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Cena prenumeraty: 
w ŁODZI: 

Kalendarzvk tygodniowy: 

Pono św. Ezechlela M. 
We. św. Leona Wielko 
Sr. św. Wiktora M. 
Czw. Wielki. św. Herm. 
Pląt. WielkI. św. Waler. 
Sob. Wielka. 'w, Anas~az. 

Nled:r. WIELK1\NOC. Roeznle rb. 6 k, -
Pólroeznle ~ 3 • -
Kwartalnie ~ 1 • 50 Wseur l ~'.' !.!ojz. 5 'l 18 
Mleslęczn. -. 60 Zachód sl.! gOllz 6 m. 48 

• Dlolr. dnia godz. 13 m. 26 I 
Odno8zenle,10 k. m. Przybylo dnIa ~. 5 m. 56 

Egz. p~jedynczf 3 k . -.IiI!I----"--'" 
Z przatyłkę poozlową: I Red_kc,. 

Roeznle rb. 1 kop. 40 
Półroeznle " 3 • 70 I " Łodzi, 

ZAGRANICĄ: ul. Ppzejazd .Ni .. 
MiesięcznIe. 1 • 10 

Nr. telefonu 693. 

ROk XIV. 

Uzienn~~olit~Gzn~J ~rzem~s łOVfl J 8Konomiczn~ J ~~ołBcmJ i literac~J iIIu~ tro'Nam 
Poniedziałek, dnia 10 kwietnia 1911 roku. 

.antary •• 'aany. a a2a.ia. ul .... uoza .MI 231 u Pabianiaaob _::p. T ........ IIIhlfee. 
w Zgierzu, • apteoe p, Patka. 

CENA OGLOSZEN: ,.N a d e s t a D e" przed tekstem 60 kop. za wiersz pet Z ycz.jllte ogłoszenia za tekstem po 1 kop. za wiersz nonparelowy lub j&E!O miejsce 
Małe olJłoeaenia po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po PI, kop.). NiVmnlejsze ogloszenle 20 kop. Rek l a m y I N e kro l o g~ 
po 20 kop. za wIersz petitowy. Za dola,czenie prospektów 6 rub. od tysiąca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oznaczenia honorarJum Redakcya UWaD 
za bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwracll.. 

Redaktor lub Jego zastępca przyjmują interesantow codziennie, z wy.i~tkiem ani świątecznych, od godziny 3 - 4-e.i po południu. 

Jutro dla czlonk6m Towarzystwa sportowego l mianowicie: wnoszą do kasy skarbowej tylko po-

R l 
" lowę oplacanegó dotJchczas od kotłów podatku a SZ a Z S O ga Szuj.. rz~dowego, mog~ więc używać drugiej polowy na 

Jutro o " skiego cele wla~nego Stowarzyszenia, t. j. na koszty do-
(KONSTANTYNOWSKA !6) g. 8 min. 15, . kODJwaUla. wymaganej przez rząd rewizyi kotló". 

Teatr Popul roy 
A. MIELEWSK1E60 

na. zorganizowanie, tak ważnego w swych na.stęp-

1

stwach, dozoru umiejętnego nad kotlarni, w pol,,-
,;;: :a, ~ a.. ___ .. • czeniu z pou,dami technioznemi wykwalifikowa-

Z powodu likwidacyi zupełna wyprzedaż obuwia męskiego, damskiego i dZiecinnego po ce- nych a~ecyali8tów, na zakładanie ~zkól palaczy i 
nach ni:teJ kosztu. Łódź, Piotrkowska .N§ ... • ~:SZYUl$tów, na własne wydawDlctwa faohowe 

8U!l-20-1 W. PIętka. , l . ~prawa ta, dla państwa. rosyjskiego nowa, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~.~.~~~~. ~.~:, I ma jui sw~ą kijkudd~ięei~et~ą hl8~ryę we 

UllIAIft i RDIPOWSIECII"IOHY 
tłA CALYM ŚWIeCIE 

rOW.AKC.J.D. RIEDEl 

Syl, - równal,oby SIę t:) s~rnoboJstlVu. S<\~Zl t~z wszyst .i oh bajach zachodniej Europy; w samyoh 
ambasa~or Ch1ll31~1 ~ Wle.dlllu z otr~ym~ny?h z oJ- Niemczech istnieje obecnie przeizto 40 sto warzy
~zr~ny .lDformac~l, z.e. wOjna Jest me~D1k.Ulona. a szeń kOLlo wvell, które mają pod swym dozorem 
Jes!l _ 1I1e .w;.po~le JeJ. rząd, . to Z.a.ChZ~)~ Jta, ~am~ około 160000 kotłów par0wychj zaufanie do 
wo l!iko~ wSI .. !~rąc SI'-t u, •. blt~ me~'łi~.cz ~ne], m. tych pry w tuych stowarz}szi:lń jest tak wielkie, 
narodZIe Jesh Jednak wOJna. IO~pOCZnle SH~ poz~ I że rząd im przekazuje dozór nad wlasuyml swy
wolą rządu, t? dyn~stya. zO,stanle zw~lona. z tro mi kotłami. Oczywiście nowo powstająco w Rosyi 
nu, naród .~o~lem ~Ie. zn.les18 - z~aDlem ambasa- organizacye muszą. korzystać z wwrów i do. 
dora-ponlzen, na. Ja.~{~e Jest na.razony. . świadczeń zachodniej Europy. 

-:-; Nlezwyk.le t~z.Jest c,ha~akterystyezna. WI&· Pod wpływem nowego prawa., w ruku ubie-
domosc, jaką dZ!en~ll{l rosYlslno otrzyma~y z 'i~~: glym zawiązały się w Rosyi "StoWal"llyswnla dla 

1321 dy \l o.stolm. Oto WIelu. wystanych stam ąd c ll~ r dozoru nad kotlarnI parowymi" we wszystkich 
___________________ I czykow n~deslalo znaJomyl~ swrm, r?syanom, h· ważniejszych ogni .. kach przemysłu: Plltel'sburgu • 

. sty, .w kt~rJch up~zedzaJą Ich" ze w.ol,~a z ,Ros.J~ Moskwie. Kijowie, OJesie i t. d. U D ' ~ myśl tę 

LONDYN BERLIN "OWYJORK 

eatr ~Ó 
(Cegielniana 63.) 

Jatro o g. 8 m, 15 na benefis Kazimierza Janoszy 
.,Złodziej amator" (Ralfs) 

sztuka K. Gernenga i E. Prisorbeja. 

Z Dalekiego Wschodu. 

.. wkratce SIę zaCZllle. P~ug~ wladomoso, ro"mez I podjęto TOlVarzystwo przemyslowcó N g' Id. Króle-
z ~lady~?st?ku, a?z]uz me dot~c~y zatargu. ro- stwa Polskiego; z jego inicyatywy oJbylo SIę ubie. 

i 
sYJsk? ClllD~k.lego, sWlad~zv p.rzeClez O podbo)u- glej jeSieni kiika ogóluych zebra.ń wJa~clcleli ko-
naraZie pokolowym - Daleinego Wlchodu przez . l'.' 

. ·It. Ot WI d ·t I I"' r tlo\v parowych z calego {raJu; wybrdno Komlsyę, 
ras~ 20 ą· o '!fe bil l rWOt~ o.m u \o~;zono )- która o pracowata i pl'zedst~ wiła na 7.aLwierdle-
cytac,yę .dy~tryktow ry o o;vs wa. ze.1 ogółem nie ogólnego zebrania prOjekt ustawy Stuwal'zy. 
w~dz~erzawlOnyc~, dystyktolv, na luorych wOJD~ 8zeuia kotłowego, obejmUjącego cale K,óle~two 
d.zlerzawco.m lowlc rybr, tyll,<o.przr ! ut~zymah I PoisIcie, pod nazwą., Warsz<:l.\Vslue StuW~l'/'yst:enle 
SIę rosyame, resztę zas wyJzlerzawlll japOuclycy. , dla dOlorll na.d kotlalO I !,aro wy mi". 
~opjoch we Wladywostoku Jest skutluem tego l Przt'd!!tawioll~ w:~.uw!U U:ita.wę • \\' arsza.w-

Do gazety "Riecz· donoszą telegraficznie nlemaly. likiego Stowarzysz0illl.t dlcl. dozoru nad kuLllmi pa-
z Charbioa, iż W Pekinie postanowiono śpiesznie rowymi" ~:l.twierdzH mlul.tel' hanJlu i prt:tlmyslu 
zorgaUlzowaa armię; dymlsye udzielono 2!;)0 ofice- .". dniu 25 grudnia 1910 r. (st. st.). 
rom. Armia chińslca sklada się obecnie z 308 ba- Wanlaw~kie ~towarIY!lenie ~Ia ~OlOru PrzeJ,tawlciele ws,.ystkich dotąd zJLwierdzo-
talionów piechoty, 62 pułków lwnnicy i 172 ba- nych Stowarzyszeń, jako to: petersbursldogo. pól-
teryi. Liczba wojska, zdolnego do boju, równać narł kotłami ° parOWYMI'. nocnego, moskIewskiego, kijowskiego, Odeskiego, 
się ma 325,000 żolnierza przy 1,032 dZIałach. U poludniowo-ro~yisl{lego, warszaw~klego i ryslcie-
Prócz tego jest też obrona krajowa-150,OOO pie- go, w obecnośd przed;tawiciel1 minilteryum hau-
choty i 75,000 jazdy. W tempie pośplOsznem na· Nowe pl'awo Z dnia 2 kwietnia 1910 roku dlll i przemysłu i zarządzająoego wydzialew prze-
bywają Chiny kartaczownice, aeroplany i balony (st. st.), noszące tytut: ,,0 zmianie niektórych I royslu, p. L twinowa Falinsluego, uradzili: 1) aby 
sterowe, W myśl projektu ministra wojny zamie- przepisów o kotlallll parowych", uillożhwilo po. I W ~t)j'ytoryum zatwierdzouycu Jui dziś Stow~rzy-
rzono w r. 1914 doprowa-dzia liczbę wojska. do wstawanie w państwie r08y]skiem stowarzyszeń I szen, nowe stolvarzyszenla nie powstawały l nię 
52 dywizy i, z których kaida liczyć ma 17,000 właścicieli kotlów parowych, IV celu zortś&uizo, wytwarzaly szkodlHVO) konkursMyi na jednym i 
żolnierza wszystkich rodzajów broni. W tym wla - wania. i ustanowienia wlasneJo racyonalnogo do. tym samym terenie. 
śnie celu zacil\gnięto pożyczkę w Ameryce. Woj- I zoru nad kottami (i wszelkimi rnotor'arni), WZfl.- WydlOdząc z założenia, że konkurencya mię-
ska regularne s!\ obecuie znakomicie uzbrojone i ' mian dotychczasowego dozoru, czysto formalnego. dzy stowarzy.:iZelllami nie jelit dopu9zczaluą, ze-
wyćwiczone. , , wykonywanego prZez inspekcyę fa.bryczną. I brani pr.6yszli do wnio:!ku, że ·powiung, być usia. 

C~y tak jest, jak podaie "Riecz· - wiedzieć Główne zasaJy DOlVe~o prawa są następują ,lona najnitsza. norma skladki czlonkow,lc;Pj obo-
nie sposób. Ambasador chiński w Wietlniu w roz- ee: 1) ustawy zawill-I.ujllcych oię .Stowarzy:;zeń ł wią.zuląca wszysLkie stowarzyszenia. ~hl,h~ zaś 
mowie z wspólpracowuikie-m "Nt·ue fr. Presse" dla dozoru uad kotłami parvwywI" zatwlIH'dza na względZie, że nowo stowari'.ynenia, Opi"ÓCZ do-
oświadczył mu wprost, iż nawet on, stojący bUs- minister handlu I prztllllyslui 2) minister hl.!-ndlu j{onywaula wymaganych przez prawo r(Jw .t yj ko-
ko wyższych sfer rządu chińskiego, nie wie ści- i przem)slu przekazuje ~LowarzJ~zPoiom dokooy- tlów, !i\iWlnny )es~cze dawaó swym czloll \ ilU po. 
śle, ile Ch Iny mają wojska, wyawlczonego po eu- wanie czynności, wypeluiauycll poprzednio i1l'zez rady) wskazOlvl'.l prilktyczoo-n&ukowe, na eo 
ropejslm i zdolnego do walki z rosyjsl<iem. Nie jllsllel(cy~ fabryczną, a dotyc/·ącycll rewizYi, prób znowu potrze~ue są odpowiednie zasoby pIenIężne 
wierzy jednak,-Jak ciągną! da.lej-by rząd ehiń· i badan kotlów parowych; 3) stowal'zyszeni wla- ~PI'~Cd,t~~lclele stowarzy8zeń uznali jedLlomyśl-
ski SZC:6erZ6 praguął zaswsowaó si~ do ż~dań &0- iciclele kotłów korz1staJ~ z ulgi podatkowej, & we, ze UHnlmUlll skladki czlonkowlkie) .aie Uloże 
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być niższe od polowy oplaeanero dotychczas po· 
da~lm skarbowego od kotlÓw. Korzyici, jakie 
s~owarzyszeni OSiągną. z nowego prawa. i z dzia
łalności nowych organizaćyj, powinny polegaó nie 
na prostem zredukowulu dotychczasowego bez· 
pośredniego wyJatku II. opłat~ od kotłów, ale na 
tych znacznych oszczędnościach w cilej goepo
darce koUowei i mAszyn, jakie dać może umieję
tny dozór nau lcotlallli i motorami, przez zmnieJ
szenie ilości zużywa.nego paliwa, zwiększenie wy
dajności pracy maszyn, oraz lepszą konserwacyę 
całej instalacyi. 

Jednoczesnie z okreś1611iem minimum składki 
członkowskiej, ustanowione zostało także minimum 
usług, jakie Sto\\rs.rzyszenie w początku dlialal
noścl oddawac winno swym ozłonkom; jest to mia 
nowicie, co najmniej, jedna rewizya koUa w cią
gu roku. 

Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo 
przyjęci a lub nieprzyjęcia zgłaszającego się czlonka. 

Stowarzyszenia kotłowe mają prawo i obo
wiązek prowadzić w dalszJm ciągu te same ksią
żki kotłowe, jaltie dO'ychczlls prowadziła inspe
kCJa fabryczna. 

O wystąpieniu ze Stowarzyszenia należy za
wiadomić zarząd najpóźniej na l lipca, aby nie 
narażać Stowarzyszenie na naglt' zmiany w bud- I 

żetach. 
Biuro centralni będzie zorganizowa.ne w Pe· 

tersburgu. 
Na organizaeJjnem zebraniu Stowarzyszenia. 

warszawskif.go dla dOloru nad kotlami w dniu 11 
lutego r. b., powzięto następnjące uchwaly: 

l) Rozpocząć niezwłocznie dl\lahlllOś~ Sto 
warzyszenia i przyjmowac zapisy na członków 
Stowarzyszenia.. 

