawy antialkoholiozuej. ,'eszta krajowych, zielniki japollskie, szczęki zwierz~ce 
czywisinioue. Zasl.uga ich telll Większa, że uczy- zaś ze składel(, ofiar i wpisów członkowskich czaszkę konia, 8zczęk~ olbrzymiego rekina \la~ 
nili to przy pomocy &kromuych srodkóvr mate- (142 óch). pienie kioleokie. I 

ryalnycll, powstałych z drobnych ofiar i składek Na carość muzeum zloźyIy się prócz za.ku· Bardzo ładnie i Okazaltl przedstawia się dzid 
stu l<ilkudt.iesięciu osób. piony ch przez Towarzystwo okazów, różne dary biologiczny, W którylD zna.jdujemy prepat'aty 1'6. 

Dziś stoimy wobec [aktu bardzo donioiilego orill złożone w depozyt okazy z dziedziny przy- I żnych zwlerzą.t, ułoMne według grup: przekroje 
znaczenia, gdyż stworzono jnstytocy~, która ula- rody, ~lygleny. i lIank l~~ar~ld(;h, wykopaliska, i stopnie rozwoju róillyoh isto&, (Ul'. s;cozura. kury: 
twi samol{sztalcenie się. Lubo liczba znajdujących przedmIoty, mające wartose historyczną, kolekcye l kom~ra); okazy \,.ypcll~nych zwierząt, pta.kdw, 
się okazów nie jest zbyt imponuj~cą, leut pod etnograficzne i t. p. \ ssakow, ryb. OlbrzymI krokodyl z nad Nilu 
względem jakości i doboru stanowi całokształt, Na razie utworzono 4 działy: etnograficzny, zbiór muszli, minerdów, skat, odciski różnJcl: 
który daje dokładne pojęcie o ka.żdym poszcze- fizyczuy, biologiczny i antialkoholiczny. . istot żyjących, istniejących IV na.jdllwniejszych 
gólnym dziale tej ltulturalnej instytuoJi. W dziale etnograficznym zuajdujemy: wyci- okrasach (geOlogia), kości ludzkie, tors ludzki 

Słusznie dr. Kaufman lf końen Iwego prze- nanki, stroje ludovre, pisanki wielkauocne, strój (z wnętrznośJiami), ząb mamutą. z Bugu, kości 
mówienia zazuuzyl, że obecnie Muzeum mieści ś"ią.teczny włościan z Kurowie. powiatu łódzkie· wieloryba (żehra.. łopatki), ryby gtębinowe. Bo. 
się w szczupłym lokalu, leez nie naleźy tracie . go, wyroby z gliny wlosciau z Topolnicy, powili.· . gata kolekcya. ptailich jaj (zlJlul'y profesora Sza
nadziei, że przy poparciU gorącem ludzi uobrej j tu lukowskiego, gub. warszawskiej; welniaki ło- pietowNlliego); różne okazy motyl')w, chl'zasZCtf 
woli, interesująoych się sprawami Towarzystwa-I wicJcie, ptaki, dz~anuszki low.ickie, zabawki ,z za- I i to p.. '. .' 
Muzeum pozyska siedzibę odpowieduiejszą, i ze kładu nałęozowslnego, wyrabIane przez wloscian, ! W dZiale antlalkohohezUJW znajdujemy: ta. 
zdobyta w przyszłosci pomoc materyalna. pozwoli t. zw, pioruny (trepy), wyra.biane pod Tuszynem bllcG gra.fic~ne. pl'zeustawlają,ce pr~yjmowauie po
niezawodnie na rozszerzenie zakresu dzia.lalnoŚci I pr7.ez miejsl.lowych w!ośc au, l'IloźLlzlerz wiwa.towy karlIIów, obli()zani. procentowo smiert8lności oraz 
Towarzystwa Muzeum, nie tylko przez powiększe. z r. 1651, ryngraf rycerski (~jednej strony \Vi ! ilość ilpozywanego alkohol:!; jago skutki i t. p., 
nie sekcJj zbiorów, lecz urzą.uzenie pracowni nau- z~ru~ek Matld B03kiej, z drugiej św. Autolli~go), j ~odele org~n!zmów u ludzi w stinie uormalnym 
kowJch, jak galllllelu fl'l.ycznego, laboratoryum plersClfll! ordynansowy generała Skrzynecluego, l U alkoholuow (w~tru/Ja, żołądek, flerce nerki 
chemic:nego i t. p., organizowanie wystaw czaso· przywilej Macieja Łubieńskiego z xvn wieku, ' i t. d.). ' 
wl'ch niektórych' dzialó IV, stworzenie biblioteki atlas z r. 1605, wyd au y przez Gerhardta Merkl.' I Wiele okazów ulokowano w slojach i sza.
z dziel. mających związek z ol(&zami muzealne- tora, glosuego podróżulka i Impca z roku 1605; , fach oszklonych, W każdym dziale na okazauh 
mi i t p. pi~c ks!~g :Mo)żt"sza. wyda.wnictwo Towa.rzystwa napisy ulatl\ iające oryentowanie si~ przy zwie-

Bal'wnemi elowy przemawiuła p. Regina Ho· Poliglotycznego z r. 1595; plaskorzeźby ~ kOIU-I: dzauiu muzeum. 
rowiczowa. podkreślając spuleczue i kulturalne IIlny Marku Aurallllsza IV Rzymie (rodzltj atlaau). K 
znaczenie Muzeum. Te ostatnie stanowią depozyt p. B. Gluchowslde- -

Dr. Henryk Tl'enkner mówilozadaniach To- go; zbiory etnograflczlle z wyspy Haiti (daru p. , 
warzystwa Muzeum i podniósl zasługi dr. Kauf L. Ga.jewicza). ! Z WARSZA WY_, 
mana., dr. Prudborskiego i prof. Wyszuackiego. Znacznl\ c.zęŚć okazów umieszczono w 0841- J 
I{tórzy z wielkiem zamllo waniem oddaul b y 11 spl'a- klonych gablotD.ch i 8zafach. 
wie Instytucyi i zapoczątkowane dzlelo doprowa- I W dziale fl.zyllzl~yrn zuajdlljemy ułożone w spo - J * Zakazane wyd~wnjctwa. 
dzili do kOllOIl. WyrażaJąo podziękowall!e wszy- sób pedago.glczDY, rożne okaz!, ~aJące pojęcie o . . Wc<!ora~ departa.ment IV karny w&I'szawskiej 
stldm, ]lórz1 w jakikolwiek sposól> przyczynili clllokszLałrlc kazde, p08zczeg~1~leJ pod;.e~{(ly' z za lzby sądowej osądzil sprawę Kllzim/8l'til WJ8i'zbr, 
się do założenia Muzeum, dr. 'r. pOlusz,1 mysI, k..resu l!le~hall\k\, elel,tl'ycznOS<ll optyki .llllm~~y - robotnika. z b.uty lla.lltkego w Clqslochow\e. 
aby stwur;,:yó gmach Domu ludowego, na ... vz6t' lu. Wldzll\l]' WI<!~ \,1 ~yr~l\lly hyllrautlk\, l'\.lZlIC W I4rnlllllll L'u\\u 1905 Wian.ha byt areszto. 
istniejącego w Pabianicach, w l Lóryll1 mogloLy modele, dotyczące dzwl~l<OIV glosu (Iiprz; ll\O~o, wany na staCji w S08UOWl:U z paozką. w której 
skupie aię kilka Instytucyj, jak resursa \'zelllie cuorJ,orgauy), ma':!zyny, dOLycz'łce zJllwlijk CIO· było 400 egzernl)lar~y nPrzeglc\dll sooyali3tyczne. 
ŚJnlcza. I t. p. stowarzjs1'l.mia, oraz znaleśc po- pla, mouele mikroskopowe, luuety, lornety i te- go", wyda.wnictwa 8.·1). Kr. P. l L., oraz kilka
mleazozenie na. Muzeum nauld i sztuki. Dom taki l\likoj,y; przyrządy magnetyzmu -naturalnego i dziesiąt odezw organizacyi wojskowej rewoluoyj-
zdaniem dr. T, powmien powata.ć z dobrowolnyoh sztuczllego i t. d. I Mj. 
składek, chociażby jllknajlllniejszycb. B lJ gł.\to 1HzeLlstawia sl~ dział elektryczności, Izba !lądowa skuata Wlerzbę na, 5 miesięoy 

24) 

T~JtM~I~t WltL~lt~~ MIADT~, 
(Mieszkańcy Żebrowa). 

.~. 

(Dalszy eiąg-patt·z ~ 74). 

Rozencwyk wstaZ i pojeChał do urzędu 
policyjnego, a w godzinę potem już Stani
sław Kercz zostal wypuszczony-i słusznie. 
Bo to nie byZy proklamacye, tylko stare ja
kieś gazety, wśród których znalazlo się parę 
zagranicznych; a że one nic nie zawierały 
przeciwpaństwowego, więc Kercza uwolnio
no. Okazaro się, że strażnik, który areszto
wal Kel'cza, nie umial czytać, a rewirowy 
zapomnial z domu okularów. Zrożyl więc 
paczkę wraz z aresztowanym w urzędzie 
policyjnym, sprawa wyjaśniła się. Paczkę 
zabranych gazet zwrócono Kerczowi i wy
puszczono go z aresztu. 

Rozencwyk tymczasem jeździ[ rozparty 
w powozie po calem mieście: by1 u zięcia, 
byZ u syna, wstąpi1 do brata żony na Fran
eiszkańslcą ulicę i do banku ... 

Po mieście rozeszla się pogłoska. że 
Brenk bankrutuje i wyprzedaje się . Już lw
nie i powóz nabyl jeden z obywateli. 

X. 
~ebrow należy do miast czysto przemy

sZowych. Kominów olbrzymich naliczyć moż
na bylo tysiące, a z nich w dzień, a cz~sto 
i nocą kl~bi si~ olbrzymiemi wst~gami dym 

czarny. ciężki i toczy się przeważ ie ku 
wschodowi. Rzadko tu bywają wiatry inne, 
niż zachodnie, 'cieple, przynosząr.e często 
deszcz z sobą. Prócz aury zach()dniej Że
brów nie posiada żadnych urządziHl zachod
nich; ani cienia nawet tego, co posiadają 
miasta zagraniczne. Żebrów-to gród jal{by 
opasany wielkim, ciężkim murem, osIonlęty 
ze wszech stron tajemnicą, nie znoszącą śwla
Ua ... Zda się, że jest to miasto Plutona, któ
ry w podziemiach swoich kruszce topi i lcu
je. Kto się tu do Żebrowa dostal, traci przy
mioty swej duszy i zamienia się na kowacza 
kruszcu! Tu wszystko znaczy pieniądz. Cno
ty: d obr06, milosierdzie i nauka bezslcutecz
nie dobijają się do bram tego olbrzymiego 
grodu; a gdy się czasamI jakimś cudownym 
sposobem tu wcisną, to ukrywają si~ w ką
cilm, jak za despotycznych cezarów rzym
skich pienvsi chrześcijanie w katakumbach. 

Do Żebrowa ściekają skarby oz dużej czę
ści kuli ziemskiej, tu giną, tu są zaskle
pione. 

PrzemysI Żebrowa z dniem każdym wzra
sta, ale bez etyki Impiecl~iej, bez etyki ludzi 
dobrej woli. Tu nie tworzy się nic nowego: 
tu wszystko polega na naśladownictwie, na 
kopiowaniu. Ani jedna z milionowych firm, 
wytwarzających wzorzyste tkaniny, 'nie po
siada wlasnych blUr artystycznych, któreby 

! tworzyly wzory na te tl{aniny. Ten wydatek 
,. uważa się za niepotrzebny, zbyt obciążający 
I interes; wzory zwozi się z zagranicy, kopiu

je i wedlug nich wyrabia olbrzymią iloŚĆ 

zultaty. Habl'y, szaroty. nIezapominajki uwi
te ~ bukiety daly nadzwyczajny efekt. Wszy
stkie sztuki z temi deseniami byly rozchwy
tane. Konkurs kosztowa! grosze, boć nagro
dy nie przeniosły 200 rubli i dal nieprzewi
dziany wynik. Zdawałoby się, że po tej udat
nej prÓbie pÓjdą inne, ale gdzie tam. Ruty
na jest silniejsza, niżby się zdawalo! Ona 
owładnęła catym przemysłem Żebrowa. Nie 
oplaci się czokać na wyniki konkursu two~ 
rzyć nowe drogi, dać rzeczy oryginal~e. Po 
co~ Spt'owadza się wzory naj modniejsze z za. 
granicy i to wystaf'czy. Tak robią duże fir
my. Przy nich, jak pasorzyty, rozsIadZa się 

\ gromada innych, mniejszych. Te jeszcze bar
dziej upeaszczają sobie calą sprawę, kradnąc 
gotowe modele firmom wielkim. Kradnie się 
bardzo prosto, zupełnie tak, jak jeden rząd 
drugiemu wykrada tajemnice militarne. Tu 
i owdzie trafia się robotnik lub majster, lu
biący pieniądze-do niego przycllOdzl faktor, 
który obrabia interes. Często majster nawet 
nie wie, komu sprzedaje potrzebne formy i 
rysunki. 

Złodziejstwo w tern pal1stwie Plutona 
posiada bajecznie obmyślone sztuczki. Jeżeli 
wielka firma przyszylwwywa komplet prób 
swoich wyrobów, to konkurencya stara slę 
o dostanie kilimnastu takIch prÓb dla siebie. 
Wszystko, co miasto olbrzymie wyr'abla, mil· 
jonowe, jeżeli nie miliar'dowe roboty, Żebrów 
sprzedaje za posrednictwem agentów-Iwmi
wojażerów. Miliardy przechodz/\ przez ręce 
tych ludzi. 

materyi naj różnorodniejszej. I 
Raz jeden tylko Brenk oglosiI konkurs I 

na wzór swojski i otrzymal zadziwiajl\ce re-

(d.. e. n.) 
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twierd~y z zaliczeniem 6 miesi~l'Y więzlallia pre
wencyjnego. 

* O przechowywanie "Robotnika". 
We wrześniu roku ubieglego poliCH doko 

nala rewizyi Vi mieszkanin Ludwika Sokołowskie· 
go, przy ulicy Brackiej nr. 10, przyczern znale
ziono znaczną ilość numerów "Robotnika", co po· 
zwalalo przypuszczać że w mieszka!liu Solcolow
skiego mieścit się sklad tego wydawnictwa. 