2) Do czasu zwolania następnego ogólnego 
zgromarlzenia. członl(ów Stowarzyszenia, powie
rzyć czyuności zarządu dotychczasowej "Komisyl 
kotłowej· i uważajl}c ją za tymczasowy ;(arząd, 
zawiadomić inspekcyę fabryczną o ukonstytuo
waniu Sto" arzyszenia. 

31 Mając na względZie, 7.e dzialalnośc Sto
warzyszenia w roku bieżącym nie bl2dzie Jeszcze 
normalną. gdJż nie obejmie wszystkich kotfów 

.- _.=-============:.:::======-: 
Edward, główny inżynier Cabryki Tow. ake. Ka· 
rola Scheiblera; Zalęski Bronisław, iużyniec dy· 
rektor fabryki Gf'rlach I Pulst. 

Na prezesa zarządu obrany został p. Ed ward 
Wagner; na wicepre'l.esa p. Robert Brandt, na 
dyrektora p. Michał Łempicld. 

Z CESARSTWA. 

Prokuratorya wnioała zażaltmie nieważ· 
ności, co do wyroku ullalniającbgo Trudnowskie
go od odpowiedzialności za zabójstwo Rybaka, 
wobec czego Trudnowsld pozostanie w wi~zieniu, 
dopóki insiancya wyższa nie rozważyapelacYI 
prokuratora. 

- Rozstrzygnięto konkurs na afiSZ dla. źró' 
dlislta Szczawnica. Pierwszą nagrodę przyznano 
:Maryi Miel'czyuslciej z Warszawy, drugą Anto
niemu Procajlowiczowi z Krakowa, trzeci/} p. Ale-

Zajśole .., szkole prawniozej Pned paru I ksandrowi Grzybowsl<iemu z Krakowa. 
dniand wychowańcy drugiej wyższej klasy szkoły I Odznaczono projekt Malwy. 
prawniczej-.. prawowiedow" w Ptltersburgu z!5ło- I ZE LWOWA. TOlVarzystwo dla popierania 
Sili uyrektorowi protest, z powodu wykładów zna· nauki polllkiej we Lwowie, z okazyi dziesiątej 
nego ZWiązkowca, p. Nikolskiego. Z tego powo i rocznicy swPgo założenia. a ku uozczenill zbliża
du wydalono ze s~koły 25 wychowańców tej kla- I jąr:ego się Jubileuszu fundacyi uniwenytetu lwow
sy, w tej lillzbie syna sen. Warwarina. sldego przez króla Jan.! Kazimierza, rozpisuje 

n&'ltępujący konkurs naukowy: .. Zbadać i roz, 

Z LITWY I RUSI. 

Nowy meout w Wilnie. Na zebraniu para.-
fian wlleusl(lego meczetu mahom~ta,ó.sklego, oeta 
tecznie uchwalouo prtystąpic do budowy nowego 
meczetu, zamia.st obecnie Istniejąc ego na Łuklsz
kadI. Na budowę wya~ygnowano 36 tysięcy ru 
bli. Kosztorys I pJauy opracowal bpz;ntereso-
wnie inżynier wojskowy pułkownik Bazarewski, 
który również bezplatule podjął slę·dozoru nad 
wykonan em 

Echa rewizyi senatorskiej w Kijowie. Pod· 
czas rewi;,yi, dokouanei w swoim czasie w biurze 
warszawskiej fabryki Lilpop, Rau i Lowensztejn, 
członkowie komi$YI rewiZYJnej senatora Neid· 
hardta wypad ko wo natknęli si~ na szereg listów, 
telegramów i pozycyi w książka,'~h, dotyczących 
dOdtawy rur dla J<analizacyi kijowskiej. Treść 
tych listów i pozycyi dalf.l. powóJ do I ewizyi w 
biurze przedstawiciela wymienionej fabryki inż. 
Zyllńsklego W Kijowie, poczem po zestawieniu re 
zultatów obu rewizyi okazalo Się, że inż. Żyliń· 
sl(l przy współudziale naczelnikJl ruchu kolei Po
ludniOwo Zachodnlcb p. Pieczkowskiego i inż. 
przy budowie kaualizacyi Morgulewa, za pomocą 
oJpo\łlednich dat/{ów w brzęczącej moneoie, Ildzie· 
lanycll Inżynif1rolJl lcanalJzacYI miejsl<iej pudpulk. 
Smirnowowi i d~lDls. podpulk. LubimcewQwi, IV!-

patrzeć w dowolnie obranem tery tory um i okre
sie CZa9U, z doby istnienia Rzeczypospolitej pol
skiej, jakikoIwIele kierunek wpływu kultury pol~ 
skiej na ruską i wzajemny ich stosunek do sie-

, bie". O nagrodę ubiegać się moga prace źródło
we, ścisle naukowe, pi~a.l1e w iqzylm polskim, 
objętości 15 - 25 arkusą druku, przedtem ani 
w calości, ani częściowo drukiem nie ogłoszone. 
Nagroda wynosi 1,000 koron, po której wJIIla
cen U prawo wlasności nagrodz1uej Pl'acy prze 
chodzi na Towarzystwo; praCil ta ogrosl.Ona bę
dzie w jego publikacyach bez dalszych honora
ryów autorskich. 

. f{ę~(opisy z dołączeniem zamkniętej koperty, 
zaWlenljąceJ nazwisko I aures autora nadsyłać 
należy do Iwuca roku 1912 do sekretaryatu To
warzystwa (Lwów, ll.rchiwuJll bernardyńskie). 
. - UrzędtJwuie ogloszono, że termiu wybo-

row do parlamentu w Gllicyi ZachodnieJ wyzna
czouy zo~tał na dzień l3 czerwIlu a we Wschod-
niej nil. dzień 19 czerwca. ' 

Z ŻYWCA. Zmarł Jawuy basista opery lwow
skiej, ś. p. Leon Borkowski. 

Z WARSZAWY. w Królestwie Polskiem - okreslouo blIdżet wy 
datków instytucyi na rok 1911 \V możliWie lIal 
skromniej!!zych rozmiarach, mianOWIcie w sumIe 
12,000 rubli. I wiarali znaczny wpl~w na Ill'z~Jmowanie rur, do· 

., W Stc,wl\r·qszeniu. te~hn\kó\V. 
.. O przem J ale wobec POdflLi\U d(lchodowego· 

ITIÓWlr w Stowarzyszeniu technil(ow p Zygmunt 
Straszew,cz 

4) Ponioważ większose firm prz,mysłowycll 
ju~ w calości uiśr.ila l)odatek skarho IV y od 
kotlów za rok 1911, postano\Viono, żeby firmy 
t. na koszta StrwarzyszAnia w roku 1911 w ph.~ 
ciły jako zaliczk~, pewne sumy, nic wyższe nad 
25 proc. podatku, która to zaliczka będ I. ie lIa 
stępnie potrącona za składki za rok 1912 

stawia.nych dla l\allł\łlzl\cyi przez fabryki. Po· 

l średnikiem w tej flferze llyt urzęunik l{aualiza.cyi 
p. Pot0cki. 

I 
Ponie lai. I>elnomocnictw&. senatorll Neidha.rtl 

ta dotycz1ł Jedynie rewizyi robót przy uudowie 
i mostów w Cesarst\\ le, więc o II ypaukowo wy 
I l,rytych uaduiyciach prq UUllOIVle kanalizacyi ki 

O zwrot I,elowy podatku kotłowego, W pła
conego na rzec~ skarbu za rok 1911, będą pod· 
jęte starania, o ile firmy przedstaWią Stowarzy
szeniu odnośne da.ne; wrazitl zwrotu tel polowy, 
będzie ona wplacona na rzecz Stowarzyszenia za 
rok 1911. 

6) Firmy, które będl\ miały prawo, przystę- I 

pująe do Stowarzyszenia, zaplacić na rzecz skar
bu za 1911 rok tylko porowę podatku - drugą. 
połowę wpłaC\ na rzecz Stowarzyszenia. W ta
kim położeniu np. znajduje się znaczna liczba 
cukrowni, których kotły byly nieczynne na l 
IJt1cznia 1911 roku i bęJą PUilzozone dopiero 
w ciągu bieżącego roku; przed puszczeniem ko
Uy te winny byt zapisane do Stowarzyszenia i 
wtedy inspekcya fabryczna wyda na nie talony 
... połowie rządowego podatkn. 

W myśl powyższych uchwal skladki przyj
muje Bank dla handlu przemysiu W Warszawie 
(Bielańska 5) na rachunek Sto warzysz9uill. 

Niezwlocznie po otrzymaniu przypadającej 
sumy zarząd zawiadomi inspekcyę fabryczllą o 
przystąpieniu danego członka do Stowarzyszenia 
1 od tej chwili kotly przechodzą pod wylączny 
dQzór Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 111& prawo zaldaua6, wedtug 
potrzeby i uznania, biura, dla ubsługi kotłów da
nego środowiska. 

Do obecnego zarządu Stowarzyszenia należą: 
pp. Andrychewicz Stefan, inżynier Huty-Baulw 
wej; Brandt Robert, przedstawictel T. A. B. 
Bandka; Drzewiecki Piotr, inżynier; Łebkowsld 
llieczyslaw, dyrektor cukrowni I prezes zw. en 
cukrowmków; Łempicl<i,l\lichllł, inżynier; Mirow
• ki Józef, inżynier fabryki Norblina; Rossruanll 
Ludwik, inżynier, dyrektor wydziału kotlów i mo
torów puy Stowarz1szeniu technicznem; Wagner 

jow::.kiej sena.Lor zakumunliwwat gniJerilatorowi 
kijowskiemu dla odllan a po 'l sąd winnych: io~y 
nierów Smlrnowa i Lubimce\tlt za przyjmowani, ' 
datków pieuiężnycit I używauie pOSiadanej władzy 
na szkod~ mia ·Ha, I.tól'e im puwierzylo budowQ 
hnahzacYI (a.rlo 373 liod kar.); naczeluika ru' 
chu kolei Pl,ludniuIVo-Zachoduich inl. Pteczkow
skiego, inżynleru, który l<ierowa.l robotami przy 
budowie kolektora kanalizacyjnego, .1IIorgulewa 
przedstaWiciela fabryki Lilpop, Rall i Loweu 
sztejn - iuż. Żylińskillgo i p. Potockiego -pod 
za nutem dopolllaganliL pIerwszym d wóm IV po
wyższycll wykroczeniach lart. a80 kod. l{lll'.). 

Z dzielnic polskich. 

Z KRAKOWA. Powatalo tutaj Tow. im. Wita 
StWO:>l:t, założone I,rzez architektów i artystó w. 
Celem Towarzystwa jesL zarożenie muzeum Stwo
sza I biblioteki prac o nim, lak również infor 
mowanie zagranicy o Kralwwie i jego zabytlcacll 
sztuki. 

- Wedle ostatnich wiadomości, odmówiono 
w uniwersytecie Jagielloń'!kllD wpisu około 10 
slucllaczo!D; resztę, przeciw którym toczJ się 
śledztwo dyscyplinarne, bez pneszlcody przyjęto. 
W wykonauiu ostatniego wiecu większość slucha
czów wyciJfala z kaucelaryi uuiwersyteckiej, zLo 
żon e tam na polecenie rektora oświadczenie, że 
w zajsciach udziału nie bralI. Na tablicy wy· 
dzidu teologicznego w uuiweraytecie Jagielloń
skim ukazało się ogłoszenie ks. Zillllnerm:1na, 
który zapowiada najbliźszy wyklad z cykIII p. t . 
"Polskie organizacye gospodarcze i społeczne w 
Wielkopolsce" na '1.7 b. m., w sal! nr. 35, o godz. 
5 po poluduIQ. 

Po ogóluem ollJ6wieniu istoty podatku docho
dowego prelegent zaznaczył. Ii poJatek: ten musi 
by~ ~~raniczony do pewnej maksymalnej "yso
koscI (okolo 5%). pona i którą przestaje b yć sku
tecznym. Wysoka stopa prOCellLU\Va dla podatku 
tlochodow'go sprowJ1Jz& niechybnie nadUŻyCia w po 
~tll~i ul\rywaniu istotnych dochodów, jak to np. 
stwlerl1zOllo na szeroką skalt} \Ve Wloszech, wsku 
ek podlltesienia podatku duchodowego do 12%. 

Przechodząc do podatLw dochodowego w prze. 
lIIyśle, prelegeut zwrócil uwagę na różne skutki 
opo.datlwwallia przemyslu. zaleznie od tego, czy 
to lest przemysC zmouopollzowany, czy też nie. 
Podatek dochodowy może bye podatkiem bezpo. 
srednilll tylko w przemyśle zmonopolizowllnym 
prtemysl zaś z wolną konkurenCją zrzuca poda,: 
Lek duchudowy na spożywców, c~yniąc go w ten 
sposób podatkiem posrednim. 

Wywody powyższe uzupolnial mówca odpo
wieduieml zestawieniami graflct.nemi. 

Po odczycie poruszona była prze~ Kolo archi. 
tektólv sprawa ograulCzcn, co do wYdokości nowo
wzno~zollych domów, oraz Spl awa tynkowania do
mów przed upływem rocznego terminu. 

Dla zuau9.nia rzeczowego tych spraw i opra. 
cowania odpowiednIOh wuio,ków powolano komi
syę spe:lyalulj., pod przeWOdlliJtwem budownicze
go, Bronisława Rogóysklego. 

* Zjazd koleżeń~ki. 
Zamierzony jest Zjazd wychowańców warszaw

skiej ~zltoly realnej ~ lat ] 883 I 1884 a więc 
kolegów, którzy w powyższych latach u~z~szczalt 
do którejkolwiek Idasy tej szkoty_ 

TY(llC~asowycll iuformacyi udzielają i przyjmują 
zgłoszenta koledzy: l) Aleksander Biellkowski 
ulica. PIesza X2 I; 2) Stanisław Brtilll, ul. Nowo: 
wielka M! 2n; 3) Heuryk Gostyńskl, ulica Nowo. 
wiejska. N! 16u; 4) Stanislaw Gostyllskl, ul. Mo. 
kotowska M 5; 5) Boleslaw Holclllan, ulica Szo
pena. .l\! 6; 6) Alexy Lubickl, budowa trzeciego 
mostu. al. JerozolilIIski':' Na 70; 7) Wacław Pod
wiński, administl'ac'ya .S\Ylll.ta,· .d. J erozoliwskie 
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:~~ 49; 8) Wincenty Schatzschnejder, Bank dla han
' lu i przemysłu, ul. Bielańska Xl! 5; 9) Wacław 
Trzebiecki, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. 

* rotajemna loterya. 
W sklepie Ieka Hufnagla, w Jomu·n 141 

przy ulicy Marszalkowskiej, polioya znalazla. 15 
l' wiartek loteryi żydowskiej. 

.. Wznowiony rozkaz. 
Oberpolicma.jster w rozkazie do policJi pole

ca organom zewnętrznej policyi, ścisłe dopilnowa. 
nie przepisów wydanych W roku 1906y-m i po
twierdzonych w roku 1910, aby powożący pojaz
dami po ulicach mIasta., na. przystankach tram
wajowych, podczas wysiau9.nia i wlliadania pu· 
bliczności, jecha.li stempa.. Bardzo sluswe roz
porządzenie. Wartoby je przypomnieć, u nas w Ło
dzi. 

.. Tra.mwaje. 
W pierwszy dzień świąt wielkanocnych ko

munikacya tramwajowa zawieszona. b~dzie całko· 
wicie. 

* Wyjazd konsula. 
Konsul generalny francuski w Wa.rszawie p. 

Maurycy de Coppet wyjeohał z Warszawy, prze· 
Jliesiony na stanowisko konsula generalnego w Lou
dynie. 

* Znowu bomba w warsztacie szewckim. 
Szloma Lewkowicz, sIużący w pracowni obu

wia Icka Winera w domu ]W 10 przy ul. Swięto
jersl\iei. przyszedłszy z rana do zajęcia, spostrzegł 
na wózku ja.kiś przedmiot form J cy lindrycznej i 
odrzucił go na Jeżącą obok kupę kamieni. W tej 
chwili l'ozlegl Się wJbuch, przedmiot ów bowiem 
uył borubą nabitą. Na szczęście odlJylo aię bez w1-
padku z ludź rn i. 

120 rb., na. ba2ucką ochronkę 30 rb., pogotowie 
ratukowe 30 rb., straż ogniową ochotniczą łódz· 
kit 30 rb., li:ościól Dobrego Pasterza 30 rb., szwal· 
nię im: ks. dziekana Goiar.<lowskiego 30 rb. i fun· 
dusz amortyzacyjny akcyi banku Tow. SpóldzieL
czych 56 rb. 57 kop. 

Budżet na rok 1911 przedstawi ODy przez 
zarząd w sumie 15,600 rbr utwierdzono. 

Do zarządu ponownie wybrano przez tajne 
glosowanie prawie jednoglośnie pp: Mikołaja 
Kopczyńskiego i JaDa Hildta. 

Do rady ponownie wybrfl'1~ ~ównież wszyst
ldemi glosami pp.: Andrzei: O raska i Józefa 
Ekkena 

Do komisyi rewizyjnej wybrano ponownie p. i 

Wladysława Kaczmarka, więl{szością zaś glosów 
pp.: Boleslawa Pietrza1w. i Wilhelma Wen· 
tlanda. • 

Zebrani, uznająe nader pożyteczną pracę dla 
instytucyi pp. Jana Makiewicza.. twórcy jej, i p. 
Mikoła.ja Kopczyńskiego, wyra.zili im podzi~ko
wanie. 

ratu własnego pomysłu; Waldemarowi Stoer!, ucz
niowi szkoly Wltwelherga i Rotwanda. - za pla 
ner wlasnego pomysb; Czealawowi Zbierań~ki emu 
i Stanislawowi Cywińskiemu z Warszawy - za 
silniki. dzwon, pIagzczyznę, systemu "BI eriota" i 
śmigła; H. Geldblumowi, przedstawicielowi firmy 
"Clement Bayard" w Warszawie - za części do 
aeroplauów i automobili; firmie "H. l\Ioeblus. Ba
le Suisse w Warszawie - za nAutol", olej do 
silnH,ów; braciom Florjańsldrn ze Lwowa - za 
model śystemu .Bleriot'a"'. 

Dyplomy zachęty: H. Liefeldowi i Gebethne
rowi, uczniom szkoly Konopczyńskiega w Warsza
wie - za modele; W. Czarnockiemu z Warszawy 
i Milerowi z Łodzi - za. modele; J. Łukawskie
mu z Warszawy - za "Ortopter· z roku 1906; 
M. Pomianowskiemu z Grodna -- za wynalazek, 
zastępujący śmigła; Kle!nowi, uczniowi szkol y han· 
dlowej w Warszawie - za model aeroplanu; Ło
zińskiemu z Warszawy - za. śmlglo Drzewiec· 
kiego; Bierzyokiemu z Warszawy - za model' 
monob planu własnego pomyslu. 

(x.) Zmiana lokalu. Zarząd Stowarzyszenia 
zawoduwego robotników przemy31u wlóknistego 
.. Praca. "-podaje do .wiadoftJości, iż biuro Stowa-

O godzinie 9 posiedzenIe skończono, a więc 
w ciągu godziny, kiedy w latach ubiegłych cią
gnęly si~ zebrania ogólne po godzio. 10 i dtnżej. 

rym. 

na ul. Piotrkowsk'ł: .Nt 247; równocześnie otwartą I 
rzyszenia z dniem 14 b. m. zostanie przeniesione 

KALENDARZYK TEl\1Il1NOWY. I zostanie biblioteka dla użytku czlonków (dyzury 
TMION A.. SLOWIANSKIE. D z i ś Jarom!ra. J u _ od 6-8 wieczorem, w niedziele i świ~ta od 11 

t r oLuboslawa. \ do 1 po poludniu). 
TEATR POLSKI A. ZELWEROWICZA (Ceglelnla- Zarz~d uprasza czlonków o rychle uregnlo-

na 63) J u tra benefis p Kazimierza JUIlOBZYj odegrana wani. zaleglych składek. 
będzie sztuka w 4, al{ta.ch "Zlodzlei amlltor~ (R!lfls) K. 
Gernenga i E Prlsarbeja. Początek o god~. 8 m. 15 wie· (h) Ze Zgromlldl8Dia majstrów rzeźnickich. 
czarem. Pomiędzy członkami zgromadzelli;.l. majstrów rza-

TEATR POPULARNY. (Ranstrmtynowska nr. 16). źnickich, przed 5 Ja.ty powstar projekt budowy 
J utr a "HII1szka z Ostroga", dla edonków Tow. sporto- własnego' olta.rza. w kościele św. Stanisława. Ko. 
wego. Początek o "oaz. 8 mln. 15 wieczorem. stki, zebrano nawet Da ten cel pewIen fundulz, 

. k TEATR KUKIEŁEK. (Przejazd 1). C o dz I e n 11 I e l' l Z Radogoskiego Towarzystwa pozycz OWO- przedstawienie na korzysć "Kropli mleka" do d.H b. m. lecz do wy conaOlll prolelCtu nie przystąpiono z po 
oszczędnościowego. I ZEBRANIA Dzl ś og zebranie członków ,.Llgi wodu, iż kosciól nie byl pokryty dachem, .. na-

przeCiwgruźlicze)" (w lok. Staw. techników) o g. 9 w - wet zdawalo się, że nie prędko roboty te będą 
J u t r o ag. zebr Komitetu szkoly rzemiosł przy chrz; wykonane. 

W sobotę o godzinie 8 wieczorem w lokaju 
wlasuym przy uliCY Zgierskiej Nr 64 odbyło się 
ogólne zebranie reprezenlautów, po raz pierwszy 
w ósmem roku istnienia Radogoskiego Towarzy
stwa pożyczl,owo oszczęt.luościowego. 

W obecllości 49 reprezentantów, zebranie za
gall prezes rady p. Andrzej Olcraska. 

Na pl'zewouniczącego wybrano p. Ludomira. 
Jablo:ó.s1<iego, l{tóry na. asesorów zaprosił pp.: 
Antoniego Żakiewicza, Boleslawa. Niedźwiecldego, 
Wilhelma Wentlanda i Wincentego Strzyp\ńilkiego, I 

a na sekretarza p. Bolesława Pietrzaka. . 
Po zaj~cin swoiQh mIejsc przez prezydyum 

przeczytano sprawozdanie z działalnosci towa 
rzystwa. 

Dnia 31 grudJlia 1909 roku liczyło towarzy . 
stwo 2,327 członków, IV roku sprawozdawCzym 
przybyło 743 członków, ubyło 130, pozostaJo 
2,940 członków. 

Od pożyczek udzielanych na 8platy jednora
zowe pobierano 8%, a na raty 7%. 

Obrót ogólny wynosU 2,994,898 rubli 75 
kop. 

Na udzialach czlonkowsl\ich liczono 111,069 
rb. 75 kop. 

Wklady na oszczędnośc wynosiły 335,786 rb. 
4 lrop. 

Kapital zapasowy wynosi 2,647 rb. 95 kop. 
Fundmz na pokrycie wydatków wątpliwych 

byl 980 rb. 72 lwp, fuudusz wsparć 190 rubli 
22 kop., fundusz na budowę wlasnego domu 75 
rb., nie.odehrana dywiuenda tlI O rb. 67 kop., 
wypłacono l'ożjczelc na sumę 375,803 rb. 66 kop. 
otrzymano ze zwrOlu pożyczek 319,244 rb. 87 
kop. otrzylllano na czasową lol(al~yę 96,835 rb. 
8 kop., wypłacono 146,600 rb. 16 k.op., czysty 
zysk 8,338 rb. 49 l(op. _ 

Sprawozdanie komisyi rewizyjnej potwierdzi
lo, iź wśzelkie sumy, jak również i pozycyę w księ-' 
gach, zgodnie z asygnacyami i protokulami rady 
i zarządu, znaleZiono w należytym porządku. 
Dlatego komisya rewizyjna uważa za w!aśUiwe 
wjrazić podzlękowau1c członków rady, zarządu 
l buchalterowi p. Tytusowi Witkowilkiemu. 

Na wnitsek tell zebrani chętnie się zgodzi· 
li i oba sprawozdania bez dyslm3yl zatwier
dzili. 

Zyski zaś podZIelono jak poniżej: 
Odpisano na kapItał zapasowy 833 rb. 84 

kop., 7% dywld"ndę 5,428 rb. 8 kop, na fundusz 
strat 500 rb., doda tkowe wyuagrodzenie urzę 
dllll{ów biura. 1,000 rb., za.rzltdu 250 rb., rady 

Tow'. dobroczbn~ości, o g 8 wlecz. (w lokalu gm. star- ! Obecnie zaś, kiedy przy energicznej i nle
ców ~~~l~riM zleloa 52). C' M l zmordowanej pracy k •. prałata Tymieuieel<iego, ro-
zeum na~f{l I s~~\~l~~a :J. 4, p~ d ~()l ~g nv: ~ ;t~:l~~ele Uj boty posunęly się znacznie naprzód, kiedy przy-
święta od g. 12 w pol. do 10 w.·' . stąpi)no do budowy sklepień, myśl fundacyi ol-

I 
tarza przybiera realniejsze formy, KwesLya ta 

---- ma. byo obszernie omówiona na ogólnem zebraoill 

K 11 O '\\1 I K A czlonl,ów Zgromadzenia majstrów rzeźnickIch w d. r" I Al' 1"', 18 b. m. w lokalu zgromadzenia przy ulicy iłfil. 
sza nr. 46. 

Ch) Fundacya ołtuza. Kupoy handlujący trzo
dą w n:eZll iaeh miejskiej i na Balutach. postano· 
WIli do kośl'iola św. Stanialawa K08Lld, ufundo
wać ołtarz boczny. 

Pomięuzy zus ogórem rzemieślników łódz
ldch zrollzl1a się myśl, żeby przystąpió do budo· 
wy wielkiego oltarza w kosciele św. Stanislawa 
Kostki. PrOjekt przyięty został przez rtern!$ślni
ków nader sympatycznie i zapewoe zostanie on 
urzeczywistniollY tylko silami rzemieśluików. 

(x) Komunikat urz~do\Vy w przedmiocie kll.
tolicyzlDu w Moskwie, z powodu bral<u miejsca 
wydrukUjemy w numerze jutrzeszym. 

(a) Z!lmknj~oie wystawy lotniczej. Tnrają
ca od 25 marca r. b. pierwsza wystawa lotnic~a 
w Łodzi, urządzona w sali He1ellOw&, zostala 
wczoraj wieilzorem zamknięta. Cieszyła się ona 
dużem powod,;eniem, ogótelll zwiedzilo wystawę 
0lw1o 10000 olób, wśród l,tórych znajdowały slf2 
przyhyłe umyślnie z Warszawy i proWlDcyi. 

Wczoraj przHd zamknięciem wystawy, jury, 
zlożone z kilku czlouków, po szczególowem obej .. 
rzeniu zgromadzonych o-kazów I należytej ocenie 

ich. przyznaJo: 
Dyplomy l1znania nast,puiącym wystawcom: 
Biuru lotlliczelllu Alil'o Office w Warszawie

za części sllludowtl duzycll aeroplanów, modele 
z bambusu i drzewa. oraz rysunki; braciom Chle 
bOlVskim z Łodzi-za duży aparat systemu "lVIon
golfIe!''' i UlodeJtl wlaHueglJ pomySłU; Czesll4wowi 
rrall~kelnu z Warszawy - za modele; Miellalowi 
Poznauskiemu z Łodzi - za model w!asnej kom· 
pozycyi i planer; ZwiązkoWl uC1:niów szkoly Ko
nopczynskiego z Warszawy - za zbiorową wy
stawę modeJ!; Bolesławowi Ruśkiewlczowl, ucz
niowi szlwly Kouopczyńskif'gu II WarSZU\I:ld - za 
model systemu "Vosln'a" 1911 r.; ELlwanlowi 
Weisblatowi, UCZUlOWI gimuazyum V w War<iza· 
wie i Marcelewu Sl.j.dro, uczniOWI szkoły ha.Olllo
wej warszaWikiej - za model systemu "Bledot-; 
Feliksowi Szram z W arszit w y - za. model apa-

\ Oltarz ma być utrzymany w gotylm, by od-
powiadał stylowi świątyni. Jaki zaś ma bye uży
ty ma.teryal i kto wykona rysunek jeszcze urząd 
starszych na czele z p. Adolfem Ramschem nie 
zdeoydował. 

Urząd starszych postanowił, by dnia 18 b. 
m po ogólnem zebraniu urządllić zabawę w lo· 
kalu Zgromadzenia. i podZielić się święconellJ 
jajkiem. Tego rodzaju zabawa urzędzona będzie 
po raz pierwszy i zapewne się powiedZIe. 