Wczoraj departament IV warszawsldej izby 
sądowej skazal Sokołowskiego na rok i 3 miesią
ce twierdzy. 

Po wyroku Sokolowskiego uwięziono. 
* "But.y warszawskie". 
Z Kij ,) \'fa donoszą., iż głośna historya z "bu, 

tarni warsza wsllimi", przybrala obr6t zgola nie· 
spodz iewany. Jak wiadomo, intendentura Idjow 
ska w swrim czasie odlllówHa przyjęcia 75,000 
par butów, dostarczonych przez dostawcę Marla 
z Warszawy, mimo, iż przy ją,; zalecał jej gt6wny 
zarząu intendentury; intendentura. l<ijowska moty
wowała oumowę tam, iż buty są nic niewarte. 
Postępowanie iutenclentury kijowskiej nie pOllo
balo się oczywiście w Warszawie, to też feldfe· 
dla Piatina, przysłanego z Kijowa dla obeirzenia 
butów, osl(al'żono o rozmyślne poprucie towar\!. 
Przectw Piatinowi wytoczono d.ochodzenie karne, 
J<tóre jednak umorzono dla. bl'aku poszlak. Głó· 
wny inteudent polecll wówczas intendenturZe, 
warsza wskiej wybrac 10 par butów i dac je do : 
wypróbowania gló\vnemu kom tetowi technicznemu . . 
Obecnie otrzymano w Kijowie wiadomośc, że 
wszystl,io te dziesięć pa.r uznano za oil'zdatue do 
użytku. TJm sposubem cala partya., 75)000 par 
butów, wart',:ct 487,500 rb., l\OlIlisya kwalifika
cyjna oarluca. 

* Echa r. 1905. 
W końcu r. 1905 osada Przytyk w pow. ra· 

domskim byla widownią niezwyklego zbierania 
sklade\;. Trum mlodych Judzi olJchodzit zamoż· 
uiejszy~h obywateli i żądał datk6w na. rzecz bie
dnych mieszkańców Przytyka. Między jnnemi 
tłum przybyJ do mieszkania Jantda Zajdy i zaią· 
dal odeli dla biednych rubli 4); gdy zaś Zajda 
odmówil, Hum zamkn~l skłep lego od alicy; Zaj· 
da wszedl do sklepu od strony mieszkania, lecz 
tlum nie pozwolll otworzyc mn sklepu, prtycizem 
pob,LO Zajdę kijami, nadto zaś ktoś ranil go no 
iem w bok. 

Z zeznań świadków okazało się) że tłum mlo· 
dych żydów postanowił zebrać pieniądze dla. bir;
dnych osady Przytyk; określono sumę ogólną i 
rozłożono ją na mieszkańców zamozniejszych, któ
rych następnie zmuszano do uiszczania. składek. 

Prokurator przestępstwo powyższe zakwa.\ih 
kowal, ja.ko rozbój. 

Sąd okręgowy zmienił tę kwalifikacYę i z art. 
269 prim. skazal uczestniJ,ów na rok więzienia 

Wczoral izba sądowa. zmniejszyla osh.arżonym 
ka.rę do 4 miesięcy więzienia.. 

Z KROLESTWA. 

Budowa pnystani. Zarząd warszawskiego o· 
kręgu kOJ/Junil,acY.lnego w r. b. [lrtj"".tępuie uo budo
wy przystani rzecznej na Wiśle w Rata)ach, Ha CO 

ministeryom wyznaczylo juź kreuyt w r, z. Mate· 
ryaly budowlane ZWIeziono na miejsce. :Mi
nisteryum wyznaczylo również kredyt na dolwń 
ozenie budowy portu W Sandomierzu. 

Niezależnie od tych dwóch portów zarząd 
okręgn komunikacyi opracował i przedstawil do 
zatwierdzenia proJekt budowy przystani rzecznej 
w Zawichoscie; bez pl'zystaui tej dokouane Lam 
roboty regulacyjne nie posiadałyuy odpowiedniego 
znaczenia. Opracowano również projekt budowy 
przystaui w Slerosla.wicach i OllaL6wku, w gul;. 
kIeleckiej. 

Antoni Domański, magister św. teologii, prałat b. 
kapituly mińskiej i ostatni rektor b. seminaryum 
w Mińsku, w wiekn Jat 82, a kaplaństwa 58. 

Po skasowaniu przez rząd dyecezyi mińskiej, 
czas pewien przebyl IV Petersburgu, poczem prze· 
niósl się do Wilna i mieszkał tu aż do zgonno 

O pogrleb. Włościanie wsi Lapieze, pod Ihu· 
meniem, w gub. mińskiej, nie pozwolili na pocho· 
wanie na cmentarzu wlościanina·samobójcy, Ho
rodeckiego kt6rY się powiesil w lesie. Gdy zwło
ki przywi~ziono, drogę do wsi zagrodzil tŁum" 
uzbrOjony w drągi i siekiery, kierowany przez 
sołtysa i oświadczyl uriad niko wi, że nie pozwoli 
na pochowani!', a duchownemu prawoslawnemu, 
że. odtąd .więcej nie pójrlą do niego do spowie' 
dZI. PomImo to trumnę wniesiono na cmentarz, 
lecz, gd y JJrzystąpiono do kopania mogiły, trum 
wloŻył trumnę z powrotem na wóz i zaczął bić 
konia. Ojciec samobójcy zna.lazl potem trnmnę 
na placu przed cmentarzem i pochowal zwłoki 
syna w poJu. w odleglości dwóch wiorst od wsi. 

Rewizya. Donoszll- nllm, :7.6 IV Rumaniu w re· 
dalu'yi r17.iennik~ .,Golos prowincyi" i w miesz
kaniu wydawcy dokonano rewizyi. 

Z CESARSTWA. 
-:-

Z Dnmy. W przyszlym tygodniu dzienne po· 
siedzenia. DUlny państwowei wyznaczono: na po
niedzialeJc. śro ,lę, czwartp.k i sobotę, wieczorne 
zaś od będą się we \vtorek i środę. 

thprawomyślna odezwa. Policya moskiew
ska wszczęta uochodzenie sądowe przeciwko wla

t śoicielowi drukarni, w której wydrnko\vano o· 
dezwę partyi K. D., nawolująca wyborcóW' do 
glosowania na kandydata partyi, Teslenkę. 

Tołstoj skonfiskowany M03kiewska izbft są
dowa skonfiskowata t'zeci. Lwa Tołstoja o ruchach 
wloŚciańsJdcl.t 

Symplty,l izb prIlwodawozych. W Petersbur
gIJ zwraca powszechnIe uwagę obja.w dotąd ni
gay nianotowany, mianowicie wzajemne zbliżenie 
się do siebie Dumy i Rady państwa, wywołane 
ostatnicmi interpelacyami Kuluary Dumy pań 
stwowej przefloInione są czlonkami Rady państwa, 
kt6r.vch przybyro na posiedzenie Dumy przeszło 
80. Wśród przybytych są utytułowani z prawicy, 
starcy w munduracb generalskich, byli i przyszli 
ministrowie. W9ZySCy śCiRkają. ręce postów do 
Dumy, dzięl\ując za obronę Rady paUstwa. 

Jest to niesr'ldziewan V wynik prze'dlenia. 
Illinisteryalnego. Czlonek Rady, S!achowicz, wy
raża Z~i(lowolenie z przebiegu obrad w Dumie. 
Prof. M. Kowalewsldi zapewnia, że jest to pierw· 
BZy dzień, gdy Duma wywoluje ogólne zadowo
lenie. Przedstawiciel prawicy Rad V pa.ństwa, 
Olsufiew, w ro~mowie z poslami do Dumy z pra
wicy i paźJziernikowcami nie ukl'ywal swych 
Bym pa tyj d la stanowiska większości dumskiej ..• 

Ta.kie wydaje owoce "walka z reak.cyą." 

Z dzielnic pDlsłdch. 

Z KRA.KOWA. Przy stacyi doświldczalnej 
dla gorzelnictwlł. i przemystów pokrewnych przy 
państwowe] szkole pt'zemysłowej w Krakowie roz
pocznie się dnia. 16 maja r. b. 6-tygodniowy 
lmrs gorzelnictwa. 

Kurs teu obeim!lje wykludy: technologii go
rzelnictwa, IlOtuuiki, kontroli ruchu fabryki, che 
mii i fizyki, rachunkowości i uSilawoJl.I.wstwa go
rzolniczego, ćwiczenia w pracowniach. 

Oplata za kurs w yoosi 50 kor. dla lirajow· 
ców i 100 kor. dla obco!{rałowców. Oplatę lub 
podania o uwoluieule od niej należy zloźyc przy 
zapisie. 

Bliższych inCormae y judzielą kierowAictwo 
stacyi. 

Imiana wJlllania. W ostatnich tygouniach, 
jak donosi "Zlemia lubelska·, właściwe wladze 
w gub. lubelskiej otrzymały zuaczną liczbę próśb 
w spraWIe l-rzeJścia z prawosławia na ka.wlI· 
cyzm. 

PIOrUB VI marCiU. W dnia 1 kwietlll3. we wsi 
Rudakowie w llOw. kr<lemienieclmu piorun zabił 
dwu wlościan w polu. 

! KAUNDA.ltZYK TERMlNOWi. 

Z LITWY RUSI. 
S. p. ks. Antoni Domańsii. Dnia 29 z. m., 

o godz. 12 VI pot, zwad: IV Wllule S. p. ksiądz 

l IMlONt\SLOWIANSK(l!"i Dziś MnożJslalVa. J 11.-
t roBożywoja. 

l TEATlt POPULARNY (Konstl\llt~nolVskl\ nr. 16) 

l 
D z i S wKnaipa' Parviago, lla dochód Tow. abstynentow 

. "PrzyszloŚc". Początek o godzinie Ił mm. 15 wieczorom. l J u tr o operetka polska "Manewry jesienne" Początek 
o godz.8m. 15 wIeczorem. 

TEaTR KUKIEŁEK. (Przejazd 1). Codziennie 
przedl\IlWlenle na. korzysć "Krupli mleka" do d. 11 b. 11· 

ZEBRANIE. D J l li ag. zebr. cd. Zgro mr.jstl'ÓW 
cecho krawieckiego (w lokaln .. Liry", Mikolo.jawaka nr. 
11) o g. a po pot 

ZE STRA.ŻY. Dz I ś o godzinie 7 wieczorem ćwicze
nia I I Il oddzlalu łódzkie; straży ognioweJ ochotnicze) 
W domlt.ch rekwIzytowych tychże oddzlaiów. 

(a) Sprawy przemysłowe. Donosiliśmy nie-
dawno, że skutKiem bankructwa firmy *1 N. Kor
niejew l S-wieM w Moskwie - zaangazowalle 8;1 

W znacznej mierze firmy lódzkie. 
'I Dingi wynoszą 2) 00,000 rubli. Większość 

wierzycieli wybrab na prezesa zarządll konkur
sowego, p. Fedorowa; na kuratorów zaś: Rudnie
wa. Taubego, Szleziugera, Hjaszewa, Zimllltlrfelda 
i Juljawskiego. MnleJslośc wierzycieli wyraziła 
się przeciw temu wyborowi, wskazując na to, że 
w sl\lad większości weszły wszystkie banki, które 
zgłOSiły swoje pretensye no podstawie weksli, 
przyjętych przez nich do dyskonta, a równocześ · 
nie zamelr:lowali swoje pretensye i ci, kt6rych 
podpisy figurowaly na blankietach wekslowych, 
czyli innemi stowy - pretensye te zgłoszono po
dWÓjnie, sztucznie powiększają.c tym sposobem 
liczbę głosów. 

Następnie wskazano i na t.o, że w liczbie 
większości glosowalt i syuowie Korniejewa, ma· 
jący preten-lye la 290,OóO rubli, opa['te na doku
mentach wątpliwych, pooiewat dowody otrzymali 
synowie dopiero wtenczas, kiedy nad przedsiębior
sLwe;n Korniejewa już byla zarządzona opieka, 
czyli, co na jedno wychodZI - kiedy Korniejew 
JUż zbankrutowal. 

Przeusta w iciele mniejszości zwrócili się do 

I 
sądu z prośbą o skasowanie wybor6w i wyznacze
nia nowego slcladu sądu handlowego, wybranego 

l większością wierzycieli. 
Większość stanowią nazwiska osób, mających 

pretensye do większyci sum, mięJzy ionemi i fa
bryl(anci lódzcy. 

(x) Liczba ludnoici stałej m. Łodli. Wedlug 
ostatnloh danycu, Łódź liczy 181,532 osoby lu
dności sta.lej, mianowicie: 88,463 męf.czyzn i ko

I biet 9il,069. 

\ 

W końcu r. 1909 liczba ta wynosiła 170,085 
osób pIci obu, zatem w roku ubiegtym luduosc 

I
stala wzrosla o 11,447 osób. 

Według wyznań, jest prawoslawnyeh 1,186, 

I katolików-66,319, ewangelik6w·-58,082, marya
witów-5,108, baptystów-1 ,804 żydów-49,03d. 

Ponieważ Łódź z przrI(j.czoneml miejscowo· 
ściami liczy obecnie z górą 400 tyśięcy ludności, 
przeto więcej niż potowa ogólnel liczby Jest lu
dności niestalej, czy li zamieszkałej za Jla.~zportaffii. 

I (a) OdmOWI. Na. ostatniem posiedzeniu ko· 
l misyi gubernialnej do spraw stowarzyszeń i związ

ków zapad la. odmowa zalegalizowana ustaw na 
stępujących infiJtytucyi: Towa.rzystwo ochrony ko
biet przy żydowskiem Rtowartyszeu:u niesienia 
pomocy chorym ("Linas H;tcholtm"), Tuwarzystwa 
zawoduwego krojczych i szewców; Towarzystwa 
bfzl1roeenlowych pożyczek na Górnym H.jnku. 

(a) Wystawa letniou VI Łodzi cieszy się sta. 
le niezwykteru powodzeniem. Wcz 'J raj zwiedziło 
wytitawę do 2,000 os6b ByZy chwile, kiedy trze· 
ba. uy lo zamknąc kasy i publicZllOŚC "puszczać 
partyami. 

Z Warszawy przybyli uczniowie 8zkoly Real
ne; ua. czele z profesorem, jak również szkoła 
lódzka Aleksandryjska i kilka elementarnych. 

ObJainień udzielali pp.: inż, Z. Delder i A. 
Karśllicki. Wystawa została wzbogacona jeszcze 
niekt6rymi okazami, godnymi uwagi: natura.lny 
kierownik z aparatu "Bleriota.", skrzydło "me
riota" i części lI.eroplanu p. Cywińskiego) roz· 
trzaskanego W' uni u 30 marca r. b. 