(x) te Stowarzyszenia majstrów krawieckioh. 
w ubIegły poniedzialel( w lolmlu "Liry'( odbyło 
się zebrani~ majstrów ha wieckich pod przl:lwo
dnictwem starszego Ch :?iina i asesora. St. Bo
cheńskiego. ZapIsano uczni 16, wyzwolono na 
czeladzi l4. Do majsLrów przyjęto Józefa Kwarto. 

Obecni na zebrauiu delegaci czeladzi kra.wie
ckich zaproponowali, ażeby każdy z pp. majstrów 
strąca.l po 10 llOp. tygodniowo swym pracowni
kom a.okasy czeladZI, celem ulatwienia starsze
mu zbierania składek, na co eię wszyscy zgo. 
dzili. 

Penieważ jest duzo między czeladnikami, 
którzy nie nalezą do cechu, za!Jroponowano wi~c, 
ażeby opłatę za wyzwoliny zmniejszyć dla tych, 
którzy skończyli 21 la.t a. byli zapisanI jako ucznio
WIe na 5 rub. 50 kop., a. dla niezapisanych 7 rb. 

Majstrowie postanowili zwolaó w tej spra· 
wie zebranie w krótkim czasie. Starszy Zgro
madzenia prosi nowych wyzwoleńców o rlohle 
zgłaszanie się. 

(X) N~dZll wyjcttkowa. Przy ulicy Grosmana 
nr. 9 mieszka Maryll.nna Witczak. wdowa, z przy
czyny choroby nIezdolna do pracy zarobkowej, 
więc sama i 5 ro drobnych dzieci cierpią wielką 
nędzę· Polecamy ją gorąco miłosierdziu publici-
nemu. 

(h) Napad na. poczt!. W sobot~ w godzinach 
poludulOwycl.J, kiedy transportowano poc~tę pie
lliężną z Turka do Kalisza. na 6 wiorście od Tur
ka, lla górco pod Cekowem, dokoaany bJl zbroj
ny napad. 
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Bandyci, ukryci w zaroślaoh, kiedy poczta. stanie odwieziony zostal do szpitala Aleksandra deklll.n1acla, m 1nologi, śpiew, taniec i kuplety, pel-
' h , . l d l' . d I "k' - Na ul WIdzewsklej nr. 32 Stanisław Boguckl, d" b 
Hl mIJa a Ił. l ogDla o {OnJ lonwoJu. kelner, Jat 20, w celu samobójatwa napił się karbolu: ne OW(llPU I umorll. 

Zabili 2 konie, z konwoju' zaś Żanda.rma i doza musiała być dość znacznl\, gdyż mimo energicznej RozpocząŁ p, Malkowski, ]{t6ry z wlaściwa 
stra.żnib, ziem8kiego oraz ranili woźnicę i w ten pomocy lekarza Pogotowia) w stanie groźnym odwieziono Bobie swadą wy po wied"inl • Protest marpy" Cho: 
sposób opanowa.wszy sytuacn zrabowali okolo go do szpitala Poznańsklcb. romańskiego, aRedakcya" i "Książeczki" Kasprzyc-
26,000 rubli i z łupem zbiegI!. * kiego. P. Pawlowski odegrar scenę zazdrosnego 

Zawiadomione o napadzie władze w Turku apasza -p. Tro.ianowski bawil i pObudzał do ho-
i Kaliszu, wysJaJy pogoń, zawiadomiły żandarme- (a) Budowa cegielnI. Niebywała dro~yzna merycznego śmiechu utwora.llIi Boy'a, Mira Po-
ryę kolejową, która dokonała rewizyi w pociągu cegły zachęoa do budowy cegielni oora.z większą, znańskiego i innych. ' 
Nr 6 kolei kaliskie.i i aresztowała kilku rnlodych ilośc przedsiębiorców, Oto znów, opr6cz kilku, Znakomicie wyszła cięta satyra, zatytutowa-
ludzi. ' budujących się w okollcach podmiejskich cegielni, na "Słowacki," w Interpretacyi pp. Pawłowskie-

Wczoraj dokonywano również rewizyi w po powstaje cegielnia, tak zwana polu a, we wsi No- go (Srowacki), Ulaoowskiego (Htlosick) i Malkow-
ciągach, idących z Kalisza do Łodzi, jaJe równiei wosolny. skiego (egzaminowany). 
na wszyitkich lwiejach podjazJowycb. (a) EpilOotya, W majątku Siedlec, gminy To Spiew mial przedstawicielkę w osobie panI 

(a) Rewizye. W ciągu dnia wC7,orajszego, pola, powiatu ~ęczyckiego, ultazda się śród bydła Kalinowskiej, obdarzonej sopranem koloraturowym 
w tramwajach zgiersldch, w pociągach dąiąCych rogatego zaraza 8yberyjsl<a, a we wsi Janków, która bardzo ladoie frazlljąc, wykonała szereg ple~ 
w stronę Łodzi policy a dol\Onywara licznych re· gminy Tkaoz6w, tegoż powiatu, gra.uje śród trzo- śni:" Nie twoja dusza., u RUlkow3klego, .Senne 
wizyi. Osoby nie posiadające przy sobie dowo ~ dr chlewnej cholera. ' marzenia" Fellxa i t. d. 
dów legitymacyjnych, odprowadzano, w celu dal (Xl Rigów. Przedstawienie amatorskie w Rzgo- Ogólnie podobał się taniec półkobiety i męż-
szego ba.dania, do cyrkułu. wia odbędZie się dnia 17 b. m . .., miejscowej lIall cZlzny wykonany przez p. Mft1kowskiego. 

(a) icha napadu ' na pociąg pod Widzowem, strażacki8j. Odegraną zostanie jednoaktówka An~ : P . UlanhowSlkd dowcipnerni kalamburami zmu-
W zwlązkn z napa.dem na. pocIąg pod Widzowem czyca p. t. "Braże\\: opętany". l szal nawet ypo ondryków do ustawicznego śmie-
straż ziemska pow. łódzkiego are8ztowata wlaści- l Całogo uzupełnią deklamacye i monologi. I' chn. 
cieJa garkuchni w Tuszynie, żyda., nazwiskiem Bufet na mieJscu. Wiecz6r zakoóczyly wesole kuplety wykona-
Dassau. u którego, w dniu dokonanej w lasach ! ne przez p, Lubelskiego. 
tamtejszycb oblawy, zarządzono rewizyę. Jak się * ! Wykonawcom nie szczędzono gromkiob a za-
później okazalo. w chwili kiedy policya wcllo- Loterya. Dziś, jako w 2 dniu ciągnienia 3-ej sIuźonych oklasków. 
dzila do garkuchni, D, tylnemi drzwiami wypuścił klasy 196 loteryj klasycznej Królestwa, Polskiego Akompalllował na fortepianie prof. W. Kru-
pospiesznie trzech mlodych ludzi, ~ których jedan , padły następujące gIówniejsze wygeane: piński. 
mial ze Bobą wa.lizkę. Ponieważ rewizya trwała 10000 rb . nr. 13250. (a) Z .tutni-. Sobotni-a wieczornioa męska, 
blizko pól godziny, nieznajomi wi~o mieli dosyć 3000 rb. nr. 8,742. urządzona w 'rowarzystwie .Lutnia- zgroma.dziła 
czasu na dostanie się do lasu. 2000 rb, nr 26 23 przeszło sto osób, 

1500 rb, nr 5,462. O . t t l' b d j j (h) Pożary. Dzień wczorajszy wyjątkowo rgamza orzy przygtJ owa 1 ar zo za mn ący 
byl obfity w pożary, mianowicie: o godzinIe pól 200 rb, nr 5 ' 0, 6,204,7,087,7,372, 19,311, program, na który dożyly się różnorodne pro-
do 10 ranO za wez wano I oddziaŁ straźy ogni o- 19,737, 20,062, 20,535. . dukcye, przewaime muzyczno- charaltterystyezne. 
wej ochotniczej l itraż miejską na. ulicę ' Aleksan- Kierunek literacki wzi~li na siebie pp.: A. Mi-
dryjskl} nr. 24, gdzie od wad Ih'de urządzonego cbalowsld i Ed. Kut\sz. 
l<omina zapalił alę dach. Ogień ngasil I oddział. S Z T a K 1\. Znalazły one wybornych wykonawc6w, obda· 

_ O godzinie 1 minut 5 po południu przy (x) Teatr po:ski A. Zehverowicla (uliea. Oe- ' I'zonych zdolnościami wokalnemi, umlell\cych wydo-
ulicy Brzezińskiej nr. 3, w piwnicy zapalila się glebliana :N2 63), Z kancelaryi teat.ru l.omuniku- bJ:ć wla~CilWY f\(ekt z każdego drobiazgu i okra.~ 
,. O ' . '1 d ' d b J'R. nam.' SIC go me <łamanym humorem. 
Sł.oma , glan ugaili I omowmcy prze przy y- "W C ' 
ciem I oddziału ltrażl ochotniczej i straży miej- : Jutro, we wtorek, ukaże się w teatrze ni- zęscią muzyczną kierował dyrektor p. Aloj-
sklej. szym na. benefis utalentowanego artysty p. Kazi , zy Dworzaozek. 

wierza JntlOszy, głoślla i sensacYJ'na. sztuka K. Produkcye te dostarczyły moc wrażeń i śmie-
- O godzinie po połudoiu zawezwano I cha p maty' d d b ," l h Gernellga i E Pl'isorbe)'a p. t. "Zlodtiei amator" , o oaJąc o o rego .rawlenJa s uc a-

oddz\al I straż mieJ"słot, na ulicę Zgiersl<>l 116, J czom kt6l'Z aJA[' I' t l b' • d . 
't ("Raf/s"), w kt6re)' benrfisant odegra tytulową, , y z y I m eJsoa przy 8 08 le819. n:-do suszarni Stanisława Kaźmiorskiogo, gdzie pa . czym 

lU si'" towar. Or-ień u"O'allll I oddział. rolę. Reżyseryę prowau,;i dyr. ZelwerowlCz. Bę- O· '~\ '_\ 
,,& dzie to ostatuie widowislto przed ś'lfiętami. Pozo lL as1\.. waM gorą.co \)0'(1\81 solowe \ 'Woka\-
- W tym czasie, ki edy I ud,Jzlal \ atrai stałe bilet! są do nabycia w kasIe teatru (Ceglel- ne, kwartet RmyczltO\Ty, humorystyczne kuplety 

miejska podątaly na ulicę Zgiersk'b zawezwano niana 63) od 11 do 2-ej i od l) po poludniu do i mODologi, kom C7.ne sceny, parodyę walk atle-
oddzial II straży ogniowej ochotniczej na nlicę S-moi wiecz. tów, wesołą farsę .Na raucie u pańg~wa Macher-
Pólnocną nr. 23, gdzie na poddaszu pallly się Repertuar świątecllny zapowiada: I kowskich no. Balntanh". 
komórki. Przy gaszeuiu tego ognia, oddZiał II _ Niedziela 16/4-0 g, ;3 po poludniu "Król i Nastrój podezas zabawy panował jak zwy' 
był zaj~ty 2 godziny. Ryszard III," wIeczorom o godz, 81/. "ZłodzieJ kle bardzo llerdec~ny. Opuszozajllcy lokal .Lutni· 

- O godzinie 8 wieczorem przyulioy Olgiń- amator" (.Rafls"). unieśli wspomnIenia niozwylde przyjemne, 
skiej nr. 14 zapalHa 8ift ściana od pieca. Ogień - Poniedzialek 17-go - o godz. 3 po połu- (a) Koncert, Sobotni koncert fenomenalnej 
ugasił II oddział straży ochotniczej. doiu "Madame Sans G~ne ,· wieczorem o g. 81/. skrzypaczki, Leny Kontorowiczówny, z udziałem 

(f) Za handel w gOdzina oh niedozwolo.. .Rubil{on,« . p. l\onstaotego HelUtzego (piaoisty), zgroma.dził 
nJch sędzia pokolu Vii rewiru Bknzl\l: SzlamI) Galmt\lIa - Wtol'ek, lS-go - O godz. 3 po pot "Ru licznych słuchaczów. 
(Zielona 46) nn. 3 rb kary lub 2 dni aresztu; Dawida bikon ," o gouzlnle 81/, wlecz .• Po nad sUy," Młoda, u talentowana wirtuo zka, zdumiewa 
KolSkiego (Cegielniana 7) - na l) rb, kary iub 2 dni S d 9 8 / ' h 
areBztu; Majora Dugel<lzykll. (KonstantYDoW'akl\ 7)-na 10 ' - 1'0 a, 1 - o godz, 1. wlecz. "Na. pa- swietnie wyrooioną tec ni!(ą i wiei le lem l)oCzuciem 
rb. kary lob a dni al;88zto; Moszka Bazyna (Kon8tan ryskim bruku." N owośó ta grana z olbrz 1m iem artystycznem. 
tynowBka «)-na li rb kary lub 3 dni are8ztu; Abraha- powodzeniem w Warszawie, daną będzie na bene- : Na. popis sobotniego koncertu artystka wy-
ma Stel na (Zllk~ina 21) - na 3 rb. kary lub 2 dni a.. fili utalentowanego l'tlżysel'a i artysty naszego tea. - brała utwory: 
resztu; Ignaeego Zapędowsklego (Zllllona 82) - na fi rb. i \. 
kary lub 2 dni aresz\u; Berb Majerfelda (Zawadzka 35) lru, P' , Leonarda. BOI cz~. , , " l "Koncert" Cz~jkolVskiego, "Talice węgier-
na 3 rb, kary lub 2 dni aresJ;tUj Piotra I Helenę Krone l Bilety na wS;:;YStk18 WldOWI.b sWI~teczne I skie" Brachinsa Joacldma-"Symfullla hiszpańska" 
WłAŚcicieli kabaret.u I restauraeyl "Aquaryum" (Zachod~ , sprzedają się li tylko w kasie teatru (Cegielniana - La,to, oraz nld program: .. Po e mat~ Flbicha 
dnIa 5S) skazano I dwóoh wyroków, w obu wypadkacb 63) codziennie "Arya", Bacha "Nocturne" Choviua i "St: herzo" 
oboje po 16 rb. kary lob 3 dni aresżtu każde; Helenę . " D' f' I 
Kronlłn z dwóch wyroków la kllżdym razem ua 30 rb. I (x) Teatr populanlJ A, Ihelo1J.klego. (Kon l~teri!ldor a-Kres era. 
kary lub 10 dul aresztu; Aj zyka Kol:t?na (Konstantynow · l stantynowsi{a N! lo). Z I<aocelaryi teaLralnej ko~ I Skrzypaczkq przyjmowano z wielkim zapa-
sita 66) z l1wóeh wyrokow: Jeden na li rb . kary lub 2 dni . muniku/ą nam: I lem i obdarll<ollO żywymi kWiatami. 
aresztu, drugi na 2 rb. lnb 2 dni; AbramlL Szmulewlou ! W' , d ' d " I P H ' k" t d' l I (Zawadzka 24) - - na li rb, kary lub 2 dni aresztu. I ,blezą.oJm tygo UlU ~ pow~ U SWląt odbę- . elllLze, Ja o plunls a, prze stawIł. s ę 

ZIto nl9spelnlenle pnepl8ów wojskowycb. Z/lpasowych: I dą SIę tylko dwa przelbtawlenla. I to na, c"l do- bardzo korzystnie, Wykonał on szereg utworów, 
Kolma.na Cudkowleza - na 1.\ rb kary lub 2 dni aresztu' I broozynny. I jallO to: Chopma ("Etiuda F-dllr", ~ Noctllrne-
Frl'ml\sza Pajor&, Alllksandra Niewodowa, Ignacego Japa: I _ Jutro dla członk6w Towarzystwa sporto. I F,..dur-, ft Etlud"a ~ moll"), Wienlawskiego ("Souve-
JAna Szcześniak" I Rerla Borkowsklogo - na 1 rb kary I d h l/,' de Mo c ) t d 
:'lb l dzieli arasliu każdego, Andrzeja 80gAJIIo na S rb wego ana będzie sztuk w. istoryczna z czasów I n . s OU l.. " 
wy lab l dzień aresztu. Zygmunta A~gusta nHalszka z Ostroga" Szujskie· Przyjmowauo go zyOl';lIwle. 

(h) Poża .. kom6 ... k. W sobotę. o g. 9 min. 40 gO. CeJlY zlllz,one. . " (X) Wieczór kabaretowy Ilod nazwą .Im!)ro-
wieczQrem, przy ul, Wschodlllej nr. 59, zapallly się ko. .""':" We srodę, na WP,lSY. dla lllezaIlloznych wizacye kabareLOwe" odbęd~le się jULrv, we wto 
mórkl. Oglen ugasili topornicy I I 11 oddżlalów straży Uo~nlow, odegranym zostaule piękny dr~lllat z cza rek, w sali teatru Kuk ielek, przy n lioy Przej azd 
ogniowej ochotnlcze1. sów legendarnych "Królowa Wanda, oora Kraku- ur. 2, po ukończenIU przedstawien ia lII~ryonetek. 

(p) Pogotowio ... tuDkow_ w el~gu ubleglyeh sa~ Fr WA' I 
d",óch dni pomiędzy Inneml wzywano do następującycb . ~zy {a. ., ,Poczl}ttik pu nktul\loie o godzinie 10 m. 42. 
wnadków: W przy~otowalllU glosny utwor scomezny Udllal biurQ: trzy gracy e knkielko\ve, panie: 
. ~ Ogólnemu oelablenlu uległo ośm osób, z któryl'h W 7 aktach "Zyd wieazny tllłacz. w Ja,kubuwska Rlldz\kowska. i Z lelez l ńska oraz 
J.dD~odwleJllono do npltall1 Aleksandra, jedna. do szp l - (a.) .,lIIomus." Wczoraj zawitaJ do Łodzi "Mo~ trzej l(uldell{arze pp, Fortwill, GruIJerslo' i Sto-
tal. l'ozn"ńskleh, jadu, odesbno do Pr~yl,ulku starców i 
k .. lek na nI. Dzielną, dwoje do Pl'r.ytulku noclegowego mUli", w celu datua je:inogo wieczoru humorysty - bińsl{i. Profesor Ada.lll El'rtl)willz ol)jąl art y-
na ul. Cmentarn,. C!1lUego w sali konoertowej Vogla. styczuy al<ompan ~ flment, Znany rodzianom pro-

- W sobotę wieczorem na. Wodnym Rynku nr, 2 TJllmllie zgromadzila się pubIicznośti żądna fesor spitiwl1 solowego Stanisław Boguolli przy-
znalezlOJlD człowieka, Jat około 40, z nuwlskt\ niezna- sPlZdzenill. wesolo wiee:t:oru. Jąr, za względu na cel sympatyczny, wl:ipóludzial 
nego, w stanie zllpelnęj bezprzytomności, z lIcznemi ra , P 
nami na calem Ciele, zadanemi nożem. W jakich oko , rogram bardzo obfity i urozmaioony dostll.r- i odśpiewa kilka plosemk z czailÓw .Kl'lila Sta-
UClno.ciach i kto byl sprawcą tego zamachu nlewia- czyI slncha.czoLD wrateń bardzo przyjemnych. siaK. _au. adJa PUJ'lomnolol mu nie puywrócollo i w kk Im Złożyly 81~ nań różuorodna produkCJe, jak Z towarzyitwa Iódzkiego przrjt10 łaskawie 
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udział kilka osób Reiyseryę i repertuar loka
lny prowadzą PI', Henryk Szczygli:6.ski ~ :ąellry}{ 
}I'renkel. Ujrzymy więc w izeregu autocIeni ch!n
skich - najcharaklerystyczniejsze typy łódzkie, 
podpatrzone na miejscowym Sc~ting-Ring'll: 

Zamówienia na pozostare Jeszoze wolne sto
liki pr1,yj moj,: czlonko \Vie komitetu .. Kropli Mle- l 
ka ~ ora.z kasa teatru Kukietel~, w nowym lokalu i 
Zgromadzenia majstrów tkackIch. l 

(a) Z wystawy sitak p i ~knJoh. ,Niezw~~le 
zaintereso wanie w mieśclO obudZIła wiadomosc o , 
lI.biorowej wystawie dziel znanego artysty m~la- ! 

rza p. Leopolda Pilichowsk ego. Jest to ob1aw 
bardzo poci@szający, dowodzi bowiem, że Łódź po 
za bawełną intereSUje się i sz~uką. Na spoSOI,) ' 
nośc ujrzenia prac p_ Pillchowsklego lodzl8111e 
ezeka.lI lat 'Wiele i wreszcie, dzięki staraniom 
stałego salonu, artysta 9,go,dzil się ~Ia urz"i1zenie 
wystawy w JJodzi. Otwar<lle nastą pI 12 b_ m' l o 
godz. 5 po pol. Do salonu sztuk p i ękny c h nade
sIal swoje dziela al't,ysta malarz .JaJl Skowron 
z Krakowa, który przybyl do ŁodZi w celu roz
mieszczenia prao swoich. 

Z powodu robót przygotowa~czych do wzm~an " 
kowanej wystawy salon sztuk pięknych. ~amltnl~ty 
b~d;de w poniedziałek i wtorek. 

Z KRCLESTWA. 
Poczty, Na wszystkich stacyach kolei herb

sko-Ioelellkiej wprowadzono przyjmowanie i wy 
dawanie l\Orespolldencyi zwyczajnej, Otwarto od
dzialy pocztowo tell1graficzne w miejscowościl\Oh: 
Zarl{ach, gub. p'otrlcowskiej, Malogoszcz i Oksi\. 
gub. l<ieleckiej; oddziały pocztowe w miejscowoś
ciaeb: s w. Anna gub. pio~l'kowska, Pradly, Ch~
tiuy, Selew i Jaronowice " gub. kieleckiej. 

Ostatnia poczta. 

~wlok górników. Prawie wszystkie trupy odna· 
leziono leżące twa rz ą w mule, który si~ obsunąl 
usypał kopalnię_ 

TELEGRA Y. 

dent "Morgan Postu" don oli, że napady chunbll
zów na posiadłości rosyjskie przybierają olbrz1-

! ruie rozmary. 
Bandy sfanatyzowanyoh ohińczyków, szerzą 

niebywałe zniszczenie, rabują i podpalają lasy. ' 
Rząd rosyjski zażądał od rządu ohińsldegp I 

ukróoenia tych napadów. 
! Chiny odpowiedziały jednak, że układy o 

Petersburr;, 9 kwietnia (P.) K~mit~t zbie- ; l{Qn~esye leśne nie zawierają ustępu o oohronie 
rania ofiar na rzecz tycb, któny uCierpIeli pod-
czas trz~sienia ziemi, ogŁasza. o zamknięciu Skla- \ ! wlasności koncesyonaryuszów. 
dek. Bytom, 10 hietnia (w1.) Wczoraj po mor-

Kijów, 9 kwietnia (P.) . Dniepr ;Vystąpil I derczej walce zastrzelono tutaj niebezpiecznego 
z brzegów. Woda, okrążywszy meruchomosoi Pl,zed i bandytę Kowala, a wspólnika jego ciężko rani o 
mostem przedostała sl~ na ryuek i zbliża się do W J b d 2 l' . 
domów.' Łąki nadbrzeżne zalewane są na zna· no. ozasie wa ki z ao ytami po lcyanto.\' 
czncl przestrzeni. Organizuje się komitet pomocy. ' ciężko raniooo. Kowal i wspólnik jego byli po-

Madryt 9 kwietnia (P.) W kortezach. roz ; strachem okolicy. W sobotę zastrzelił on poli-
I k ' prawy w sprawie skazania Ferrera. zosta.ły u on- cyanta, który chciat go schwytać. 

czone bba odrzncila wniosek republlhnól'l I Londyn, 10 kwietnia. (wl.) Podozas ostlltnich 
w sprawIe zmiany praw WOjSkOWYCh·

o 
o pra I dwóch katastrof kopalnianych w Ameryce l.g l nę . 

Posłom rozdano księgę czerw n~ s - - . 
wach marokańskich. I nąl0 przeszlo 300 górników. W kopalni .S~ ran 

Kalisz, 9 kwietnia (P.) Na. szosie do Turku , ton- pracowali wylącznie polacy i w~~rzy. 
ograbiono furgon pocztowy. ~abra~o sun.IE}. 47 !I- Sosnowiec, 10 kw ietnia. (Wl.) Kapaluia ,,11:e-

, bl' Z· b' '.' da.rm 1 dWIlJ straznlcy-tysIęcy ru l. a ICI. zan , " . lena." w Niwce nieczynna z powodu sporu dllll~-raniony woźnica. W pogoń za zloczynoarnl wY- , ' 
slano szwadron dragonów. Wyjecbał gubernl~.tor loków, rok ca[y. została na nowo w ruch pll , 
na miejsce wypadku, j szczona. 

Mukden 9 kw ietnia (P,) Japończycy nrzą - SosDowieo, 10 go kwietnia. (Wl.) W kopalni 
dzi1i wysta~ę prac w sprawie zwalczania, dżumy. "Kazimierz" we wsi Niemcy obsunął się źle pod-
Wystawę pomieuczooo w gmachu szpItalny~D. stemplowany sufit i przygniótł dwóoh górników: 
Wszystkie dzialy skolUlJletowaoo praw ie zupelme. I' , 

Wszyscy delegaci oglądal I wystawę, l'tóra byla. Dudę I S~aszczyka, _ Z 1,Iod za\vahn wydobyto trapy. 
dla wszystklcu niespodzianką· , Lublln, 10 kWIetnIa, (Wf.) Dr. Eugeniusz Ku-

Mukdeu, 9 l(wielnia (P.) Na konferencyl wy- 8zelewski zapisal na rzecz Towarzystwa przy ja-
l sluchano reJeratu Kul~8za o pato~ogi?znej anato- clól ucz~cej się młodzieży 22,000 rb. i 9,000 rb. 

ruil dżulll~ i prOf
b
, Slbl~lamoa 0°0 dy.ulille

ó 
szcz

d
u.r6W'y' na różne cele. 

Japonczycy z ada l 3 ,O 8:&02:Ur wi zum C t h 10 k I t· (Wl) UJAto Dl'e-
nie wylo:,yto, 19B 00 owa, wenla. • " 

Kalkuta 9 kwietnia (P.) Wyrżnięcie ekspe . bezpiecznego bandytę Emila Wśoialo, osIearżone .. 
dycji an,gieisldej wywola~o w górnym , As~amie go o rabunki i zabójstwa. Wśclało zostal odsta-
wzburzellle bardzo powa.z~e. Obawiają SIę tu wiony do Piotrkowa. 

- Prasa niemIecka IronIzuje reweJaeye ga- zgnbnego wplywu rzezi na Inne szczepy. Celem . ,. . 
zet y "Now. Wr. u, że budowane lY zaklaJach bal- ul(aranla winnego plemienia zmobilizowano od - BerlID, 10 kWletDla. ,(Wt) "Berlmer Tage-
tycldch nowe rosYjskie pancerniki są o 6 cali dzid ochotulków. I blatt" otrzymał drogą okoln~, z powodu surowej 
dluż: ze, nii przedstawiono w llrojekcie, Z tego KalIn, 9 kw ietnia (WI.), , Na~adu zbroJn,ego I cenzury telegraficznej, wladomoś6 z Lizbony, te 
pOWOdU ule pasują cz~ści 81~ladowe maszyn i ca- dokonano na tak zwanej Orle) GOI'ze o 4 Wlor · bunt w arsenale lizbońskim byl znacznie powa .. 
la. zasadnicza kouslrakcya będzie lIiusiaCa uledz d C k 'ętnel napaliem przed laty 

sty o e owa., , pallil , l- d K żnieiszym niż to przedstawialy komunikaty rzą-zmianie. ,. ,,14-tu na lIzewcow, dązących na. jat mar \. o a- '. _ " . 
- Do katollckHlgo organu ;Vaterland do- l sza Wówczali z p01Ui~dzy na.padni~tychJ 2-ch , dowe; zbontowam byli uzbrOjeni w rewolwery l 

DOSZą z Rzymu:. . ~ r~w;ie:t było zo.b iiych. 1 karabIny. W poludniowej Portugalii nl8pokoJ~ee 
, ~apież, ,n~ za.pytaUl~ rządu kQnstantynopoll - \ Ja.dąc od Turku do, l\. ali sza ,pod Cekowem wrzenie wzrasta. Rząd zamierza wprowadzić naj-

tansklego, os w lado?'y!, ze nll. utw orzen\e nune)' 8,- zna.'luu)' e 81' A ow" Orla. Gora. gUZie szosa wznosi ' dkl by b' d b h' . 
' ] " !( t l l Ul - ,,'" " surowsze sro ,a z_po le z wy ue OWI DO"lj tury papws CleJ, w o,nstan ynopo ~ ta. c ~ugo me elę i trzeba. jeoha.ć wolno_ Na pewnej przestrze- . 