Wobec tak wielkiej frekwencyi komitet wy· 
stawy, na ogólne żą.ut\nie, przedłuża ją jtlszcze na 
cal y przyszly tydzień. 

Poucns wystawy wylonil się projekt ut"wo
I rzenia pierwszego jJolslde6o aerodromu i szkoly 
I lotniczej, pod Wa.rszawą, przez fachowców: inź. 

Deldera, braci Chlebowskich, inż. Karślllckiego, 
Kozłowskiego i 1'. Żeleźniaka. Otwarcie nastąpi 
w jaknajkrótszym czasie . 

W ubiegly piątek zwiedził wystaw~ p. gu
I bernator pioLrkowski. 

(h) Biał& wlstawll. Zarzlld skladu źlrar· 
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~owskiego w Łodzi, przy ulicy Piotrl<owsldej 87, Biura. m& obecuie do obsadzenia: rowala 500 rubli, Steinert - 300 rubli, jest więc 
\ll'ządzil nader efektowuą wystawę, przewaln ie 1) miejsce w szkole jednoklaiowej prywatnej nadzieja, że i inne firmy nie odmówilt swej po. 
C materya16w bialych. dla. nauozyciela, wladającego jęz. niemieckim; mocy. 

Od wejścia, aż do końca składu, w polowie 2) Lokcyę dla nauczyciela, mogącego przy- Uproszony komitet pań ma zająć się zbiera-
szerokości, ustawiono bardzo misterni o wykona. gotować na świadectwo aptelcankie z 4 klas; uiem drobniejszych skła.dek i ofiar. 
nych kilka kiosków i w nich bardzo symetrycz- 8) Posadę dla. nauczycielld na wieś (warunki Uchwalono przystąpi" do budowy IZOp i staj-
nie poukradane sI\! rozmaitego rodzaJU, lJietylko skromne); poleca: rOf;y/inkę, mogącą wykładać: ję ni, które komitetowi przeciwżebrac:.:emu są już 
towary biale, ale już gotowa. bielizna. zyk rosyjski, historyę, oraz geogra.fię; koniecznie petrzebne. Ogólne zebranie członków 

W jednym z kiosków ustawiono !:lzafkę (bie- 4) NauczycielJ{ę jęz. polskiego i francuskiego. Iwmitetu, w drugim terminie, odbyć się ma w nad-
liźnlarkęJ, w której, jako wzór dla pań, poukIa- Biuro pośredniózy bezpłatnie; otwarte co· chodzący piątek, t. j. dnia 7 b. 111., o godzinie 8 
dano bielizn!;l, nowe haleczki i t. d. ~ziennie od godz. 6 do 8 wieczorem. wieczorem, w gmachu przytułku dla sta.rców i ka-

Niezależnie od efelitu światl ' \ eleldl'ycznego, W tygodniu bieżącym dyżurnją. lek (ol. Dzielna nr. 52). 
które bardzo silnie oświetla calą wystawę, sym- W poniedziałek - p. Elznerowiczówna, we I 
l'atyczne wrażenie robi i{wiecit3 iztuczne, wyko- wtorek - p. Z. Pętkowsl<a, w środę _ p. Lu- (a) " Pr1lslłośó". Wczorajsze~u zebraniu 
nane w zaktadzie pani WaeJfle , okalające namio- pińska, w oz"artele - p. Zonnenber~anka. w pią- I To~arzystlVa abstynentów przewodniczył p. Lu-
ey i stoły. ł tek - p. Bieliń3ka, w sobotę _ p. Gon~arska. l d wlk Domagała. . 

Z tak gustowną i cfdlt towną wystawą w skta- ! . • l Z powodn otwarCIa nowego oddzinlu w Czę-
dach lódzkich po raz pierwszy spotykamy się I .. (~) Biuro p08red~lctwa. pracy ?t~arte zostalo '1' stochowie, wygłosił słowo wstępIle o idei absty-
w slcladzie żyrardowskim. dZ~SlllJ rano,. J~~zy l~h(jy \~olczańsl\leJ nr. 95, pod nenckiej przewodniczący; po skończeniu przemowy 

egI.d~ chrzescIJansklego Towarzystwa dobl'oczyn· uchwalono wysłać do peszę z życz.niami na ręce 
(a) &Gmitet szkoły n.em 08ł cbrześeijańslde· nosol. p. Nowakowskiego, głównogo organizatora tego 

go Towarzystwa dobroczynności zwoluje w dru- Biuro zajmuje sldep frontowy na parterze, oddziału 
gim terminie ogólne zebranie roczne dnia 6 kwie- który wynajęto do l-go lipca 1912 roku za 900 Następnie uch walollo wybrać jeden dzień .pa-
inia r. b. (czwartek) w gmll.chn przytułku star- rubli. . . . ,... cya.lnie na posiedzenia zarządu. zebranie jedno-
ców i kalek (Dzielna 52) o godZinie 8 wieczo- ZadaUlem blOra Jest posredIllczeDle między "lośnie uchwaUlo aby tym dniem byla środa ka-
rem. firmami przemyślowemi a poszukUjącymi pra.cy. ~dego tygodnia. ' 

Komitet szkoly za naBzem pośrednictwem Biuro g~omadzi6 będzie inform~cye, ~adsył~ne P08tanowiono również na żądanie członków 
prosi o liczne przybycie, w celu rozważenia pil- , prze.z .rózne fir~y, któ~e ZObowI~zaly Sił) zaWla- 41-go Kola »Jednośó" wygłosić powtórnie odczyt 
nych spra.w, gdy~ byt szkoty wymaga więl,szego I da~Ific o wszelkich waku.~ącycb miejscach z~ ws~a- z obrazami niknącymi w sobotę 8 b. m. 
zanteresowania się tą uczelnią ze strony spole- i zaD1em. warunkó:v, .sta.wIanJc~ kandyda:owl. BlU- W środę dnia. 5 b. m. postanowiono urzl\dzió 
czeństwa. I ro udZIelać będZIe Informacyj bezplatme; czynne wycieczkę na wystawę lotniczą do HeJenowa o 

(x) Ze lwią,zku zawodowego pracowników i ł będzie od godziny 7.ej rano do 12-ej w południe godz. 6 po pol. 
pracownic l{rawil'ckich. W niedzielę 2 kwietnia f i o,d.go~z. pól do 2·ej do 6-ej po poł~?D:iu. Czyn- W końcu zebrania. posta.nowiono wyjednać 
odbylo Elię roczne zebranie związku . Zagaił je p. nOSCI bIUrowe będą unormowane, pozmeJ wzglę- pozwolenie dyrekcYI gazowni na. zwiedzenie za. 
F. Motylewski. Przez aklamacYę powolano na dnie?o potrz~b ~ zgłoSZe!l posz?lcując!ch pr~cJ. 1(I~d6w gazowych \V uiedt.ielę dnia. 9 b. ill . o go. 
przeWOdniczącego p. I. Witta, który zaprosił Jla SprawamI bIUra za.wladywac będZie komltet, dZlllie 10 rano. 
selcretana p. Klupińskiego na. aSOdorów pp.: K. złożony z pp.: Zygmunta Rychtera (prezes), Leo- (h) R ' k' t f6 . 
Rodego i K. Muszyńskiego. Związek liczy obe j na. Koźmińgki~go, Teodora SteigerLa, Feliksa Stei- . a .. tlw:,ya , !Dama ogra w. Kor~llsy&, ~ł?-
cnie 60 czlonl<ów. ' getta (:'Ikarbllik), Adolfa. Steigerta, Jana Sandela, zOi~ ' z. l.uzymera z el~ktrowol, na.c~el~lk~ st!~zy 

Za pośrednictwem zw. otrzymało pracę 16 1'0- I Stanislawa Nakielskiego i Antoniego Charemzy. m. Jskl.eJ. ~Odp~!k~wntka Koctanow:cz(\, l~zynle-
botników. ł Wydatki, obliczone na 6000 rubli rocznie. row mle)sloch l lekar~ów cyrkułowSch, zWledzal~ 

Podług sprawozdania kasowego (za czas do I zobowi<\zali się Jlokrywać w całośoi fabrykanci wszystlotl lokale, .zaJę~e przez kInematograCy ,I 
lódzcy. znalazIa, że odpOWIadają ,.v::ruol<o01 .hezpleczen-

l kwietnia r. b., przJchód stanowiły: pozostalość Na kierownika administracYI'nogo zaangaio. ~twa tylko Ioka.le w ~OdeoUlIl , .The BlO Express" 
z r. 1909 233 rb. 32 ko p., wpiso we 22 1'1; ,skład I I VI "O" t l . wano p. Gustawa Prodehla,' do prowadzenia ksią.z . pe~ne.l, lmerze aza I pozos a e 'las grożą ki ezlonkowskie 281 rb. 40 kop., ofJary 68 rb. . ~ lllab"z Jacze t 
84 k 10 b 74 t.. przY.ięto platnego ofj ''Yalistę . p. A. Bayera. ~ p .. lIS. wam. _ . <I 

op., procenty r. .op., zwroty 9 rb, Komitec składali będzie Towarzy.3twu dobro . Teatl 1 1cJllematoiS l ar ."F/ora .na Btlntaoh 
50 kop., razem 625 rb. 80 kop. : czynności co miesiąc sprawozdania. z dziaralnośd. (UIIC~ , Zawadzka) . zgola ',Il,e odp~~via.d8. waran. 

Rozchód: administracya 24 rb. 29 ko p , 101l:a- lnicjat'j wę do za.lożenia. biura. dat p. guber- ~{.om, -ą lal~ z3.:k\, w IltOryCb. .ml()szcz~. s,~ wę-
le 81 rb. 90 kop., zapolllogi chorym 57 ru. 20 nutor piotrkowski na. zebraniu z udzia.lem grona ze, są , lIaw~t klany wodne, lecz brak Jest na.J-
kop., zapomogi bezrobotnym 2 rb. 50 kop, z;t fabrylcautów w m~glstracle łódzkim, celem ogra. gtó~lłlel"zeJ rz ' czy-rezerwoaru woduel5o, który 
pomogi na wyjazd 2 rb. 86 kop., (j ś wiata 17 rb . . . ,I .• I' b ' . 1 t I l .' zaSIlałby te krany w wodę. 
43 lro róz'u'" ') r 43 kop raz em 189 rubli UlczellHt uO minImum lCZ y Jeunos elt ){\z zaJęc I N' I' " , .,. " . . 

~ p., ,~ . .,." i ukrócenia żebnniny. I Ił Ja u6Jze zasauzle ~llzyl1lerya pow.latowa, 
61 kop. Niewątpliwie ogól f~brykantólV poprze usito. I .zbadawszr b~dynek,. POdpls~ta. :tht IlznaJący go 
19 k:. kalie związkowej znajduje się 435 rubli wania organizatorli w i przyczyni aię do WłaŚCi- II za odpOWIedni na plzedstawlellla? 

Do zarządu wybrani zostali pp.: F. Mot y- we~o rozwoju dzialaJ~o.Ści biura, l~tóre [!IOŻe przy- (a) .OozelttwaDY jest pr~yjazd w tych dniach 
lewski, F. StępczYlisld, I. Gralak, P. l\lUPIIlski, 1IIeso rzetelne lcorzyscl miastu, Jako Instytucya i do ŁodZI głównego zarząd!.aJące~o oddziałom nau· 
'L' W 'bl k' K J d I Ch ' I k' społeczno fllantlopijl!a. kowym przy ministeryum handlu i przomysłu r. t. J.:'. ro r.W8 l, • o et . ' mIC ee l . 

Do komisyi rewizyjnej pp.: K Mugzyń~ki, (h) Koło praoowników koiei fabrycl.Do-łóds- l\f~IIllIU~ w c~lu dokonania rewizyi we wszystkich 
M. Kwintl\Owsld, A. Cwirko. kiej. Wczoraj w lokalu Kola. pracownil.6w od- lliWjSCOI ych zaldatł6\v naukowych. 

(x) Ze atowau11Z1nill majstrów fabryczuych była się w godl ioadl popołudniowych zabawa dla ' (a) Pozegnanie. Dnia:39 marca na posiedze 
gub. Piotrkowskiej. Posiedzenie od bylo sit.} w BO- I dzieci ozr~nkó IV tej i nsty tucyi i wog?le p.raco IV n~ niu ~ekcyi pe:lyatryczaej TOW1U'Z ys twa L J kars loe-
uotę pod przewodnictwem p. E. Weigta przy !'ów k,olełowych. , Współudział PUYJęto l polikIe l go .ł:ez~e grono ~ekarzy ZegD'\lo . .n- I·a ~~Lc!awa 
współudziale 60 czlonL{ów !:!towarzyszenia. Po za- I rowarzystwo oplckl nad ,!rzewostanel~l., JaSI.nSł<lego, .dutych. czasowe~,) ~~rezo"a sekllyl lor
gajeniu posiedzenia p. Stanisław Lubic~ l\1ajew ' .Zauawę l'ozp~cząl. ehor .wy?howanco w szkoly dy:nato~~ Sl;p)t~a .Anuy .l\1a~·YI" dl ~l. dZI~CI, W Łn
iki wJgłosił bardzo interesujący odczyt, p. t.: kole:Jowe!. Uczeillc.6. l UCZlJloWle z zapalem wy- JZl, ktOI.y z dnIem. l kWlet ,l1<l oplls <~lł ŁoJz prze· 
• Wielki przemysł", za wygloszenie którego ze- powladah monologI l deklamacye. Panna ?ny- i nosząc Się do Lublina . n~ stauo~ls~1) ordynatora 
brani wyrazili prelegentowi swoją wdzięczność. " bylska wykonała parę utworow na fort~pl~D1e. , etat'J\vego now ego szplta a dla dZieCI, po .vstatego 

Zebranie zaakcepLowalo postanowienie zarzą Chór .męsk! .Kota. pod bu.tu.tą. p. Sz()~epaD3klego z fundacYl pp. Vetter6w. 
du, by wstrzymać wypłacanie zapomogi jednemu udaLme o.dsplewal klll<a. ~le~nI ~\VOJSklCh. Orkle~ Szereg przemówień rozpoczą.t Dr. Schoenaich, 
z członków, poniewaź nie przYJąt zaofiarowanej s~ra, zlozona. z ~andO!1ll18tow l g~tarzyst?w pod lekarz IH1 <yzelllY szpita.la ~A ' ,ny ,\[arYI", żegnając 
mu posady przez binro pośrednictwa pl·acy. kleruuk lem p. Flhpczyn~klego w~wn!Zll.r$l SIę z za· \ D-ril W. Ja~ińskiego IV im ieniu kolegów szpital-

Inż. F. Przedpelski t1dczytaI upracowany re , dania doskonale. Uczen Kopczynski wykonal na I arch, na s tępuje przemawi:lt IV im leulU "Ligi 
gularnin biura pośrednictwa pracy, który, tytułem skrzypcach solo kIlka utworów naszycll kompo- , przeciwgruźl 1 cllsj" Dr. S, St<ll'ling, sekretarz za-
próby, będzie obowiązywal przez rok bie~ący. zytorów. , ., . I rządu LIgi, wreszcie zabral gtos Dr. Wl. Pinkus, 
Zwrócono uwagę na ogloszenie o wal<ujących po- Po zal<onczenlu pOpiSÓW deklamacYlnych! lekarz naczelny ,.Pogotowia Ra unkowcgo'l. Mów-
sadach Jak również o zglaszających się kandy- muzycznych, p. Józef HejwolVslci , członek zal'Zą. cy wyrazili żal 1\ pOlVodu 0rU~z " 7.ellia Łod;t,j przez 
datach, umieszczanych w gazeLach miejscowych. du Towarzystwa. opieki nad drzewostanem, mial D-ra Jasińskle~o, podniesli jego pracowi tość uad-
Interesanci mogą się zglaszac do mieszkalll8. prze poglądową, pogadankę o sadzeniu roślinek poko- 'l,wyczajną sumienność w wypeinleiliu obowiązkó\v 
wodniczącego ul. Juliusz& Nr 37 m. 11 lub też jowych, Ich przesadza.niu, użyciu do nich gatun· i 8~rdeczny stosunek do chorych. 
do lokalu Stowarzyszenia (Nowy-Rynek Nr 6) w ku ziemi i o poszanowauiu roślin. Licznie ze· Po posiedtenin nd1.no się na wspólną wie-
godzinach biurowych. Zarząd zwrócil się z pro· brana dziatwa z natężenIem wysłu chała preIe- czerzę, gdr.ie przemaWiali Dr. PIeniążek, który 
śbą do wszystkich ezlonków, by owakującycll , genta. podnióst udziaŁ Dr. Jasiu3kiego w pracach na {lO' 

lub też mających zawakować posadach jaknajprę Punktem kulminacyjnym zabawy !rylo roz- lu oświatowym i społecznym, Dr. MJgilnlCki i 
dzej zawiadamla!li członków biun posrednictwil. danie dziatwie 300 roślinek, ofiarowanych przez Dr. G dco 

I pracy. Po przyjęciu czterech kandydató\v na ~ p, Eugeulusza Gundelach.l. Ntlstrój p lnowar bardzo serdeczny 
, c,lonków posiedzenie zamknięto . (a) KomItet ptlooiwzebrallly zw~łal w ubie (h) Gund Hotel. Donosiliśmy o sprzedaży 

. (x) h Stowarzyllenia Bauolyoieli ohrl8ooijan gly piątek posiedzenie zar:.:ądu komItetu PI,zeciw- całej pose8yi przy ulicy Piotrkowskiej, Krótkiej 
Jm. Łodzi (Konstantynowska 5). Biuro posredni(J- żebraczego i przy tulku noclegowego. i Pasaż Meyera, na której stoi Grand-H<Jtel 

twa pracy przy Stowarzyszeni u nauczycieli chrze- Postanowiouo Zająć się energicznie zbieraniem a która nalożala do banku handlowego. Dnia ai 
ścija.n poleca wykwalifIkowanych nauczyci eli i oCiar, które są jeszcze niezbędne do dokończenia marca· r. b. nowonabywca zawarł umowę rejen-
nanczycielki wszelkich prz~clUliotów lIzkolnych, gmachu. KIlka znacwiejszycll ofIar jaż wpłynę- talną z właścicielami Baru a la nHawl'l ';, , któ-
oraz mllzyld.l I lo na ttln cel: fIrma Tow. ako. K. Scheibler. oCia.- rZJ obejmują lokal, gdzie mieścił się Gr".ud CaCi 
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i za parę tygodni otworzą restauracyę i kawiar · 
nię, pod firmą .. Grund Bar-Kawiarnia". 

W pod wórzu, gdzie obecnie jest skwer, w tych 
dniach rozpoezyuają budowę wielkiej halli ua re· 
stauracyę. Lokal, w l<tórym się do tej pory mie
ściła restauracya, będzie przerobiony na sklepy, 
dwa od ul. Piotrkowskiej. reszta od ul. Krótkiej. 

Ogród ma byc przecięty ulicą, lączącą Pa
saż Meyera z ulilll\ Krótką i na tej nowej ulicy 
mają stanąć wielkie gmachy I.ochodowe. 

Na budynku, w l<t6rym się mieszczą obecnie 
numera Grand HotelIl, wzniesione mają byó jesz
cze dwa piętra; numf5rów llotelo,:"ych ma. być 25S: : 

Cara wi~c posesya w krótkIm .czasle zmieni I 

swój charal{ter. Szkoda ladnego l dobrze za-
drzewionego ogrodul : 

(a) O no"o kasJo Do piotrkowskiej komi
SJi gubernialuej do spraw drobnego kredy tu
wnieSiono podanil\ O pozwolenie na. otwarcie no
wych Towarzystw pożyczkowo oszc;\ędnościowycb: 
dla rzemieślników w Łodzi, dla rzemieślników 
\1 ' Konsta.ntynowie j w Łazisl\:u guberni piotrkow-
kiej. 

la) Lio)t •• J. 011 spr:edllż drzew, rosnl\cych wo· 
kolo plB.cu mIeJSKiego przy ul. PIątkowsklei I w parku 
miejSkim. odbędzie się w Zglerżn dnia 6 b. m., w ma "
gis tracie tamtejszym. 

(h) DrobnJ Ggień. Dziś, o g. 6 i pól rano, przy 
ul. Benedykta Dr. ]ti, nad stajnia, zapalIla się sloma. 
Ogień ugasili domownicy pued przybyciem 8'raży ognio · 
weJ OChotniczej 

(II) K ... dzieże Z mieszkania Berka Strykowskle
go puy ul. Targowej nr. 6ł. skradziono różne rzeczy. 
wartości przeszło 100 rb. Poszlakowanego Piotra Nowa 
ka areszto WIlDO. 

- Z mIeszkania przy ul. Srlldn\ej nr. 61, skradziono 
dwa paUa męskie, wartości kilkudziesięciu rubli. nl\le' 
tl\ee do LeJby Gltcksberga 

(p) Peaotowio ratunkowo w cl~gu ubiegłych 
dwócb dni pomiędzy Innemi wzywano do nllstępul,\cycb 
wypadków: 

- Ogólnemu oslabienlu nleglo aledm osó~, z IItó
ry/'h jadUII, odwieziono do IIIpltala Alai{8a~dra •. J.dn~ do 
szpitllla Poznańskich, Jedn~ do mIeszkam a, Jedn_ ode .. 
lIano do Pr~ytolko noclegowego na ulicę Dzleln~, jedną 
do Przytulku noclegowego na ol. Cmentarn~. 

- Na ul Konstautynowskle) nr. 59 Amelię Dzejgę, 
slożąt:llł, lat 27, mocno poparzoną wskutek eksplozyi ma 
szynki splrytosowai, w ciężkim litanie odwieziono du 
8zpttllll\ Poznańskich. 

- Na ul. Widzewsklej nr. 23f) Władysław Nowa· 
kowskl. lat 27, robotnik fabl'yczny; w IDlI8zyniEl, na któ
rei prllCowal, okl\l~czył dwa ~l'odkowe palce l zlamE.1 
maI, pa1ee u prawei rękI. 

stantynowska 16). Z lil111\'olaryi teatralne.! pi
Sl.ą nam: 

Dzi Ś w poniedziałek odegrana. będzie cieka
wa Bztulm \1 cderech ttktach Pal'viego p tyto 
.Knajpa" po cenach zniźonych do polowy. 

Jutro pierwsze przedstawienie opel'etki pol
skiej .,ManewrJ jesienne u w 3 aktach ze wspól
udzialem pp Marjewskiej pJ"imadonny oraz Hor 
bowskiej; panów: Myszkows1dcgo, Millera. Dow
munda i Kozlowskiego. 

Bilety do nabycia w biurze dzienników "Pro
mień" Piotrkowska nr. 8. 

W przygotowaniu wspa.niala .ztuka w 5-cia 
aktaeh Frydel'yka Hebla p. t •• Judyta i Holo
fernes". 

wychowani czy kapitana Tęgosza, wykazująca \vy· 
bitne udzolnienie do ról tego rodzaju i duży za· 
pas finezyi. Wogóle wieczór ten należał do l ". 
dzo udatnych. 

I Sztukę poprzedziło słowo wstępne prze :'" 
Konrada Fiedlera, który przebiegł w krótki n~ 1.i1-

rysie historyę rozwoju sztuki dramatycznej \V ' 

see od czasów Mikołaja Reja aż do epoki 
decha Bogusławskiego, 

Wiadomości zamiejscowe. 

30 letni jubIleusz ozesklej JlIac!eIzy szkolnej 
Wi9czór Wandy S!emuzkoW'8j. We środę, I W zeszlą lIIedzielę odbyło lilię w Prauze 30-Le 

dnia 5 b. m. ;\nakomita artystka teatru lwow- doroczne walne zgromadzenie "Ustrzednl Matiq 
ski ego, Wanda Siemaszkowa wystąpi z "Wieczo- I szkoJsldej", na l;tórofll. oprócz sprawozdania za r. 
rem poeZJi w słowie c • Obok znakomitego gościa I Z., omawiano także 30 - 1etnią dzinh.lllośc tej in-
w wieczorze tym wezmą udział: pan Halpern stytlJcyl. W cią~u lat trzyd/'iestu zlozyli czesi 
(akompaniament), pp. Jarllcz, Topolski i dyrektor 16,213,863 l\Oron1 na Macierz ozeską, z czego 
Zelwerowicz (deldamacya). 1 15,702,665 koron zużyto na utrzymanie i popie-

(f) "Obrona CZtlltochowJ\(. Stowarzyszenie I ranie szkól dla. dzieci czeskich, zmuszonych do· 
robotników chrześcija.n wystawia obecnie \T loka.- tychczas germanizowac się w szkołach niemiec
Iu wIasnym (Dom Indowy) _Obronę Częstochowy·. kich. CZIlSka Ma.cierz szkolna. cieszy się niesły-

Wyreżyserował aztukę p. Tadeusz Orłowski, I chana: popularnością śród swojego społeczeństwa. 
artysta teatru popularnego. Amatorzy grają bar· I stowarzynanio lekarskie mitdz1narodow8 
dzo dobrze, choć ze9pól li przyczyny niejednako- przeoiwko wojnie (ftAssociation ltledlcale interna. 
wego stopnia uzdolnienia osób grającycll jeat tiOllale contre Ja. guerre") przysłało nam sprawo-
~iecalkiem równy. WJkon~w01 niektó~ych ról zdanie ze SWtlgo zebrania ogólnego, odbytego 
Ja~: przeora, .Adolfa, J.ędrusla .. CzarneckIego nda- ". duiu 21 marca, pl'zemowę, na tem zebra.niu 
tUle odt'YarzaJą ~ostacle szLulo. i wygloszoną przez prezydującego - założyciela, 

. Częsć technlc~n~, dek~l'I.cye, kostyumy, re- l d-ra J. A. RivJóre, wreszcie uchwaly czlonków, 
kWIzyty, ef~kty sw~o~Jne. l .akustycz?e są zast?: kilkakrotnie na zebt'auiach potwitH'dzone, maiące 
sowane bal GZO urnl~JęLnle l podnoszą wartosc polożyć kres wojnom, o ile bylJby wprowadzone 
artystycznł odtworzalll.. w wykonanie. 

(9.) PodwioGlOrek mUyG:.no deklamacyjny zor- Na ostatniem zebraniu posta.nowiono zwoła6 
ganizowany przez szkolę handlową Towarzystwa kongres 'v paździeruiku i poddać pod dyskusn 
szerzenia wiedzy handlowej zgromadził do sali referaty o następuiących przedmiotach. 
przy ulicy Spacerowej Nt· 21 hrdzo licznych sIu 1) O sto!lunkacll międzynarodowych; 2) o ję-
chacz6w z pośród mlodl':ieży. zyku międzynarodowym; 3) o wychowaniu mię-

Pod względem artystycznym powiódt się do- dzynarodowtlm; 4) o hygienie międzynarodowe); 
skonaje. Wylionawcami była młodziez szkolna. , 5) o pl'zejazdaoh (doslownie: o krążeniu - .de 
Program obejmował produkcye wokalne, muzycz 11a cirkulation-) międzynarodowych; 6) o zdrowiu 
ne i deldamacye. międzynarodowem; 8) wolny handel jesl potrze-

Dobrze wyćwiczony chór uczniów szkoly, pod I bny dla zdrowia międzynarodowego; !1) o m6zgu 
batutą ~ Aloizego Dworzacl'.ka, odśpiewał C7:ysto, międzyuarodowym; 10) o moralności międzynaro
rytmicznl/l wiązankę pie3ni ułożonych na. jeden, I dawej; 11) o ujednostajnieniu miar. wag i monet; 
dwa, trzy i oztery glosy. 12) sprawiedliwość międzynarodowa; 13) trybu-

- W ei&,gu ublegl,ch dwóch dni PogotowIe ratun
kowe udzleHlo pomocy. bl\dź to w mieście. ba,dź na 
stncyi, w 21 W-YPlldItIlCh. w tei liczbie bójek. ne.padów, 
wogóle 1'0Jpraw nożowych, b'I1o pięć wypadkÓW. 