~e~wolll dopóki trwac. bę?ą pr~eś ado wanla chrz~ - , ni po obu stronach szosy znajdUje się lasak. ! rewolUCYJ. . . 
soijan albański oh, glOWOle Z8 stroDY mahometan- I Tam prawdopodobnie bandyci urzą.dzili za. KODStllDtlnopol, 10 kWIetnia, (Wt) Wbrew 
skicll albanczykólV: . , ! sadzkę, zu pelnie dla. Slabie btiZplellzną, ~dyż ta.m - twierdzeniom pól urzędowym, wojska rządowe po-

-:- Po d II nJIllOw~eh debat~ch, lzb~ wlo~~a tędy rzadko kto przej eidża, a naokót Je ~t pust- niosly dotlili we klęski. Cl\strati i Tuzy zdobyli 
wyrazlIa votum zaufanIa Glollttlemu wlęl(SZOSCH\ ka tak że żadne wolania 113 nic się nie zdadzą, t ' t P d d ' t . l 
340 glosów przeciwko 88. ' Oria Góra. jest slynna, z' napadów rozbójol- P?WS ,ancy z powro em .. o ,~rzewo niC wem wIe.-

- Z Liz bony douol\~ą: ~ povvocltl niezado: oz ch, , . l k~ego, wetyra odbyła Sl~ dZls w nocy, narada JQI_ 
wolenia z ,rozpol'ządzeOla ml~l ~ tra mar!Dar]o, i y Kalisz. 9 kwietnia (WŁ.). Według wiescl I Dlstrow w spraWIe polozenla w Albami. • 
:l;bunto~,al! SIE} w pląte~t r~botn,ley arsenalu m~ - otrzymanych ~utaj, bandytów by~o, okolo ~O-tu. I Berlin, 10 kwietnia. (Wl.) Wbrew ~apewOle-
r,ynaIs~,Ieoo , ~ob~c, SIlnej agltacyl rzą~ oba~la , 'Nyskoczyl1 onI z zas~dzlCl , uzbrOjeni w ,mauzery, niom półurzędowym agellcyi "Havaia" nadoszly tll-
SIę ogolnJch rozruchowo WpoludoloweJ POI tu - otoczylI' furgon guyz wezt1zał powoh na Orla . t' , ż H' . t . 

1,- k' dd' l . l t l l' I ' , • taj prywll ne InlormacJ6, e ISZpallla w aJem-ga 11 wizY8t le o Zla y lVOJS { o rzyma y r?z I.az Górę i gęsterui titrzala.ml zabilI przedew8zyst-. , 
znajdowania się w pogotowIu bojowern. Agltato- ki '. (7) koni u fUl'''onu. Olcy partyaml \vysyla do Maroko zoaczne od-

h · 'd' ł - l l . l' l em pIec <> d ' 'k 'I' I t " . rzy monarc Ic~m Zli ają w ca ym {raJU. e. e- _ Gdy straż furgono~a, zlożona z żandarma zlaly wOJs a. ranspor.y rwaJą nleprzerwaDle. 
g:~Ul1y pud i ~g&Ją surowej cellz~rze.. Na granicy i dwóch stra żników, stawila opór, bandyci kIlku Przygotowy\Tan& jest wspólna akcya z Francyą. 
hltiZllaUskl~J, skąd ~o7.szel'za SIę agltacya) skonsy- I salwami poIożyli ich trupem; raniony również zo~ Paryi, 10 kwietnia. (Wl.) Na wystawia .So-
gnowano sllno oddzIały obserwacYJne. I stal śllliertelnie pocztarek. . . I" ' b ' ł 

Robotnioy z portu i z do!{ó" zO'romadziwszy . b' t b d' b'l' clel6 NatlOna nieznany sprawca o Clą wczoraj 
• . ' . ,b _. Po dukollau ,u za OJS "a, au yCl roz 11 '. k' , . 

się w ZnUCZlh'J liczbIl'. s/,J I uemonstrllc y)U l 6 pod : drzwiczki u furgonu i wypobyJi przesyłki pic- glowę na portrecie Pauerews leg~. ~.osą,dzaJą, ze 
gUlach mlulstel'yum marynarld. Wlolu, z nich I niężne z których całą zawartość zabrali. Raliu- niezwyklego tego ozynu dokonał ]alos nlellormal-
uzbroJou1ch uylo, w rewolwery. POll iewaz pochód u6k t~n niezawodnie trwał doic długo. uJ oiobnik. 
len zaczął ,budzlO ubawy, przet?, sltonsyguowano , Nikt nie ma pOjęCIU, w jakim Iderunku ra,- u t t l 10 k i t l (Wl) Zb' _ 
wUJ'slw ktore wkroczyło z dru"lel atrony na plall b I b- l' .OD8 an lnopo , wen & . • lego 

' - t) , • us e z leg l. . . ó t' h t ' d . , ód przed ill llllstery UlU. Zobaczy WiZy to robotlllcy, Wedlug pobieżnego obliczenia zagrabili oni WIO z 8zeug \V pOWi anoz10 WieI' zl\, z. WIIr 
opuścili pl~c! udaU się ~o portu, i lam. opano- przeszło 47,000 rb. I powstauców zn&jduj~ aię ozynni żolnierze i ofioe-
wa,llszy ludz , pa~ową, uzywaną Jako hol?wn lk, WIchowa 9 jOflOtnia (Wł.). We wsi Małym rowie czarnogórscy. W tutejszych kołach dyplo-
WSIedli na nią l" POU.ll,~yną~vszy uo stoJąceg.o przyszło do krwa,we,l bÓjki ~lI!ędzy polakilLUI Ił. matycznych Uczł się z możliwolcll} wspólnej akcyl 
na kot wICy W porCIe krą:wwlllka "San RlI.fael, niemcami o nabozenstwa koscH:llne. Polacy za- Ó b'" ". 
domag,ali Się od kaplbann, aby icl1 bronił I Ilrz.y- Ż dali wi ksze ' liczb uauożeństw pol 'kich. Sko- mocarstw, kt re o aWI&Jł.\ su~ ,powazn,le, ze sa-
jął , ~a poklad: KayitliU odmówi!. Ostatecznie r~ się na ę to lisiąuz-':niemiec nie zgodzil, pola.cy wieruoha alba.ńska możt' zagrozl,ó . pokoJO~1 Jla ca-
częStl uczestolkow tej de~Ollstl'avYI uwieZIono. sami zaczęli śpiewać; wiJbec tego ksit\dz zamknąŁ Zych Barkana.ch, wobec krewkosol narodow bal. 

- Z. Nowego Jorku d~uoszą: Dotytlhczas chór. KieLly polacy nu. następnelll lIaboż~ń~twie kańskich. Nara.zie prawdopodobnie zwrÓCił sił 
z płouąceJ kopalni. węgl~ Scra~ton _ wydobyto , ~2 zaczęli śpiewaó po. polsku, !)rzys'l,l? do bÓJkI. po- mocarstwa do Turcyi, licząc, że stanowisko l'SI\-
Lrupy l ulewa nauzlel nratowanla pOi:Ostalyoh 1.11- między polakami l nIemcamI kosClo! zamkDlęto. , kó' Bal! h 
kusct górników. Wszelkie wysiłki opallowania ' du przywroci po ~ na rana.o • 
pożaru Sil bezskn~eczlle. RozgrY:WI.ją Się rOluzie· I Z O łainiej chwili. \ 
rające soeny. Pozar rozszerza. 'Ię· I . , ,. 

Z z&iJ.I!auej kopalni .Panl'Ojj,it. WIUoDIto 70 11 erll n, 10 kWIetnia (wl.) Pelmlskl korelPon- . 



• ROZWOJ'. - Poniedziałek, łnia ~ kwietnia tttl r. 

\Wszystkim, którzy raczyli oddać ostatnią przys?ugę kochanemu naszemu synowi 
ś. t p. 

ST~f ANOWI KliAU ~~ 

429 46 87 638 73 92 604 18 36 122 812 81 8S 66 66 
9Uit. 

22018 26 78 121 218 48 386 417 26 54. 64 668 76 85 
87 609 35 85 94 782 89 811 26 al as 39 łO 87 88 92729 
44 70. 

23()21 88 U 173 80 tS9 94 96 388 407 9 44 45 99. 

łl w szczeg6Inoś('i: za bezinterosawne przyjęcie udzialu wielebnym ks.ks. kanonikowi Szmidlowł, 
prefektom: 1'\alinowskiemu, 1'\alczyńskiemu, Szcześniakowi, SzczepaJlskiema, Skrzesze\\lskiemu, 
1'\alaczyńskiemu, Ciesielskiemu, jak r6wnież ks. WOjdasowi za wypowiedziane słowa pociechy 
kolegom i tym, kt6rzy na swych barkach nieśli drogie nam szczątki, składa z glębi zbolałeg~ 

I 
serca "Bóg zapłać" 

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 
Stacyt' central'Rej K. E. Ł. 

- ... ' 0 d 

1274 RODZINA. 
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8882-1. 
116 41 46 83 336 63 468 646 731 '2 68 77 .:q::!'d 

~ 

~~ 
E-t Ci: ~ ~ to 

r.o Tabela wygranych. 
(Nieurzędowa). 

11038 141 87 219 1ł1 80 87 326 69 91 98 98 496 &18 
617 18 24 27 56 72 733 37 54 807 44. 9/IV l pp. 143.5 + 3.0 I 51 Wl Z dnia MV 

Temporatur" 
W l-ym dniu ciągnienia 3 klasy 19"6-ej loteryi 

klasycznej Królestwa Polskiego (w do iu 8 kwietnia) 
wylosowano następujące wygralle: 

12 182 201 66 69 93 322 43 71 461668 880 767 79 9'/ 
806 77 919 29 38 60. 

9/IV 9 w. 740.7 +1.4 74 Pn Wl m&I.+3.2' G. 

89 \ 
mln.--O.8° G, 

13049 127 63 8:: ::60 81 408 11 14 69 507 2ł 70 76 
94 6~2 68 74& 62 77 8~2 82 915 84. 

lMV 7 r. 7365 + 0.2 Wl Oplll1U O O 

Rb. 5,000 .M 18536. 
Rb. 1,000 )L li 8102 12100. 

14027 48 56 69 96 106 18 21 46 208 40 93 81& 437 
602 94 6ta 68 706 34 66 866 968 70. Piotrkowska Ni 192 (da.wniej :N! 200) 

Rb' aOD li li lu39 18068 20603. 
Rb. 200 Ji }fi 6148 6382 9081 11602 11877 12117 

12387 14306 16836 18447 22741 28266. 

15059 74, 11979 361420 6064 92514 72 612 786898 
920 :19 7374. LECZNICA Z~BÓW 

Rb. 80 Jł li 168 190 207 3lł7 4257 4330 4368 5993 
6127 7812 9606 9662 10~73 10663 13228 13436 13992 140481 
14679 16065 16076 17073 17186 17224 17722 17876 18866 
19683 19735 19988 21543 21860 22S42. 

16020 46 92 238 66 82 824 88 402 64 68 608 81 88 
608 36 64 66 71 878 906 44 54. M' Riesnik-Epstein. 

11110 33 6l 201 8496 98 412 20503 88 614 793 96 
821 23 28 36 926 52. 

Plombowanie I wyjmowanie zębów bez bólu. 
:ipecyalne labDl"ato,..,.um zębów sztucz

nych i złotych koron. Rb. 60 Jf li 11 22 87 226 bO 88 372 420 99 558 
637 64 770 92 S96 903 49 ó8 82 95. 

IBOOO 26 71 73 76 82 120 33 76 242 78 316 459 558 
86 64:! 69 742 5:& 807 76 77 90 936. 

Reparacye i przeróbki sztuczno zębów napoozekanin. 
1111 64 \la'\' 73 312 24 26 425 34 b18 49 617 65 68 

87 706 50 60 81 845 64 79 953. 

19031 ó6 61 98 136 41\ 220 32 83 99 320 22 44 424 
46 &Oa 39 61 64 96 632 62 862 950. GeDy bardzo przyst~j)De. 2599 

2051 107 82 96 280 88 94 309 25 409 66 74 624 97 
627 29 746 68 806. 

20014 77 90 124 49 88 228 395 4.14 61 606 91 746 
76 807 905 14 82 35 69. Kolłn czyści i reparuje solidnie' fa.bryka kOLlów. Ko· 

~ pleczny. Suwalska 24. 3037d 21011 60 10& 46 87 96 263 81 92 93 SU 62 86 97 
= 1011 27 82 48 140 66 94 257 88 313 49 69 426 43 

46 &0 79 98 583 600 67 706 48 83 847 73 99 9ó8. G1:ELDA. WARSZAWSKA. Spra~ozd.anie "telegraficzne, l e;oilzina. 
4062 66 85 141 94 269 91 440 46611 61 639 781 862 

81 95477. 
- I Ufillr Irr!\llZ. 

5021 22 31 75 11& 27 48 61 233 lili 88 362 4.08 656 
603 64 63 738 804 18 9i 6 iO. 

603-4 62 86 92 93 157 92 230 6~ 312 13 15 56 86 415 
'2 80 91 626 616 83 707 819 32 66 86 950 61. 

7060 101 250 59 363 116 401 27 81 86 601 62 72 76 
637 732 54 73 77 91 829 900. 

Czeki na Berlin 
4°10 Reutll . 
5% Poż . z 1905 
5% Poż. z 1906. 
Premjówka l 

' Ż a ł1 Of ar Trsn~ Za't I(Hlar· 1 rr ~, z I Żad 

1
46 32ł/-.- - .- 41/, L. Ziemskie 92 80 /9l.80 9235 5

% 
Plo.trkowa 

9480 93 80 94,.45 4°/ _ _ _ _ 8690 Akc. LIlpopy 
f 10i 25 103.25 - - 50/ L W" 97:20 96:20 96'10 "PuUlo.wsk. 
103.75 10275 -.-- 4,1f° • arsz. . 92.30 9130 91.90 n RudzkI I Ska 1---'-
414 464 -.- , L Łó" "Starachowic -.-
367 357 5% . dz. 5 s. B H d W 

. IW1~ -.- -.---.- lOW/' -.- 276 

8022 66 147 49 ó6 97 204 14 78 308 62 471} 99 504 
39 612 18 62 54 79 711 66 826 29 89 51. 

" II 
Szlacheckie ' 

-.- <1/ 6 . au arsz. --
340 330 '* , " s_ -.- " " Łódzk. -.-

478 
518 . 