,Ba.rdzo poprawnie wypadła gra. na. fortepia. na.ly międzynarodowe; 14) religia powszecllDlł; 
. nie, kompozycya. Beethovena i Rubinsteina, 2 ucz· 15) o harmonii międzynarodowe1. 
\ niólf wyglosilo deklamacye utworów M. Kono- Nie możemy ukryć, że że zdumieniem czy ta-* \ pnickiej, Kondratowicza i Chęcińskiego, Odyńc,a liśmJ tytuły niektórych referatów, takie np. jak 

(a) Trupa dramatyczna Jankowskiego opu- i .Słowackiego, l!J~jski.go i t. p .. " Dwie kom~dYJ- 5 o zdr~wj.u mi,ędzynarodowe~ - uieza.le:tnie od 
ścib. ZC1 ierz natomiast przybyła tam trupa pod kl .. Dumny Kaz:u l "Na stancYl ŚWIderskIego, 4 o hyglenHl .mIędzynarodowej. albo 3 o wycho--
dyrekcyą p.' Michalskiego. odegrano z ?I'awurą i humore~. waniu ~ięd~ynarodowern (dot.ychc2;as wszystkie 

E h ' . Z I J k . WszystkIm wykonawcom [Ile szczędzono prze· narody z/&daJą, aby wyohowame bylo narodowe i 
(~) ł a groznege poza:u;" g orz~. II. S~j ciągłych oklask.ów, Obie .l!Iztul\i. wyrezysero~ala przytaczają b~rdzo ważne powody takiego żąda -

obecnIe okazalo, podc~as t)roznego pozaru. Jal~. bardzo staranUle nauczyclelka Języka. polsinego nla). Za.bawme brzmi punkt 9, o mózgu między-
wynilll onegdaJ. w Zg.Wl'z.u, sjJlon~l~ 11 stod~l: p. Lucyna Osiecl<a. . . I narodowym. A punkt 14, o religii powszechnej 
Sp,alolie budynkI na~ezaly: do WOJclecha Helm Powinszować mozemy orgamzatorom pod- (.de Ja. religion ulliverselle-) w stosunka.ch dzi-
sklego? Jana :~"-n~I' 'l)\Je~sk~ego! :o~li\ant~gaO !K!~ wieczorków dos~urc~ajf!cych rO,z~ywki. Ułożyli siejszycb kroi na takie mal'z~nio, iż ~obec tego 
rowsklego, J?Zef'l ,.Zywlc.k~~go. le a a c .a program odpowlednl dla mtodzlazy Z utworów o niepodobna. Stowarzyszenia traktowao poważnie, 
sk!ego, A~tolllego Zawadzldego, l~n.~c~~o MaJ er , szhchetlJej tendencyi, które wplyuąc mugij. umo· Adres Stowarzyszenia jest: Paris, rue jes 
sklego, Wleczorl<a~ Wladysław.a KI~msluego , An - raJuia;ąco i vokr~eplc uucha. lIlIodzIeży. Mathirins 25. 
toniego WaCht\fSklego, AndrlleJa Wleczorka, oraz --------.-"'!!!!I.ł---_!J!I!OI!!""""""!&'!!I.'!'. KS __ 
dwóch wdów: Rozalii Ludwig i Elżbiety Ludwig. l 
Ogółem straty wynoszą z górl\: 8,000 rb. Stodola I 
Zawadzkiego uie byla ubezpiecllona. , Z LUT.'. 

(St. Łp.) W roku zeszłym Tow. "Lutnia-: 
rozpoczęło szereg wieczorów archaicznych, które 
w chronolgicznym porządku miały przedstawić 
naszą twórczość dramatyczną i muzyczną od naj
dawniejszych czasów do chwili dzisiejszej. 

(h) Topole przy drodze znikaj~. W tyeh 
dnia('u z polecenia zarządu dróg szosowych przy 
stąpiono do wyrębu szeregu starych topoli, zdo 
biących od lat dziesiątków obie streny szosy 
strylwwskiei, llOluiędzy ws fi: Krzywie a Łagiew, 
nikami. Dot:10 legło pod cl<iciem topora Jdlka-
11aście topoli, a. jeszcze na zag1adę skazane jest 
drugie ty Je. 

Z łatwo zrozumianych trudności technicz· 
nych zamiar ten ze wszech miar zasługujący ną l 

I uznanie nie dat się urzeczywistnić i potrzeba . 

SPOSTRZEŻENIA METEOIWLOGlCZNE 
Stacyi ulltral'lłei K. E. Ł. - ~ I ... Q .- '" ~gJ ~d 'a; 

~ "' .. ", 
O .ł4 

S'd .. El • ~ . '" ,~ 
Da~a. -"'~ § Uwagi 00:0 o .... o Il: 

'"'Il: El'" ~Il: ... 0: 00 ~Il: '" o: o'l:l .. "", :s: ~ ~ Po H CA v, 

2/IV l pp, 739.0 1+10.7 1 82 Pd2 Z dnia 2/IV 
Temperat1irn 

2/1V () w' 73551+ 9.f) I !l5 PdZ 1 mnx.+12.5' G. 
3/lV 7 r. 7354, + 8.a 93 l PdZ3 min,t6.2' tJ, 

OpallU 0.1 s Z T li K I\. 
(x) Teatr po~ski A. ZeJ wllrowiczll. (Cegielnia. 

na 63). Z j<UllcuJal'yi teatra.lnej piszą !Jam: 

I było przeskoczyć aż do I?ierwszej połoWy ze~złe- 1 
I go stulecia do doby Stamsława Bogusławskiego. ! 
I W niedzielę ubiegłą zatem koło dramatyczne Lu- I ... _________________ _ 

tnia wystawiło trzyaktową komedyę Stanisława l 
Bogusławskiego p. t. "Opieka wojskowa". Tru- I 

dna ta sztuka znalazła zdatnych wykonawców I 
wśród amatorów "Lutni", krórzy pod reżyseryą i 
p. Konrada Fiedłera wywiązali się z zadania bar- I 
dzo dobrze. Niezatracono stylu epoki, a nie
które role jak np. Agrypiny w grze p. Gajówny, , 
poruczników: Krzykalskiego (p. Lipiński) i Let
kiewicza (p. Słowikowski), zagrane było nietylko 
stylowo lecz z bardzo dobrym ujęciem typów ' 
w barwie i rysukIl" Niezmiernie też dodatnio : 
wyróżniła się gra p, Krochówny w roli Emilio 

Najbliisz'ł nowością. oz\nrtl\Ową naszego te
atru będzie głośna farsa, cielZąc& się od tygo· 
dnia zgola wyjątlrowem powodzeniem lJ War· 
szawie p. t .• Rubikon". 

"Rubikon~ otrzyma najsb.ranniejszą wysta. 
wę i obsadę, na czele której staną panie: Cza 
chowRka, Malis7.ewslca i Tarló\vna, oraz pp. Gra
bowski, Różycki, Ryszkowski i KierniciIi. R,~ly ' 
seryę prowadZI dyr. Zelwerowioz. 

(x) Teatr popularnI A. Mielewskiego (Kon-

o F I ARY. 

Na Gniazdo Tow. opieki. nad dtidmi. 
Znaleziony rubel dnia 21 go marca w restaurac,A 

"Loune". 4 

Stanislaw G~s l rb. - E. K. 1 rb. 

Dla najbiedniefn;ych. 
E. K. 1 rb. 

Na przytułek staroów i k4leA: 
E. K. 1 rtl. 



• ROZWOJ - Poniedzidek, dJlia 3 kwietnia IłU r . Jl7ł 

I 
Petersbllrg, 2 l{wietnia (P.) Wioeminister Berlin, 3 kwie'nia (wl.) Dzisiejszy,.Berliner 

marynarki Grigorowicz mianowany zostal mini- Tageblatt" dowiaduje si~, że wrazie dłuższej cho-
strem marynarki. 

I Bel Bingfors, 2 kwtetnia. (P.). Po obradach, roby Sazonowa. Izwolski zostanie powtórnie po · 

Tryumf Chin. 

Dzienniki niemieckie rządowe pilnie 7.aimujl! które trwaly 00 południa od godziny pól do 11 wołany na ministra spraw zagranicznych. 
się świeżo zatatwionym zatar giem rosyjsko - chiIi- I w nocy z przerwą dwugodzinną, opraoowany przez ladry t, 3 kwietnia (wl.) Ca.nalejas otrzymat 
skim, komentując go na swój iposób, przeważnie komisYę projekt adresu , przyj ął sejm 100 glosa- ! misyę utworz tlDia. nowego gabinetu. Wszystk.ie 
nieprzychylnie dla Rosyi. Między iunemi sobotnia 8 I ó k ó ( mi przeci wko 7 gkosom socyal·demo (rat IV. t· i stronnictwa lewicowe utworzyly blok. Głównym i ,.Morning POlt" zamieszcza depeszę swojego ko b . . d 
l'espondenta z Peldno, itwierdzajllcll, że ChlOy nie rZJ żądali dokonallia zmian w rzmlenlU a reS1ł . punktami proO'ramu jest utworzenie republiki i 

'""I '~ wedtu!l; swego votum separatum. I . o . 
tają bynajmniej swego tryumf\l nad. Rosyą, a ra· Kijów, 2 kwietnia. (P.). Sześciu studentów I r~\Vlzya procesu Ferrery.. W krajU szerzJ się 
czej dyplomacyą. rosyiską., albowiem tymozasowe i l l(Ursistkę skazano za udział w rozruchach na silna propagauJa. rewolucyJna. 
załatwienie zatargu umożliwia. Chinom uzupelnill 
nie gorączkowych przygotowań wojennyoh. pobyt trzyletni w g~b .. wol~goozkiej. . '. l Konstantynopol, 3 kwietnia (wl.) Rozpoczę · 

Korespondent "Morning Postu- zapewnia. lIoskwa, 2 kw!etma. (~ . ) WJbory dZlsle)~ze Ily się walki zaci ęte wojak, wysIanych dla poskro-
posla do Durny panstwoWB) na IlJlelSCe G010Wlll& .. . .• . 

przytem, że Chiny dZiala.ją w porozumieniu z Ja- odbyty s i ę w zupelnym spokoju. WJnik wia,do- J mIenia powstaUla albanczykow; wczoraj stoezono 
ponią; Otóż w tem właśnie tkwi zasadniczy błąd my będzie jutro. bitwę w blizk o ś ci Skutari. Po obydwóch stro · 
lub też tendency jne oświetlenie sprawy. lt· . l b't h h' W istocie rzeozy, to Japonia właściwie działa Baku, 2 kwietnia (P.) Podczas ftlwizyi w re- nac Jest wIe e za l yc i rannyc. Wlarogtl-
w porozumieniu z ROSJI!: i Anglią, I,tóra z kolei d.akcyach 4 gazet tatarskich oraz w mieszkaniach d uych szczegółów na razie brak. 
rzeczy ma wystąpić z ultimatum do rządu chiń- reda~\tolólV i wspótpracowników,. tudzit'ż w dru łowy Jork, 3 kwietnia. (Wl.) Prezydent 
k· d . . l' l . karmach zabrane zostały rękopisy. Aresztowa . D: I l l . k 1 'k' . s lego w prze mIOCie uregu owam& stoson (GW no 8 osób jaz (oręczy congresowl me sylcans lemu pismo, 

Iwych z Chinami w sprawie tybetańskiej, pn.ed Madryt, 2 liwietnia (P.) Po odczytaniu za- polecając~ opraco.w~ć l'E'formy .. P.oW'stańcy. ~ądają. 
tem zaś Japonia pragnie urogulować stosunl,i wiadomienia o dymisyi gabinetu prozea zamk ij} parcelacYl wielki ej wtas nO SCI I zabraniają po-
swoje, co do Mandżuryi południowej. Działa tu wtórneo<Yo b 
więc trójporozumienie, przeciw k.tóremu walczy posiedzenie przy glośnych objawach protestu re- wy oru jednego i tego samego prezy-
zaciekle dyplomacya berlińska. i radaby je rozbić, publikanów: "Niech żyje rzeczpospolita. i wladza li ell ta.. 
-przedew8zystldem zaś powaśnic Japonię z Ro- cywilna", oraz oluzykacb monarchistów na cześć , --------------------

srą, a już co najmniej zaohwiaó zaufanie dyplo· ~~ó~('~Ż:!i~i\i~Jr~;i!~n~~bi~~~Uż ~!~~~~:: ~~~:: \! Odpowiedzi RedakCJi. 
macyi r08Y!Bki~j do dyplo~acyi j~po~sk~ej. czas, kiedy Canalejas rozpoczął reformy. , Panu G. Na skutek listu pańskiego komunikujemy, 

JapO~la D1~ m~ obecllle bynaJmnIe~ Interesu Kijów, 2 kwietnia (P.) Senator Neidhal'dt . że specy&ll ti tą. chorób, o które Pan zapytuJe. jest dl'. F. 
". zmacnlama Ch. In I ze względu. na. meu. stalone. wylrryl nl'eprawną dZI'atalnos',; wI'elu osób, blorft • Skusiewicz (Andrzeja. 13). Zanim. zastosowane będzie la -I ' t v 'I czenle preparatem, o Ia.itim 8z&n. Pau wspomIna, w da-
~eszcze. panow~D1e . swoJe ~a Korei, nl~ ezy w Jej cych uJzial w urządzaniu kanalizacyi. nym wypadkn, lekuz musi na ipierw zbadać jak daleko 
lDtereSle zaklooeme pokol li na Dalekiw W licho -j Konstantynopol, 2 kwietnia (P.) Zastrajko- posunięta jost choroba. NieuIYsz6 bowiem przy tabeaie 
dZI6. wali robotnicy fa.bryk tabaeznych monopolu pań- dziabnie preparatu fl606' jest skuteczne. 

t Panu M. Z. Wszystko to, co pan uapisałeś w swoIm 
s wowego. liście, mil ped3tawy moralna: uwagi pańskie są zupelnia 

Londyn, 2 kwietnia (P.) W pobliżu Wight słuszne, cóż. kiedy Inaczej w zasa.dzle postanowiono. 
Ostatnia poczta. ,J .-,.~. ,.- ~lowr ,.Pulin" z Rygi zetkn~ł aię z pa- "RozwóJ ~ nie moje robotników w blą.d wprowadzać 

~ h,~ __ • ____ "DelisCorde". Oba statki pru wdopo- i nawoływać, żeby na szkoły nie placiII. bo to narazi-
I d b . t Z t P r CI d l lód loby ich tylko na egzekucyę ŁatlYo jest wydrukować 

_ _ __ l onIe za tonę y. a oga " u ma otar II. w - I robotnlitom: "nie płaćcIei" ale kto będzie ponOIII koszty 
- W lwIach politycznych Helsingforsn silne . bch do Wight, zalogę zaś " Delisforda" ura:towal egzekucY j? 

spuwily wrażenie wiadomości z Berlina o poru- inny statek. Prawa w kwestyl SZkolnej składki są tak różne I do 
szenin kwestyi fmlandzldej pollczas piątkowej dy- Bof (Bawarya) 2 kwietnia (P.) Robotnicy tego dawne, te, być może, przlłprowadzlwszy rozpraw~ 
skusyi nad polityka zacrraniczną w parlamencie ' fabJ'yk tkackiell ogłosili straik skutkiem czego I przez .róin!l InltMcye, mó~łby rob~tnlk od skb.dkl 

• . • • .'. t> • I . . J ! I szlcolocJ brc wolny, ale tak, Jak obeCnie kwestya ta po-
memleclnm; mIanOWICie deputowa.ny Pfelfer z ka. ~ w dniU 3 b. m. ma byc uwolnlOnyclJ 5,000 robo- stawiona jest w Ład'!, robotnik na równi z innymi pla-
toliekiego centrum poruszJl kwestYę fjnlandzk~ I tników. i C1Ć musi. , 
w formiE! wezwania rzadu niamieckieD'o aby strzegl I Odesa 2 kwietnia CP) Z cekhauzu 15 bry- I To tylko paDU powJtJd.iec możemy_ 

. h' . Ó· N" dO 1· d F ' , ., : 25 l ' . Co do zarobków robotniczych, to listę tych z.rob· 
zagro.zon1c llltales w 18IDlac O UODnIe O Ill- gady artyl erYJskIe) skradZIOno rewo werow 8y- I ków przadstawlllolt\ fabrYki komlsl1 szkolnej. ~lIoiętel ruz-
1ll.udJI. . . \ stenl\1 No ga.na. .. > . • \ kladll.m\ sktt\dkl. 

Sekretarz stanu spr~w zagran~c~nJch Klde~- Ri1~kou, 2 ~ wletma. (I.) Rza.d us\lUje roz \ . Panu K . .. Prz'YI'Yla8Z pan b\lety 'W , dzień wldo-
len- Waechter przyznal, ze ROSJa. JUz teraz moza proszyc albo tez poddac sWylu d.Jrektywom po- , wlS.ka o g pół do 5 po pol Reiakcya konczy JUŻ l.a· 
przystąpić do woielenia Finlandyi. ale NiemcJ za- spolite ruszenie ludowe o charak terze przeclw- lęcIa pól do ~ ł nla czeka na "łAskawe nadesłanie bl-

. l . . d ' d' l . R' I . k " k ' t t letów", a chocby je I otrzymała, nie moze w ostatniej b.ezpl6czy y BH~ prze n lespo zl~n {am.l., o~Ja mu, europeJs Im,. orgaulZQwa.ue przez oml e y pro chwili szukać sprawozdawcy po całem mieści e, dla tego 
al na dwa lata przedtem zawIadomlc rząd ule- wllloyonalue l osoby przywatne. ieoynle, że urz~dza j l\cJ widowisko 1 roz8ylający ca.łemu 
miecki, jeżeli zechce Finlandyę wcielić organicznie Po miast.ach zaklada.lle są stowarzysz!\uia towarzystwu, zapomniał zupolnie o nadesIaniu bjJe~u dla 
do państwa rosyjskiego. gimnastyczne. sprawozda,wcy. Nie jest t.eż obowiązana reda,kcya d~ć 

Socya.lny demokrata dr Da\fid oświadezyr Mmister wOJ'n y ma oglosić proJ'ekt pow8ze sprawozdania z przedstawlan, na które nie otrzymuje 
. . ' • . '. ' • J . blle1ów, albo bilety późno doręczone. 

że WCielenie FIl'łla~dyl pOlYlUn? Się lIpotkać z pro- chne) s~uzby .woJskoweł·. .. . P . H ojoieohowskiej w Łodzi. Wiadomość 
testem culego cywlllzowa.nego sWlata Mówca wy- DZiennikI domagają SIę zaludmema Mandzu- podobnl\ podać można tylko w ogłoszeniach płatnych 
stępował przytem w ostry sposób przeciwlco ro · ryi ludnośc i l\ chińską. która codziennIe od godz. 9 rano do 7 po pol. prlyjmuj~ 
syjskiemu systemowi r~ądowemu. Rzym, 2 kW ietnia. (Wł.). Milldzyna.l odowa. a,dmlnlstracya naszego pisma (Przeiazd nr. 8) . 

_ W sobotę ogłoszono w Krakowie urz~do- wystawa sztuk pięknych została dziś uroczyście ii = 

we rozpisania wyborów do parlamentu. otwarta" obeoności wlo8kiej pary królewskiej. Piotrkowska JV! 192 (dawniej M 200) 
Wybory odbę d ą się dnia 13 czerwca, wybo- Madryt, 2 kwietnia. (Wł.). Po wczorajszem LE CZN I CA Z r: B ÓW 

ry śc i sle 20 czerwca. · przyjęciu dymisyi gabinetu, powolał dziś król '-e 
Baron Biener th konferować będzie w tej spra- Alfons ustępująceg o premi era Cana lE'jas'a i pole- M' Riesnilc-Epstein. 

wie jeszcze z namiestnil(iem BobrzyńskilU, który cH UlU ut worzenie no wego minister yum. Plombowanie I wyjmowanie zębów bez ból ... 
podąiyl do Wiednia. Z t t _. h -. . I 5pec;raloe laborałopyum z~bów sztucz-

_ Wybory do pa.rlamentu a.ustryackiego w Ga · os a n IeJ c Wi I. nych i złotych koron. 
IicJi odbędą Się w dwóoh terminach, mianowicie Berlin, 3 kwietnia.. (Wl.) "Frankfurter Zei · Reparacye i przeróbki sztuczno zęb6wnapoolekalliu. 
w Galicyl zachodni~i 13 czerwca, w Galicyi wscho- tang" konstatuje, że ogłoszony dopiero co lUemorY3:ł OeDJ baIdzo przJst~pn6. 2599 
dniej o sześ ć dni później t. j. 19 czerwca. komisyi kolonizacyjnej w bardzo jasl,rawy sposób 

- Z Wiednia donoszą.: Sobotni "Dziennik . . . Kotłn czyści i reparuje solidnie fabrykI!. kotlów. Ko, 
'.I pleczny, Snwalska 24. 3037d ustaw państwa" ogtlllza rozporządzenie cesarskie ~yslępuJe prz6c~ w ko hakatystom, d?lll~ga.Jącyrn 

na mocy § 14 ustawy z 21 grudnia 1867 roku, Się wywlaszczellla z powodu braku Ziemi. Cho-
w sprawie prowizoryum budżetowego na 9 ruie. Claz nabytki komisyi z ostatniego roku prze- Rozkład poniągólII. 

siE,loy, t. j. do koĄca roku bie~ą~ego. .. wyższają znaczuie nabytki z lat 1907 i 1908, Z i ID o W y 
Rozporządzenie . to .up~\Vazma. zarazem mmI. \\tedy hak a t y ści nie podnosili alar mu że znacz-

od dnia. 28·go paździer.nika 
Kolej Fabryczno-Łódzka. 

stra. skarbu do zaclągmęcla chWilowej pożyczki " " .. . " '. . . 
76 milionów koron, póki pokrycie jej nie nastąpi na Wlększosc ZIemi pochodZi z ~ąl~ nlemlecklch. Odobodlą z Łodzi: 110) 12.30. u) 6.50, r) 8,20, d) 11.25, 

e) 2.15, f) 3.15, g) 6.10, h) 8JO. przez defInitywną operację kredytową I Nad tem, co prawda, ze stanOWIska hakatystów 
W motywach powi edziano, że rząd nie ma można ubolewaó, lecz dowodzi to jednak tylko 

wprawdZi e na podstawie § 14 prawa lam trwale \ bezcelowości polityki antipolskiel. 

Przyoiodlą do Łodzi: 1) 4.30, j) 720, k) 9.35, I) 10.15, 
l) 1.25, m) 4.24. nj 5.25, o) 8.31, p) 11.00. 

obciążać państw~ a~ mo~ ZlO I ,gll~ chwi~wą J ~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
poż]"czkę. GYEł'..DA "WARSZA "WSKA. Spra-w-ozdaRie telegraficzne, I ::o~lzina. 

TElEGHA Y. 
-

Petersburg, 2 kwietnia (P.) Miniatrowi ma
rJnarki Wojewodskieml1 Najmilościwiej rozkaza

' DO iostaó e:donkiem Hady paastwa. 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 
t Ż l\ <t [OfIar [Tranz Zad. I Ofiar. l fr i\fIZ Żad \ Ofillr ITr/lUZ. 

Czeki na Berlin 
4°'0 Renta 
50f0 poż . z 1905 
0% Poż. z 1906. 
Premiówka 1. 

" II . 
Szlaekeokle. • 

1
46 32łl-'- - .- ,1,1/, L. Ziemskie 9290 191 90 5Ao/ko PLlo1tlrkowa . -':::::'-1-'-1-·60 

. 94- 50 9350 9!i·10 _._ _:_ 8990 c. popy · -.- -.- 1 
110i 25 103.21> - - ~:~: L. W'~r8z 97.10 96.10 96.65 "Putilowsk -.- -.- 198 l/t 

1

104.75 103·75 -.- 41/ 9200 9100 "155 ~ Rudzki i Ska 1-'- -.- 1040 465 4-55 459 ,,, i7 • "Starachowic -.- -.- 278 
361 361 _._ 5°/0 L. Łódz. 5 s. -,- - .- -.- B. Hand Warsz. - - • 474 

4-1/, .. 6 s. -.- -.- Lód k 338 50 3"48.50 -.- ",. z. -.- • • 
Bank Handlowy 111. Warszawy (nowe akCJa) • 
• ,oj. Renta państwowa 111. peteraburgllo. • • 

. . . . . . . . 23Ql/. 
94.50 



.II 78 JtOZWOJ. - Ponledlłalek , dnia !ł kwietnia. 1.11 r. 

Stowarzyszenie Majstrów Fabrycznych ! 
N :>vvy RYDol.r .Ni! 6. 

\Ilydzial rekomendacy! pracy rekomenduje fachowców nf). 

wszelkIe posady techniczne \\l każdej specyalności !abrycznej l każ~ 
dego stopnia azdolnienia. Na żądl'lllie i przy porozumieniu udziela 
gwarancyi ya rekomendowanym. l'1a obecnie: 

Do obsadzenia posadę pom. dyr. tkalni bam., poszukuje 
młodego czlowiekEl. ze śmiad. ukończ. szkoły tkackiej znaj. jl;:Zyk 
niemiecki, energ. i z pewną praktyką. 2) posada majstra skręeal~ I 

ni na wełnę w Kr6lestwie Polskiem. 3) 1"1ajstra przygotomawczego 
do przl;:dz. baw. cienko pod Łodz. 4) l'1ajstra do czes.wełny pod Łodz. 

Do umieszczenia 1) majstra przędz. zgrzebn. wyk\\). starsz. 
fachomca, 2) majstra apretury na strychy, Fachowiec samodzielny. 

Przewodnicz. wydz. rek. pr. Feliks Przedpełski 
1243 Juljusza NI 37, mieszko 11. . 

--.. .• 3. ~ ..... JIiJl 

M, D.OKOJEWA 
ulica Dzielna ~ II. 

WINO ŻOŁĄDKOWE N! 7 zatwierdzone przez rząd za .N'~ 3478. 
Podaję do wiadomości Szanownej PublicznośCi że otrzy

malem wielki transport win z czyste~o soku winneg'o nie fa1-
syfikowane~o. Ceny nadzwyczaj umiarkowane: kop. 40, 50, 60, 
80, rb. 1.00 l l.l)O. Wina węgierskie i francuskie od rb. 1.25 do 
rb. 3.00. Wódki słodkie, koniaki ruskie i zagranic:tne różnych 
marek. Otrzymalem również wino z gron winnych absolutnie 
bez alkoholu, Ktoby zechcial wina bez alkoholu. proszony jest 
o żądanie takiego wina, gdyż na sldadzie posiadam i wiele 
gatunków muyen win. Kto chce mieć zdrowy żola.dek, 
powinien pić wino;Ni 7 czerwone slodkie, nadzwyczaj przy
ejmne w smaku, które bylo stosowane przy kuraCJi chorób 
żołądkowych w lazarecie w ciągu 1909 roku z nadzwyc7.aj po
myślnemi rezultatami. Dobroć wina tego Jest zaświadczoną 
przez starszego lekarza )& 69 i pieczęcią rządową. 

Oliwa do lampek I splawki mego wynalazku palą się 
we wszystkich domach. 1 lunt 20 kop., knotki darmo. Oliwę 
również można nabywać wskladach: Konstantynowska 13, 
Franciszkańska 60, Piotrkowska 291. Mikolajewska SU, Ka,tna 
52, Przędzalniana 56 i Sosnowa 3. ll2ił 

360Xl00 przy Zgierskiej remi ... 
zie, zdatny na Yabl'yk~ lub letnie 
mIeszkania do sprzedania na do .. 
godnych warunkach. Wiadomość. 
Łódź, Piotrkowska !fe 111, Piętka . 