9104 U 68 206 338 61 414 67 9i1 601 71 74 621 29 
35 38 63 707 36 62 804 44 63 98 946 47 69. 

4°/. Renta państwowa m. Petorsburga. . 94,50 - - - -

D b ł 
· I caly komplet maszyn do wy ro ne og oszenla I robu pantofli, sprzedam tanio, 
I • I Kupuj~cego nauczę "yrablać plłn-

---A-:---=-----D"'"l.-a--os-ó:":"'b tofle poprowlldzi': intere5 albo 
A.A. • A.A.A. inteligent. poszukUję wspólnIka, Główna 63 
nych !mIlCZne, zdrowe obiady m. 37. 2634 - 3-1 
w domu prywatnym. Konstanw - DO Appretury bawelnlaneJ po -
nowak& 5 m. 22. 2&35 - 3 p3 lrzenul sa,: pa.karz, do sklada 

AAAAA 
Biuro LudwlnskieJ, .uia i misr7.enla towaru, oraz wo -

, Piotrkowska 92, zn!ca. ul L'ldwtkl (VIi",) ~ 42 
poleca nauczycielki, nauezycltll Do wynlllęcla ~ pokOle z kuch-
J: różnym stopniem wykształceni 1\ 01&" ze w8zyatkleml wygodami 
I różnej narodowośći na stale, w frontowej oUcyule przy ul Be -
nil. godziny, na lato; freblówki, Iledykta. .N2 22, od 1 lipca. Wla-
bony, gospodynie, towarzyszki, domość na mieJSCU, od 4-6 godz. I 

panny do handlu, do szycIa, bu- po polu dniu. 2640 -3-1 
cba1terkl, plelę~nl&r.k\. 2433'15,5 Do sprzedanIa w RudZ ie t'abla-

A A A A 
ZagrAniczna, Dlem- nicklej góra z plllsklom I żwi-

• • • 'kę z JIlulrk~, n&l1' rem, lok. k". 117,50. dwa place 
czyclela z prawem udzielania narożne przy samej szosie Rudz-

M lody cdowiek poszukUje ja-
kiegokolwiek uj ę cln, umie 11,

cy czytać I p i sać w 3-ch języ 
kach, Kaucję może zlozyć 50 rb. 
Oferty proszę skladać w admi
nistracyi .RozwoJu" pod litera 
mi .J. G." 2616-1 

Odstąpię rza,dco"ls\wo od uraz 
WIadomość: Konstantynowakll. 

151, w podwórzu, parter. 2(11)-1 
para !ozelt z materacami, para 

stolików nocnych, umywlllnla, 
tanio do sprzedania. Ulica Za
kątna 85 ' 2567-3.-3 
P lac w dobrym punkcie do 

sprzedania, 4300 łokci kwadr. 
Wlactomosć Przejazd Ji ~8 m. 12 
U p., w poludnie od 12 - 2 i od 
7- 9 wlecw rem 1897 
potrzebnIl kraWCOWA do (lomu 

prywatnego. Oferty w Ad· w średulch lakładach, nauczy- klej I dwa place dalej w ulicy. 
cielki, bony, freblankI, cudZOIlem · Hypoteka zaprowadlóon~. Wlado-
Al, gospodynie, pielęgniarki, ka- mość ulica R2IgoW8k& .M 15, A 

, mlnistracyl.Rozwoju" "pod Kraw 
cowa". 2343'6'5 

syorkl, poleca biuro Rośclszew- Wallas. 2525 - 3.--3 
sklej Przejazd li a. 2512-3.--3 

A' A' A' Różne meble okazyj
• • • nie taulo do apr;,:eda

nla: 2 jalonowe garnl~rYł w,· .. a. 
ozdobny zegar, 1s.1lkauiela ollca
zów oleinych różnego pendzla, 
Piękne figury, kredens. krzesła, 
stół, samowarnik, biurko, biblio
teka, otomana dywanowll, lóżka 
z materacami, umywalnia z mar
murem, bieliźniarka z lustrem, 
szafki nocne, szafy do ubrania, 
toaletka, ekran, słupki, lampy, 
gramofon, wieszadlo, gzymsy. -
Nawroi U m· 3. 25~6-10'5 
l» WYWiady, obserwacya, po
_ szukiwania, solidnie zalat· 

wla. 7--9 w. PoniedziałkI wylą
C&nle dl. pań. Zakątna 42--18. 

2596-2-2 

A przyjmuję przepisywaule do 
• domu" ł językach. Oferty 

prosię skladać w "Rozwojo~ pod 
"PrzepisywanIe". 1108'66 

A 
.Ro:lisprzedam.zabezcen aby u

• rai garnl1ur salonowy tremo, 
kreden8, stół, krzesłA, szafę, o~o
man~, bieliźniarkę z lustrem, ko
JIlod~, lóżka.z materacamI, 8\oltkl, 
ekran, obrazy olejJl.e, lampę, ze
gar. Główna 42 m. 91, w dru
glem podwórzu. 2631-3-1 

A ::lprzel1&mJlleble taulo:JS.rel1en~, 
'stóz, krzes.la, szafę, otomanę 

dywanową, lóżka :Ii m!l~eracaml, 
bIelIIniarkę, kemo, gramofon, lam
pę, zegar, obrazy oleJne. M,IIS1;y 
Dł, D~ ZachodIUa nr. i9 m. 
~ 2632---3--1 

DZiewczyna ao oboWia,ZkU po 
trzebna zaraz Wll\domośc: Wl 

d!liwHa 14,1 en. 10, lU-le piątro 
frolli. CllclzllDDle o..t 10-2 p. p. 

2457---i3-l 
D08wladczony korepetytor przy-

sposabia do wszystkich klas 
gimnazyum. oraz na śwladec~wa. 
Wiadomość Dzielna 40, m. 1 od 
~. 7-8. 154 

Kto chce spr:l;eal:\c, kUplC, za-
mlenic, wydzlerż!\wic w Łod:l;i 

lub okolicach: maJ~tek zIemski, 
folwark, kolonię, dom, plac, sklep, 
hotel, wlllę, pensyonat, poko 10 

umeblowane, restauracn, cukier- , 
nię, piwIarnię, mleczarnię, ka
wisrnlę, pralnię, piokarnię, mlyn, 
tartak, In~eres handlowy, prze
mysłowy, ulokować kapitał na 
domy. majątki, zaciągn!\ć po 
życzkę. odnaJeść odpowledlll lo
kal, rezydencyę leLIl11\ - to nAJ
sl!mlenule) pr..\eprowadzl tranzalt
cYę pośreunik W. Niemlerski. 
Panska 3, Mdź 262l-i!Ś31 

K aWlarUJU Jes& 110 sprzedaniU 
z kompletnem urzll,dzenlem z a 

160 rb. zaraz. Srebrz)'nska nr. 25. 
2589-2-2 

KaWIarnIa do sprzedania z po
wodu wJJuda. tulo. BeDe-

dJkta 18, 2113---3--1 

potrzebni zdolnI krawcy do 
pralni chemicznej. Piotrkow-

ska 111, 2550-3_-3 
potrzebni SI\ zdolni 

Uli ca Z'(ierska ~ 31 

Płyty n ll Jleplej kUpIC, 
ska 145 m 16. 

mH.larze-
2605-32 

Wldzew-
2591-42 

Potrzebny zaral: Chłopiec t6-0 I 
letni do z&kladu~ Wiadomość: 

R. Borkongaten, Brzezińska 24 1 
m. 10. 2638 - 1 , 
POkÓj o 2· ch ol!nach przj ulICY 

Zielonej zaraz do wynajęcia 
Willdomość: Wólcuńska 65 m. 3 
Stochmielsk\. 2633-1 

Plac z domem do sprzedania, 
N owe Chojny ul. TUBzyńska 111 

97 u WJaŚciciolll. 2623-2-3 
potrzebna p~nna do SKlepu ko-

lonialneAO Przędzalnlaua Ji 
15 w Sklepie. 2629-1 

Potrzeba 5 CIU strycl1l1ł zy na 
wylazd Skwerowa .M 18-20 

pO~ZUl!.uJę lokalu, 8dauaJące~0 
SIę z l-go lub 2· ch pokol W 

dzlalnicy stllromieisklei, na czas 
letnI. Oferty proszę składać do I 
admlnistracyi Rozwoju pod ,Lo 
kal". 2610-1 
prZybl.ąl!:l\l Się pies dUzy, masct 

rudeJ, Odebrać można: ulIca 
Rzgowska 46 m 42, 25!:15-3-2 
Restauracyę poamlejsil.ą SprLB 

dam, pralnie ze sldtlpelll W 
śródmieŚCiu, zmuszona wJJazdem ' 
odst~pl~ za 250. !Jom caly ze 
sklepem, ogrouem pod mIastem 
wyllaJm~ za 100. Panaka 3 Nie
lIlIerakI. 2620-1 

Rower tllnlo do -sprzedania Łą I -kowa 14 m. 7. 2600 3-2 Zagubione dokum.nty. 

S klep kolonIalno· dystrybucyjny, AntonIna Mamrot zguDUa ~asz
do sprzedania zaraz, warunkI port, wydany • gm WozaJ./d, 

bardzo dogodne, zbyt towarów ZI\ p O"l' P 'otrkowsJclflgo. 2580-3-3 
pewniony kredyt gwa.rantowany B le l. L SIt! b' ł. , , \ o 8 aw ez&n Z{I;ll \ {llI.U-
olerty w,:!czepulll,ce sklada.e pro pIlX\, WId. z gm\u1 B,l\,dogouez 
SZli w admin\s\rn.cyi Rozwojll poci. 26~6-2-1 
literami "W. W." 2611-3-1 Jozef ::itrąltowsid ..\gubll KI'V1L od 
Sza.lę, 2 l.oZKa., gramofoa, ma. paszportu, wyd . I fAbr Desuf' 

szynę do szycia sprzedam ta.nlo. monta. 2158-3-3 
WIdzewska H.5 m. 16. 2590-3 2 zaglU!\1. paszport, wydany z gm. 
Sklep i plwlarnll:\ do splzedanlll - Belchatówek, pow Plotrkow-

zaraz, z powodu Wyjazdu. Ul ~klego na Imię Bronislawa Spal-
Za~ajn!kowl\ 19 2683-3-2 k i. 2585-3-3 
Towar z sllmodzlal.ów oard~ll lagJuąl pdStport, wydAny z ma-

gustowny do sprzedl\nla na I!:lstratu m. Opoczlla gub. Ra-
suknie I bluzkI SZKolna 24, m. 1 dom, Klej, na Imię Mordko MaJer 

1551 6 6 Motkow Piat. 2572-3'-2 
Urządzenie z piwiarni jest do zaginęli una od paszportu, 

sprzedania. Ulica W ólczańska wydana z fabryki Franciszka 
.lIG 141 w 6kleple. 25323'3 Fischera na IJIlI~ Bronlslawa AD-
W Jadający Językami: rosyjslum, drze'czak 2627--1 

polskim niemieckim 1 rachun- Z a!(ln~ll\ Kan.. od paszporLU, 
kl. Poszukuj o posady Jako inka wydana z fabrykI Buci Lange 
sent, Kaucyę mogę złożyć rb 200 na Imię Wladyslawa KwietnIaw-
Oferty wadmln. Rozwoju pod sklego. 2625-3---1 
w200" 2628- 3-1 Z aglllęla karta od paszportu 
Zaraz do wJnajęcla 3 pokOJe. od paszportu wydana z fabr" 

z kuchnią ogród, I dw& pokoje Rubinsteina na lmię Wincentego 
pOJodyncze Wólczańska 210. Bukowskie~o. 2923-il-l 

249!:1 6 4 l agLUa,t KWl\ oll. pad!.pllnu na 
znaleZiono we wtorek WIeczorem Imię Stanlll&wa JaworBkle~o, 

w teatrze pewną kwotę pienię wydany z fabryki F. Kinderm&-
iDą, która jest do odebrania. Ul. na 2622---3-1 
Nawrot 3 m. 2. 5275-3-il Z aglnęla karta od paszportu wy· Z powodu zmiany lntere~u jest dana z fabryki Jnljusza Mil-

dom do sprzedania w dob rym lera na lmię Stanisława Pyda. 
punkcie. Cena przystępua Ulica 2626--1 
Głowacka nr. 2, Baluty. WIlIdo· l agillęla karLa od paszponu, 
mość n& m!ajscll. 2598-2 - 2 
znaleZIOno w piąte\{ w polu dnie 

wydana z fabryki Barcinskie-
go na imię Roberta Schein. 

przed dworcem F. Ł. portmo - 3619-3-1 
notkę damSKą, która jest do ode Z aglnąl kWIt oa ImązecuI le-
branIa, ulica Targowa '* 28 m 
18· 2612-3-1 

61tymaeyJnej na imIę Marciu& 
Woźnego, wydaIly z fabryki t'o-

Żakiet letni czarny; mało znisz iakiewlcz 26 8-1 
czony, tanio do sprzedania, Z aginęla kUfLa od paszporLU, wy· 

.Prz&jazd 48 m. 12 2601-1 dana na imię J ózefy Stefaniak Z szaty, l! bielIźniarki, l! pary z fabryki Allart Rouseaa 1 S kil. 
Łóżek dębowych I 2 pary zwy 2614,--14. 

czajnych i stól kuchenny do sprze . zaginąl pus~por' wyl1l1.ny z milo 
danIa. Widzewska nr. 90, stróż glBtratu m. Lask na imię Lu ... 
wskaże. 2697--3-1 d wika f{ol(owskiego . 2630 -3-1 Z pOJwje z kuchnIl)" zaraz do zaglUąl ~Wlt od pa.s:I;ponu, wy ... 

wynajęcia Ul. Przeia.zd 49 dany z fabryki Hychterl\ na 
2541-3-3 imię BroBislawy LazuplewlCZ. 

3 piękne poli:OJe z kUchnią z wy- 2635-1 
godami do wynajęcia od l-go zaglIll,l paszport, wydany z 00& . 

lIpca. P&l:acyk, ul Wysoka 28. ~18tratu Dl. Tomaszowa Da Imię 
~6l7-.l P&IlllnJ Zadrożnej. 25ó9-a-3 
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Choroby skórnI!, wenerynne, 
oraz niemoc płciowa 

D~ SI. LEWKOWICZ 
Leczenie elektryc~nośclĄ I mA

sażem wibracyjnym. 
Zaohodnla 33 (obok Lombar. akc.) 
Przyjmuje od 9-1 i od 6-ą w .• 
w niedziele od 9-3 Dla pan od 

5-6 wier.z 114r 

Specyalista chorób wło. 
eów, skórnych (p:M!1 i prysz· 
cze nA twarzy) i wener,cz-

nych (s,philis) I 

Dr. Sa SZrllTKlifłD l 
SREDNIA .NI 2. l 

Dr. Leyberg 
b. dłu/(ole tui lekarz klinik wleden
sklch ord yauj" jako $pecyal. chorób 
Wenl!rYClznyah,'płoiowyoh i skórnyoh 
Codzienni:! od 11-1 i od 6-8J/~, 
Dla dam od 5 - 6 w' poclekalnll\ 

oddzielna. 
Nledz!ele i swięt!,l tylko przed obia 
dem. Krótka 5. 1489r 

Dr. GUSTAWA 

lAHO-IfUfnUAUMOWA 
CHOllOBY KOBIECE. SKORNE 
I WBNERYCZNE (u kobiet I dzieci) 

Ul. Wschodnia NR 49. 
Prrz;YJID. od g. 11-1 i od 7-8. 