Drobne ogłoszenia. 
A A Urzęanlk, obezna:ly gruu· 

• "townie z wszelkieml cz yn 
nościami blurow6111i i prowadze 
niem książek buchalteryjnJeh, -
obejmie jaktekolwiek zajęcie, za 
mdem wynagrodzeniem, mając 
wolny czas, już od godzin 3 po 
południu . ŁaSKawa orerty w Ad~ 
ministracyi .RozwoJu~ pod liter 
B. Z W. /\2\3<1 

A vrZY ) ll.JU i ę przepisywaule <lO 
• domu w 4, Językacb. Oferty 

proszę skladać w "Rozwoju" pod 
~Przepisywanje". 1708'66 

Bryczka noWIL tiu ~lJrZ e d l' Uln . 
Widzewska ~ 4-0. 2472-2-1 

Chłopcy UCtClwyCh I'OU6lCOW, 
prag!l.ący wyuczyć się fachu 

ś] usarsklego, mogą się zglos!c: 
MlkolaiawskA ~O 237$1-3-3 

ChowouLa ~"LOWH now" l u,,~
wane angielskIe I robocze, 

duży wybór, do sprledania. Ceny 
pt'zystęp.ne. Wldzews![a M 193 

\!3a3-3 - 3 

C1d:OPCÓW z Ilrowlucyl nl\ UIIUlc.ą 
ś l usarstwa lub tokl\rstwo. przY1 

Uluje 1. doplatll, fllbrylm ma~zyn 
110 ouróbki metali K. KOSlDal;: , 
Warszawa, Zytoi" 2~. 835'10 1' pO 

Dwa poltoJe z kuabnll\ nil. ił IW 
' iętrze, od l-gQ kwietnia. ~ 

I 3 pokoje z kuohnla, od lipca 
Wjl\dotJlośc u gospodar~l\, Nowo· 
Cegielnian" 27 2290 - 3 -3 _ -I Dr. Jelnl-CkI- Dla lud.zi praay nleilywlI.l.a ollU - . zyu.1 Nowość zagrantczua, Ma 

I EBmTUJ~~~ D~ LAT 2D W ŁOnn I nI. Andrzeja 7. ~rel. 170. !~!y~f;s:~r:da~!F~81~:k~Ó ~~(~ 
. .. Choroby skórne, ",.n.- Andrzeja 4, m, 18 2382-3ps-2 

e PrU'DCiJ"la halłd'lfl -: I ryozne i moczopłci.... DUZY pOkOl do odnaJęola, 1'0-
ł. .. U Uf ~ Godziny przy;ęc: panowie od g. ludnIowa 2 m· 7- 2425-3-2 
~ l ZNACZENIA BIELIZNY S 9-11 r. I 1)-8 po poz., panie Dla. męzczJzn niebywała Oka-

:E.':" D. Mazurkl·n·l[lO nj' ;0 ~=f2~: pol.; w niedziele i Ś~!~;~ I zY1I1 Piękne PlllerynJ po 5 rb. 
~ li ~ -.: Andrzeia 4, m 1.8 2418-3-ps 
~ ;: J DO sprzedania pól domll z wol 
o z dntem l 1)aździarnlka 'P ~ l nę) ręki. Hypoteka. czysta. 
~ r. b. przeniesiona zostallł. ~ "'" I UJ. .Takóo", 9 Zubllrdz, 24,00'8 '-I 
~ na ul\el} .., I Dom z placem óo sprzetlania.. 
l Przejazd 16, ~ I UlIcl\o Rawska NI 12 lSle 

II 
m· 24. I zenek). 2376-4,-3 

Prz:Y'J'mU1e się uczenice, I DOŚWla.d.CZQnj korepet-ytor przy · 
'/ sposabla do wszystkich klas 

_t: Ulic. PRZEJAZD N'l16. !!!IBl \ gimnazyum. oraz na swladectwa. 
Skutek świetnyl \ Wiadomość Dzielna 40, m. 1 od 

Zd W Łodzi Sklad Glówny g. 7-8· 154-

m
O;ie

i
• ;~erJi:zlal"8"" /' L. Spiess, Piotrkowsk.a 101.' \ F~!~Pl~nr7.~~~!Y ~i:dr~~~~ ~~: 

'*J IiY1
' ~U ~I lłiMIł ł Dr Wacław B~rnaru ! dFrZ::~e:~~:'d~' 8prZ6danla~4,~e:: 

może się zgłosiĆ. Przemysł \!leI.. <. 200 rb. Wld7;OWBka 106, m. 11. 
nlany S. Barciński i S .. ka, Ł6dź, I I I 2~50-3 - 2 
Tylna NR 6. 1146-3-1 I ,. • ł r J €lat do sprzedllUlt\ SKlł:lp dobrzo 

Poszukuje si,. I powroCI. 1356 I prosperuja,cy. k!lIQnlaluo~dy -
.. I strybucyJny Gubernlltors/u, 22 

zaolnych czeladzi l Dr. ft!lDł·'ław lewl"nsoD KaWlllrnia Jas~ do ;:~:;;;:I~!~ 
stolarskich do odnawiania mebli ~ U ~ zarAZ w dobrym Jlunkcle. Ul. 
za dobrem wynagrodzeniem. Podrzeczna 15 róg Stodolnlanoi. 
Zgłaszać się ulica PiotrkowskIl. CHOROBY WEWNĘTRZNE 2359-4-4 

',GrandHHotel", ] 144-3-1 Kto ctJce sprzeUIlC, kllplC. lQ · 
Wschodnia 53 r6g Cegielniano mienie, wydzlerżllwle 'fi Łodzi 

Potrzebne są Przyjmuje od 8-9 rano i od 5-7 lub okollcach: ml\j~tek ziemski, Zdolne panienki po pot. 1142 folwark, kolonię, dom, \lIlIC, silap, 
hotel, willę, pensyonat, pokO I,; 

do szyci II fartuchów, na stała, pen- W Dom. Puczniew umeblo\une, restaul'acJQ, cukier-
sn. W m10JslHI, .PIotrkowską 273, nlę, piwiarnię, mleczł\rnl~, kil 
1116-3-1 Adolf Kubik. ' p. Latomiersk, do sprzedania wlarnlę, pralnię, piekarnię, ll),łyn, 

80 tucznych tartak, Interes handlowy, prze

Roznosiciel 
z · aucyą 

na ulicę l\leks60drowską,tabardt 
i Piaski 

potrzebny zaraz. 
-=-

Za Aleksandrowem 
Sprzedam II morga go

spodarstwo z zabudowa
uiem na bank 1 wiorsta do kOH 
ściola i szkoly. wtem 1 m. ZIl.H 
gajnilw 11 .. letnlego i 2 sklll.dy 
torfu. Wiadomość al. DrewnowH 
ska Nil 63 m. 3. 1120-3-1 

mysłowy, ulokować knpltał na 
młodych skopo~w domy, mAjątki, . zaciągnąć po 

• życzkę, odn&leśc: odpowledul 10-
1130-6-1 kal, rezydencYQ letnią - to nnJ-

8!lmienuiej przeprowadzi tranza \( · 
cyę p08rednlłc W. NlemlerB!d, 
PlI.n ~ka 3, Łódź 2~7(j- HŚ j l Ekwipaże 

toni o 00 sprzedtinia powozy je'" 
sionowe ż6łte, brek, bryczki. 
oraz linijki, Długa 19 m. 1, tel. 
15~72. Zastać można od 8 do 11 
rano ł od 4 do 7 w. :114-0-1 

STUDENT 
1"1oskiemskjego Unlmersyteta 

(medalista) udziela korepetycyi 
w zakresie programu gimnazyal ... 
nego. Specyalność: Rosyjski, la ... 
cińskl, niemiecki, matematyka. 
Oterty pod lit. .0. S D." w adm. 
.. Rozwoja", 1014-3-1 

Łoz lla zelHzll.s, IlI lltHllće, umy -
walki, reperacyo, lakiero wanio. 

Wyrób wlasny. ceny nizkle, go 
tówkll., raty. Mikolajewaka 27. 

23ti8':&p2 

M aszyoy 2 tita.;era do spl'..::eda. 
ula n bezcen z powodu wy 

jazdu Ul ica Zllkątna J.it 43 mle 
sz kaula 31· 2391 ·-3-3 

M a~~ynr ~ :;Ingera b',benkow e, 
prawie llowe, tanio(iosprzeda

niłl. Konstantjnowska 7 m. 16 
U30-3-2 

M able sprzodl\m tanio: rower, 
garnitur m:lhonlowy, kredens, 

Rtól, kr1.e~la, lóżka dębowo, biur
ko dębow a na szafl\l\(!h. bleW: · 
niarkę, szafę, zegar, l l\mpę mft
szynę nOio". Nowo-Ceglelnillnn 
ur 27 m 3 2<\.41\-1 

M Illszkanlo 110 wynAjęCIa 011 
kwietnia dll\ bezdzi etnol ro

dzin y Ludwik i (LII 'n ) 20 240, ' 

M!OdY Intehl,; ut uy czlJW ltj " , 

p08~ukuje posady. Witldomoś6 
SLl w!\19ka ~1 u stróia 2~02 5 5 

M Mlo soloue od 35 kop . fuut 
poleca SkllLd Piotrkowska 

MI 117, 1 piętro. front. 23<\.9-3.3 

M ligie nowe do sprzedllula, ul. 
Zgierska. 24. 2362-3sp3 

O d l/U kwietnia są do wyna · 
jęcia 3 duże murowane remi

zy, Główna 17. Wiadomość n 
stróża. 2421 - 3-2 

potrzebna kraWCOWA do domu 
prywatnego. Olerty w Ad· 

minlstracJi .Rozwoju· "pod Kraw 
COWIl~. 2343'6'3 

Potrzebna. zn.raz dZ l e \~clyua do 
obowlązlm . WIl\domo ' ć Widzew 

ska 147 m. 10 III piętro front. 
Codziennie od 10-2 po pol. 

2447- 3-2 
potrilebny :':!\faZ krawiec, oraz 

! praczka do pralni chemicznej 
Piotrkowsk" 116 2445-3-2 

POkÓi przy rodzinie. WIdzewska 
~ 75 mieszko 30 24.35-2-2 

p otrzebna zdolna modystka U! 
. Mikol"9wakl\ 39. 24.3ł,--3-2 

pokój umeblowany zat'az do wy-
najęcia. Wllldomosć Wldzew

ska 90 w 11111 pieltarSklej. 2370'3'3 

Poddęb i ce nad Nerem, blilko 
Łod!:l, poczta, telegraf. Urocza 

mjeJscowość lesiata, Każdorazowo 
odnajmę wygodna mieszkuje let
nie z ogródkIem. AdreSOwać: Sę · 
dz!a ~m l !lny, Poddęblee. 2259'33 

petrzebne są kompletni. zdolne 
9pódni~zarki. Piotrkowska 29, 

.JÓzefina", ' 2396-3- 3 
potrzebn. zdolna praczka na 

stale do hotelowej blellzny.
WschodnIA ~ 30 238L-S-3 
pOSZUkUję mntello pokOIku przy 

rodzinie, z utrzymaniem. Ofer-
t y: Rozwój "R P.~ 2388-3-3 

) otrzebna &1101na prasowaczka. 
I Ul Mikołajewslta nr. 340. 

24.16--2-2 
potrzeblli są zdolni śluaarze. 

Łarkowa 22. 245~-2-1 

Potrzebne zdolna panienki do 
uycl,.. WÓlcuńsKa Jł 95· 

2459-1 
potrz~Dni iaklernlcy P~WOZOWI, 

umIejący szparowae. Ulica 
Zr,i erskl\ ]i 32. 2453-2-1 
pOkt:ebn" praezltl\. Glówn J129 

pralnia. 24,71-1 

Plltr$eUnil pra80iVtl,ezk$ nA slaLe 
Piotrkowskl\ 108. 2473-2-1 

potrzebne dZlewczynJ do wat. 
larni. ltOliWAdowska 6, 

2,74-2-1 
potrzebna :lillolna prMoWIloCZK($ 

do pralni. GraboWI\ 23 
2466 - 2-1 

przyjmę 2 męzczy~u llll IDleSL-
kanie. PaDska nr. 5a, stróż 

wsk aże . 2465-2-1 

POkÓj umeblowany 00 wyulI.ję 
ela. Andrzeja 7 m 32. Kolu · 

bin$ka 24.77-2-1 
piWiarnIa w dobrym punkCIe 

z pozwoleniem grania na bl~ 
lardllle do sprzedani" zaral. -
Nowo -Zal'zewska lfI 1, Górny 
Ryuak. 2470-3- 1 
potrzebUY woźnica, plamlenny, 

do rozwożenia i sprzedawania 
Jallloniady. Wla.domośó ul. Nowo 
ZRrzewska ]i 24 2460- 2 1 
pUYbląh.a.l Illt) !J s . 0 11 y, Z ob 

c !ę t (l mi uszami .. '~ Jl.Ua u tl ebrać 
ta w yua&rodzeniom. ul. ł'anska 
nr. 49. SZKoła. 2412-~ 

Rower I SKrzypce sllt do Bprze
dllUia, MlkolaJ9wska 7l m 57. 

241ó-jł-2 

Rower uzywalJy tylKO pr:uu 1e 
den sezon do spuedanla .. 

Ul. Drewnowska 54:, wiadomość 
u stróża. 2464-a-l 
Rower zaóranlctuy, ~ pIastą au 

tomatyczną używany sprzedam. 
Nowo Cegielniana 27 m. a. 2404.8'1 

7 ... . ··-f 

Sklep spożywczy do aprzadaDła, 
Wiadomośe: AntonlAw, Stoki 

NA 22 '1.1\ nleiarnl.. 2~ 8 ' -3-~ 

Sprzed11m SKlep l.olonialny z po 
wedu wyjazdu. Cho iny, Pias

kowa nr. 13. 2 \0 1-3-2 

Są do sprzehnia przyr ad y slu
sarskle. Piotrkowska nr. r60 

A. Niez~od" 'i 40~ -2-2 
S przedam dwa lóżka 10 oblowe 

z materacamI. Ogrod wa 30, 
m. 14, '4.75-
Sk1ep sprzedam z powo t 10Lrzy 

mllnla posady, Zarz' w ka 133. 
24 ~4-3- 1 

SklePdosprzodanla ,N ,jw,KrOL 
kil. 5, obok sloay Pabi1\nteklel 

?I"n-'ł- l 

Stróz UCZClWY, bllZ lI/ l Il l , pu
B1.ukuje mle lsca. WIII ,j mośti u 

stróta. Pr'T./ljar.d 48 1 <}'~ 1 3 -1 

Skład apLecluv 110 fI " Uli " " Ił, 
w powiatowem mleści~ n ~ przy 

tti?pnyoh waru nlu\ch z powodu 
otwarcia aptekI Wladomoś~: Hen
rowicz Łódź, Piotrkowskl\ 25 

1367-2-1 
Towar z slImodzlalo>\, oardzo 

gustowny do sprzed ~ l1.ia na 
suknie I bluzki SZKolna 2~ m. 1 

1651 6 fi 
Wóz do IIprzed"nla w dobrylJl. 

stanie. Wladolllość Wldzew
skIL nr. 127. 2~08 -3-2 

WI\r8~tat rzetnicKI Jest do 
sprzedanIa zaraz. WhldDmD§ć 

w Barze pI"nJIII, ul Br~e~ińska 
nr. 70. 24.20-3-2 
Z iJollli lusarze orllZ ~O !' UI'1:, an,,· 

jący się na az:nytach i Ulnlejll
cJ pracować PJ'1:y śnlbsztaltu nlO
gil sill zgloSIĆ )(ikolajewska 30. 

Illł78-S-3 

Z powodu zmiany Interesu, do 

I sprzedania piwiarnia, tanio 
byle uraz, Zielona 37. 2'ł83 3-3 

l Zuplltna wJpr"ed&ż 811tclenek 
dzieolnuych I blullek dlmlll:iclb. 

I Tamże potrz.boa Ul'~ enlc" do 
krawiecczYIJlJ, GłówIla 52· 

I lS28--S--~ 

Zgubiono w Dlea.~aelę w parh 
lub na cb04nllqa przed koielo .. 

lem IIll1ok1e I ~elkl\ dlu~, .o
gową. UprasJa sIę sumlenneao 
zaalazcę. Je 1fzględll na szltła 
u tych binokli, o ll\oskawe odnie
sienie III. nag~od, do Apteki. 
ul Andrzeja nr. 26. 2478-1, 

Zagullion. d kuni anty. 

Aleksander ,Kózga I!łUbl! Jurtę 
od paezportu, wJdaol\ I rabc. 

Leonharda, Welkera, I Gerbluda. 
2462-1 

Antoni 8kóra Igo bil po.sr;port 
wyd, z gm. Sulll),leFzYQo. pow, 

N owoI'Ądomskie~o. 2461 - 3-1 
Leon PlIlczynskl zagu biJ: kwa 
. od paszportu, wydanv z fabry

kI G Geyer.. 2.390-3-3 
M aryann" SowiIlS~a, r.glllll l!\ p"

Izport, wydanJ z R'm. fllc,-
ulew, gub plotl'kowslrin, 

2\,1() -3-2 
; Siwek Józef z:gubłł l(wlL od pa-

8ZpOl'tu, wydany I {abl yid Gl}r~ 
S'lna i Rodbena. i!4-R7 -3 1 
W \l;lkoWlcz '::>I\bma Z~llJj il1i P I\SL' 

p ort, wydany z :n ~ ii I 8 tUtu 
m LlItllmterska. ~H3-~-'.:! 

Z agiOł\t p"stpon wydcIII y ~ gmi 
ny Chełmno gub K~ li s l\iej na 

imi 'j Malgoruty Fal 0:0 wsk lal. 
~'174 -3-~ 

Z ag luą! paszpon WyQ~lly z 
gm iny R"liogos~clt pow. lódz

kiego lU\ l!lll~ J ó,afy Izydorczyk, 
23 ~9-3-3 

L a.glU,,: gwlt od pasz p~ nu. (liro 

Imię J allil SlIwtńaklpgo, wyda
ny z flIbr. G. Wlerclcklego 

239t1-1 
zlI.gilll,t'Kwn oa paszpol'Lu, wyd. 

z fnb\'. Fi!lsterga, na. Imię Fran· 
clsz ka Mit'hI\III Ka. 2468-3-1 
Z Kublonu w trł\mWł\IU ~t4ry plan 

rządowy. łódzkiego hotelu Bri-
stoI". Uprasza się za wYu~gro~ 

I ~zenlam odnleśó na ul. TrAmwa
I Jową 11 do właściciela domu, 
I 2455--1 
Zaginęla Karta od pasl.por'll Da 

Iml~ }l'rallclezkl GraboWSkiaj, 
wJdana z fabr. S. liozen bJau., 

2457-1 
Zaglnęla kllrta od palJzportQ II. 

Imię Juliana Pawlaka. 
lWIJ-, 
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145. Piotrkows.l<a naprzeciw ulicy Ewangelickiej 

Ogólnie znana leczo" a 
chorób zębów i jamy n t e· 

lekarza d-ty H. Pruss. 
Leczenie, plombowania i wyjęcie zębów baz bólu. 

!peualne )a~oratOryUm łe[bni[loe do wprawiania sztucznych zębów. 
Speeyalnośe: plomby porcelanowe, plilmby zlote, zlote 

korony, zlote mosty (sztuczne zęby bez podniebienia). 
Reperacye i przeróbki sztucznych zębó'w NA POCZEKA ~IU. 
.... Uwaga!! Ceny bardzo nizkie! Uwaga!! 

• Ohoroby skórne, weneryoue, 
orat niąmoo płciowa 

D!: St. LEWKOWICZ 
Leez8nle elektrJc'mości~ I ma-

8ażem wibracyjnym. 
Z.obodala 33 (obok Lombar. ake.) 
Przyjmuje od 9-1 I od 6-S w., 
w niedziele od 9-3 ma pań od 

5-6 wlecz. l14-r 

Dr. S. KANTOR 
ap4ulyalista oho rób skór 
nych. włosów, wenerych 

lub dróg moczowyoh 
Gabinet Roentgenowsk:i I swlatll
leczniczy, Krótka 4 tel. 19 41 

LECZENIE SYPHILISU 
EHRLICH-HATA 606 

Przyjmuję od 8-2 i od 5-9 w. 
nIa !lań oqobna Doc7.ekl\loi/l, <t25r 

DoA.tór 

Dr. Leyberg 
b. długoletni lekal'z klinIk wledan 
sldcb ordynuin jako specyal. choró h 
Wenerycznych, plcillwych j al:órnycb 
Codzlauni3 od 11-1 i od 6-8l / 2 
Dla dam od 5 -- 6 w. poczak31nla 

oddzielna. 
NiedzIela i święta tylko przed obili 
dem. Krótka 5. 14891' 

Dr. K~:tan~n~w~~~KI N Eu~enia K8rer -Gerszuni 
Specyaliata chorób wło
I5ÓW, skórnych (p;p.l{i I prysz 
cze Uli twarly) i wener~cz· 

nych (s)'philis) 

Dr. S. SZ IT I· D 
SREDNIA ]i 2. 

Sghilia, akópne, wen er., CHOROBY KOBIECE. 
ohoreb7 dpóg moozow7oh. Piotrkowska 121. PrzYJmuJe od 

LECZENIE SYPHILISU 3-6 po pol. W niedzIele od Leczenie elektrJcznoścl~, masll
żem I kosmetyczne. EHRLICH-HATA 606. god,; 9 do 12 rano. 4216r 

PrzyjmuJe od 8 do 2·ej po pol Puyjm. od 8-1 ruo i od 5-8 w. 
dla dam od 4-5. W niedziele ł 
święta tylko do 1 rano. 7ł6r 

Dr. L. PRYBULSKI 
CHORtBY SIlORNE. WŁOSOW, (ko
lJDetl ka), WENERYCZNE I IIOCZO-
PŁCIOWE I N'EIIOCE PŁCIOWE. 

LECZENIE SY PHILISU 
1W.RLlCH -RATA 606. 

Ul. Polull.iow_ oM 2. 
Pa;nawJ, .t pu.. &-1 r. ! .... ł-ł w •• 

palli. ot 6----1 p. ".1. U20-r-

ptlJipje coU1ewe do g. lG-e1 
rUG I od ł: - 7 po polu dniu. 

ul. Bzgo.aka lA 3 (rOg Gór-
nego Rynku). 22ólr 

e ...... y nerwowI i wewoętnne . 

.. ! j-& 
I Scedala. fi Spec.: Ciloroby sKórne, 
wloll~w. weneryclne, kosmetyka. 
Lecunie syphll1su salwarsanem 

EHRUCH-HATA 606. 
. Godiiny przyjęć: od 8-1 po pol. 
i 04 l-8 w. W niedziele i święta 

: M, godz. 9-2 pp. Poczekalnia dla 
I Pań oddzielna. 636-r 

Dr. Jan Caderski 
Ak .... r78 • 

DIa.r"', cbirurg_ i kebiece 
przyjmaje do 10 r. 4-4> po pot 
Ul. C.gie.nian. !J III. 4. 2671 

Dr. Fr. Łukasiewicz 
Staro-Zarzewak. oM 36. 

róg Sosnowe1. 
I Cbora.b7 żołądka i kiaz.k. 
•• wn4łtrzne i dziecinne. 

PrzYjmuje do g. 11 rano I od 
3-ej do 6-el po pol. 2209r 

Dr. ROSENBlATT 

Dr. GUSTAWA 

14no- TfftfnSAU1;fOWn 
CHOROBY KOBIECE. SKORNE 
l WENERYCZNE (\1 k.oblet I dzieci) 

Ul. Wschodnia .NA 49. 
Prrzyjm. od g. 11-1 I od 7-8. 

3M,4,-r 

Dr. Feliks Skusieroicz 

1 od 4- do 9 wiec?. 4-69r 

ZĘB Y 
sztuczne od 75 k. 
Plomb~ od 50 k. 
na kauczuku, zlocie

bez 'i}yjt:cia korzeni_ Plombo'i}anie 
zlotem, srebrem, porcelan~. W7i
mowanie zębów bez bólu. 
Przeróbka i reparacye na pocze~ 
kania. Lek.~dent. S. LlPOWSKI, 

Piotrkowska 92. 381r 

Choroby skórne i weneryczne 6 P L A C Y 
Andrzeja 13. do sprzedania w Widzewie przy 

Przyjmuje od 9-101/, rano I od Rokicińskiej ulicy Na 108. WiaM 

ł - 8 po pol. Panie od 4 - 5. I domość: ulica Przejazd Na 4{) u 
W Jlledziele i śwjęta od g. 10-1 Ostrowskiego. NoworozparceloM 

507-d wane plaee w Widzewie przy ---------;;...;.-1 Rokicińskiej ulicy ti 104 u BUM 

l
AW ; bosa. 1114-3-1 

Ból gł'ow, i Migrenę 

~!R~!~!Fi~!~~~~ NaI1Jh p 1r łrarUI" I~ 
iiizkodliwy roślinny środek. UUll~.i 

I Ządaćwapt. i skI. aptecz. tylko 
oryginalno proszków po 10 k. 
Pudelko 1.20 k. Glówny skład 
TO'i}.l\.kc. L. Spiess i Syn. 

"'~·mB~u. .. ~~~ 
4690-6 • 

Bardzo 
'III1e.'ł" IlOść os6I! 

poIep~yła ~ ... "je zdrowl~ 
• ,acliOwul~ /.1 "ne, u~ 1W8n.e 

'''UYZlUCW) 

De oab7C1a .. e WSl ySlk icb 
.. 1~kSolycb apłe_agb. 

a", PARVZU l'aubourQ 
SaiIIt-OeOł5. 147 

Oryginalne pudelka PIgułek 
Cauvin'a zaopatrzone są w plombę 
komorow~". 831-18-l0 

Potrzebny lokal 

sprzedaje Rybolóws~wo Beldów 
Poczta Aleksandrów Łęczycki, 
gub. Piotrkowska. 932-24-8 

Młody 

I 
inteligentny 
Człowiek 
posiadający kilkoletnią rutynę 
rową, obejmie III kancelaryach: 

! 
rejentów, adwokatólll, inżynierów 
i t. p. lab 'i} innych gałęZiach 
handlu i przemysłu, \\1ieczorne 
zajęCie, poczynając od godz_ 4 p. 
p. Oferty łaskawie, sub "Zdolny 
100" 11) adm. "Rozwoju". 3869 

'1 Z powodu braku miejsca, bar ... 
dzo tanio do sprzedania 3 l'1ech 

l Tkackie Wal·sztaty 
42 cal. angiel. Lentz Schates i 
S ... ka, al. Konstantynowska Na 98 . 

1104--3-1 

BUDOWLANE 
sa tanio do sprzedaniu bJ ChoJnach 
przy nowobl'nkowanej ul. Rzgowskiej, polo
żoue i oddalone () jedną, Wiorstę od stacyi 

dr. żel ChOJlly. 

Bl ższy('h szc1. p gólów udziel'! p. Otto Zi • 
mermłiin w Chojnach w ZakładZie 

leczniczym. 10945'3 

• • lenI 
Wiadomość w Stowarzyszeniu Wzaj Pomocy Pracowników handlo~ 
wych (Dłaga 45) w godZinach biurow)'ch. 1353-3-1 

1148 Zawiadomienie. 
Niniejszem za'i}iadamiam Sz. Publiczność, że Objąłem 

AGI=' TURĘ 

PlfRWSlf60 HOlYJlHlf60 rnWnJllrnWA UBflPIUlEH 
Dział~: ogniowy, życiowy j wypadkowy. 

Nil żądanie wszelkie wyliczenia. i objaśnienia gratis i franco. 
Z czem polecaiąc s\<: Sz. Klienteli pozostai .. z l'oważaniem 

WÓlcz!tstt~ ti 21. LuCYUO LIssnu. 
Nil 2627. Ob ieszczenie. 

DYREKCYA 
Tuw&rzyahl& Krlaytaw~gQ mi&~1 ~Dul 

W zastosowaniu się do § 22 Ustawy, podaje do po
wszechnAj wiadomości, iż zażą,uane zo~taty pożyczki na nie
ruchomości: 

1) pod M! 50 przy 111 Zachodniej, przez Konstantego i 
Jadwigę Beatę malżonków Walczak, pierwotna rb. 45.000. 

2) pod ~~ 330 przy uL SreJuiej, przez Lejbusia i Libę 
małżonków Habergrtttz, odnowiona z konwer::lY!i rb. 34,300 
i dodą.Lkowa z przeszacowania i na nowe budowle rb. 75,000. 

3) pod N! 281 przy ul. Piotrko.\skiej. przez Dawida 
Lande, perwotna rb. 22,000. 

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanych po
życzek stowarzyszeni zechcą przedstawić Dyrekcyi w prze
~iągu dni 14 od idaty wydrukowania niniejszego obwiesz
czenia. 

Łódź, dmll, 1 kwi l toia 1911 f. lil47 

;c A.DEVIGNE 
przy TARGOWYM RYNKU. = 

J.)zis dnla 3 kwIetnia 1911 r. 

'ielkie galowe pl·zedstawienie. 

Cboroby uszu, nosa 
i gardła. 

I składający sl~ z 3o<ch sal z po~ 
koikiem na szkołę miejską i 3 

9jdadl\j~ce sl~ z 3·ch oddzi&lów przy udzia.le wszystkich artystów. 
OtwarcIe champlona.tu walki francuskiej pod kiaruulriem prof. A. Ka 
zakowa. Dziś walcz,: Bagallc (atleta miejscowy) - Solowjew Czer-

z wyrobioną klientelą WODa Maska - Pospeszil. JohansoD-l\'laler. M4nfredo-di-Napoll.-
Mańko 

PIOTRKOWSKA Nr. 35. 
Przyimuie od 10-11 I od 5-7; 

w niedziele od 10-11. 4342 

j pokoi z kuchnIą od l .. go Lipca 

I 
na kilka lat. Ogerty \I) .Rozwo ... 

I ju" pod "Kontrak". PośredniM 
kowi 1 proc. 1098 - 3-1 

B,edahor olipowiodzialnJ Sł. Lłlpiń_kia 

S Z E D A. Szczegóły w afiszach I programach. 
\Iliadomość: Skwerowa 22 m. 16 Pocz~tek: przedstawienia punktualnIe o godz. 81/. wiecz. 
od godz. 12-2. 1112-3-1 Anons: Jutro wielkie przedstawienie. 

1375 

w Uoczni "Rozwoju", Przejazd XI 8. WJdaW'C& W. Czaje •• lr.i. 
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