3544-r Leczenie elektrycznością, rnllsa-
żem t kosmetyczne. I' 

Przyjmuje od 8 do 2·ej po pol. 
__ .;.,i ...:;.od;;;,..,;:,4...;d:.:,.o ...:;.9.-.w...;'e,;;,;;cz_, -..,;;..46..;;...9r , Eu~enia 

Dohtór 

Kerer -Gergzuni 
Dr. ROSENBLATT 

Choroby uszu, nosa 
i gardła. 

PIOTRKOWSKA Nr. 35. 
PrzYJmu ie od 10-11 l od 5-7; 

w nlf'dziele od lO-l!. 4342 

Dr. S. KANTOR 
.p«"':yaliata chorÓb .kór 
nych, włosów, went:rycb 

lub d r óg moczoaych 
Gabinet R oent,ile'l owskl ł swil'l tlo · 
le~znl czv, Krótka 4 tel 19 41 

I,ECZENlE SYt-'HILISU 
E HRLlCH-HATA 606 

Przyj muję od8-2 i od 5-9 w. 
Dla p ań osobna poczekalula ~25r 

Dr. l. KLACZKIN 
Konstantynowskn 11. 

S,Iphililił. skórne, wene.>., 
ohoroby dróg moczowych. 

CHOROBY KOBIECE. 
Piotrkowska ]21. PrzYjmuje od 
3-6 po poł. W niedziele od 
I!odz 9 do 12 rano. 4216r 

Dra med. 

Al~kl&Dn;r rABIAti 
I przyhr.uje codziennie do g. lO-ej 

rano ! od 4 - 7 po południu. 
ul. R:gowaka Nil. 3 (ros Gór-

nego Rynku) 2251r 
Choroby nerwowe i wewnętrzne. 

Dr. fr. Łukas iew .cz 
Staro-Zarzewska NA 3&, 

róg SOti nOW al, 
Choroby żołądka i L.i s 'l'!ek, 
wewnętr .. ne i dziecillne. 

Prz, lWU a do g. 11 J an o i od 
3 al do 6-fl l po pot, 2209; 

J'i 2730. Obwieszczenie. 

TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO 
MIASTA ŁODZI 

podaje do publicznej wiadomości posiadaczy listów za
stawnych m. Łodzi wylosowanych, i kuponów, płatnych 
w dniu l-ym maja r. b. n. st., aby, dla uniknięcia zwłoki 
w wypłacie za nie gotowizny, zechcieli takowe składać 
wcześniej do kasy Towarzystwa, dla sprawdzenia i kon
troli, poczynając już od dnia 7/20 kwietnia r. b. 

Realizacya pomięnionych papierów, zwłaszcza wię
kszych partyj, uskutecznianą będzie koleją porządkową 
składania tychże do kontroli, poczynając od dnia l-go ma
ja r. b. od godziny 9-ej rano do 2ł po południu. 

Wypłata gotowizny za listy zastawne wylosowane 
i kupony bieżące może być dokonywaną i przed terminem 
płatności, za potrąceniem dyskonta w stosunku 5%. 

Łódź, d. 8 kwietnia 1911 r. 

KARTY ŚWIĄTECZNE i WIZYTOWE a 
PIĘKNE, WARSZAWSKIE i ANGIELSKIE ;; g: 

PAPIERY LISTOWE, WITRAŻE, DRUKI, KSIĘGI li ~ 
HANDLOWE i MATERYAŁY PIŚMIENNE. 5 ~ 

K. PETERSILGE i M. SZMOLKE. tli ~ 

1276 
PIOTRKOWSK1\ 1'19 93 

dawniej .PRZYSZŁO~Ć" Nowacki. 

25 Rb. 
nagrody kto przyprowadzi na al. 
Piotrkowską NA 86 mieszko 7, lub 
wskaże gdzie się znajduje pies 
porter angielski biały z Młtem, 
długi ogon, nazywa się "SekM

• 

2252-3-1 

C 
2: 

LECZENIE SYPHILlSU ' ZĘBY sztuczne od 75 k. 
EHRUCH-HA.TA 6J6. - Plomby clIJ 50 k. I i~~~~~====~ na kauczuku, zlocie - I ~ ;::;; 

Przyjm. od 8-1 flUJO i od u-B W. bez w"l'pcia korzeni. Plombowanie 
dla dllm od 4-5. W niedziele i J .. 1258 

4OX80 przy ul. Zgierskiej 1'-& 166 
na bardzo dogodnych warunkach 
do sprzedania. Tamże 2 poko. 
je Z kuchnią zamz do wynajęcia. 
Str6ż wskaże. Bliższa wiadomość 
u właściciela: GłÓwna 40, m. 6. 

1268-3-1 

'wlel,1I tvlko do 1 r!\nr. 74f,r zlotem, srebrem, porcelaną· Wyj
mowanie zębów bez bólu. 
Przer6bka i reparacye na pocze~ 
kania. Lek.Mdent. S. UPOWSKI, Dr. L. PRYBULSKI 

CHOROBY SKORN:', WŁOSOW, (ko
smet'lka), 'ł4I:.NERYCZNE I MOCZO 
PŁCIOWE t NIEMOCE PŁCIOWE.. 

Piotrkowska 92. 381r 

. _ i 

Ból głowy i Migrenę 

Uiemłooa gO!po~YDi 
przyjmie miejsce a osób pOjedyń .. 
czych, może by~ kilku panów, 
mogę gotowa~, albo na przycho>< 
dnlą. \Vladomooć: ulica Karola 
Nil 18 m. 4. 1'266-1 

, 

narożny 5OX80 z drewnianymi 
domami Staro ... Zarzewska l'W Ut 
za 9,500 rabll do sprzedania, 
Wiadomość: Piotrkowska N! 17. 
Hetel .. Imperial~ Na 6. 124ó-3o<1 

KOń 
wierzchowiec dobry, zdatny do 
powoza zaraz do sprzeda

nia. Ulica Zakątna Jfg 85. 
1453-5-1 

Sprzedaje się 1184-3 

EKWIPAŻ 
p6łodkryty na gumowych kotach. 
chomonto i koń, tl1m~e są do 
sprzedania drewniane schOdy 
ul. ~rednia 71 u gospodarza. 

Potrzebny zaraz 

młody człowiek 
chrześclanin do agentur, \ilIada .. 
jący biegle Językiem niemieckim. 
Pensya rb. W, Oferty lrzyjmu .. 
je 1\dm. "Rozwoja" po lit. ,,1\. 
K." 1228-5-1 

W~elki wybór I 
indorów, wt;dlln lit., masla to-. 
pionego, solonego i śmietankooa 
,!lego, jaj, oraz wszelkie inne pro-
dukta miejskie poleca najtaoiej 

"ZagonU 
Piotrkowska .Ma 103 

w podwórzu. 1~,\ 

Zaraz do wynajęcia 

Mieszkanie, 
składające si~ z 2 pokol, przec!.. 
pokoju, kuchni I pokOjU kllplelOoa 
wego. Wiadomość a rZlldcyl WJoo 
dz~wska l06a. 1256-3'1 

EGlYmJ~CA OD UT 20 I UBn 

LECZENIE SY ł'HILlSU 
EHKLICH HATA 606, 

Ul. Południowa .Nil 2. 

llatychmiast USuwa 

M'grenoNervosin 
f. Pracownia haftów -: 

w Sieradzu :- i ZNACZENIA BIELIZNY l 
Prz1JmnJ ~ od godz. 8-1 r. l od '-8 W., 

panie od 5- 6 po pol. 1420-r-

Akuszerya, 
choroby chirurg. i kobiece 
przYJ IDIolJe do 10 r. 4- 6 po pol:. 
Ul. Cegielniana 9 QI. 4. 2671 

Dr. J 'elnicki 
ul. Andrzeja. 7. Tel. 170. 
Choroby skórne, weno
ryczne i Inoczopłoiowe. 
Godziny przyjęć: panowie od g. 
9-11 r. I 5-8 po pol., panie 
4-5 '\lo pot.; 'If niedziele l święta 
8-12 r 1463r 

Srednia. Ii Spec.: Choroby llKórne, 
wloffów. weneryczne, kosmetyka. 
Leczenie syphlJleu $alwarsanem 

EHRLlCH.HATA 606. 
Godziny przmc: od 8 ,-1 po pol. 
t od 4-8 w. W niedziele I święta 
od godz 9-2 pp. Poczekalnia dla 
P .. ń oddz ielna 535-r 

Dr. ~taniiław lewin~on 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

Wschodnia 53 róg Cegielniano 

J>rzyjmuje od 8-9 rano i od 5-7 
po pol. 1142 

Dr. Feliks Skusiewlcz 
Choroby skórne i weneryczne 

ndrzeja 13. 
Przy jmuje od 9-101/, rano l od 
4. - 8 po pol. Panie od 4 - 6. 
W niedzielo i 8wi~ta od g 10-1. 

~07-11 

Bez\lJarunkowo pe'",ny i nie ... 
~zkodliwy rośli n ny środek. 
Ządaćwapt. i sld. aptecz. tylko 
oryginalno proszk6\" po 10 k. 
Pudelko 1.20 k. Główny skład 
Tow.1\kc. L. Spiess j Syn. 

>-~ 
S~ 
;:::: 
'o~ 
..d;!: 
IJI..., 
Q..., 

"'''' .0/-,.e; 
VI.:" 

46flO - 'M 

( JAPOŃSKI PŁYN~ 

~!H!I] .1'] ił itl 
W~3i?~ ~_ja~ 
4daćwApteka(~iSkład.acb 

Sxu'tek ŚWJcll • • j . 

\V Łodzi Skład Główny 
L. Spiess, Piotrkowska 107. 

ZUPEŁNE WYLECZENlEI 
ODCISKI wyleczy zapełnie każdy 
po uźyciu amerykańskiej maśeł 
przeciskom "CORRICIDE DE 
KEENEu w cenie 60 kop. Zwra ... 
ca się pieniądzf', gdyby \"ygojenie 
nie nast~piło. tądać we wszyst .. 
kich aptekach, składach aptecz ... 
nych i perfumeryach, Reprezen .. 
tacya na cal~ Rosyę: H. Neumann, 
Ł6dź, Piotrkowska Jfg 89, Tele" 
fon Wg 16-20. 1242- 10- 1 

Uwaga! 

18 RB, 
ELEGANCKI miELSKI K~8mM 

ANGIELSKIE rmo 
SP~~NICZKA S~KIENNA 
8l~ZKA SZWAJCARSK~ 

DOM KONFEKCYJNY 

B-~i, BR~M~ERG 
dawniej Skład Żyrardowski 

Piotrkowska 6. 

jest do wynajęcia 10 ł 

"fII1"' .. - j D. Mazurkiewiuowei · e e: z dniem 1 października 
c r. b. przenIesiona zostal .. 

M I ESIK IE ,I p.z;i~E.:' 16, ł 
tl.!:rzYimtJi~ si4 uc.untU. I 
\, Ulloa PRZEJAZD In 16. _ 

skladające się z trzech pokojów, 
kuchni i werandy, w środka mia .. 
sta, w dużym pięknym ogrodzie. 
Wiadomość na miejscu a d"wej 
Podciechowskiej. 1264'3 t 

Zgubiono 
w niedzielę, o g. 7 miecz. pomlę~ 
dzy Zielon"ł, Piotrkowską i 1\n .. 
drzeja rolkt; z papierami pisany" 
mi na maszynie. Łaskawy zna" 
lazca raczy zwrÓcić za nagrodą. 
Zielona Na 11 "llłon". I ~7 2 3 ' I 

PLACE 
na letniska od II. morgi do 51/~ 
morgi, 5 minat drogi od sto dr 
źel. 1\ndrzejÓw do sprzedania 
Wladomoś~: Łódź, ul. Srednia 21 
Kancelnrya rejenta I\leksandro ... 
wicza. II ófl 3 1 

Sklep kolonialny 

Hozno~icieI 
z kaucyą 

na ulic~ l\leksandrowskll,Żabardt 
i Piaski 

potrzebny zaraz. 
LEKCYE 

język.a polskiego I francu
Skiego dla dz ieCI oraz osób do
rosłycn. Kuray dla cudzozie .... 
c6w. Metoda ułatwion .. 
'!'am też mogą się zglllosZ&ó 080-
by, zanIedbane wedukacyl. Ulica 
Dług. a3. I phatro. 3ł30d 

4V! w dobrym punkCie dobrze zapro .. 
wadzony do spr;zedania zaraz lub 
od lipca. Wiadomość: \VidzeUlska 
106, w sklepie spożywczym , 1154 Rozmaite urządzenia kuchenne ~§I~ 

można dostać do wyboru, nn spłll.... • Ii! 
tę, tanieJ jak w magazynie a sto.. __________ Zagubiono 

360X100 przy Zgierskiej remi .. 
zie, zdatny na fabryk~ lab letnie 
mieszkania do sprzedania na do
godnych warunkach. Wiadom~ 
Ł6dt, Piotrkowska Nit 111, Piętb. 

larza al Nawrot 80. 1182-6-1 

W Dom. ruczniew 
p. Lutomiersk, do sprzedania 

80 tucznych 

młodych skopów. 
'\oo-Ó-1 

Istniejący od lat 40, w pięknej Swiadectroo zallczenlo\lle za 
miejscowości J6zefów przy sta'" Nil 57140 na sumt; 209 rb. 25 k. 
cyi Rog6w dr. Wiedeńskiej , sklep należące do przesyłki Łódź ... P.
z calem urządzeniem I \1lyrobio... Radom ~ 119168 wydane mi przez 
ną klientelfl. oraz z przyleglen~ ekspedycyę towarową drogi żel. 
mieszkaniem z dwóch pokol l l Fabr .... ŁódzkleJ w dniu 8 listopa ... 
kuchni jest do wynaj ęcia od za" da 1910 r., kt6re n.a~eży m\lażać 
raz , Wiadomość na miejscu a p. za bezwartosCIO\\le. 
Komiczo. a17 -i-l 1164. A. Eich ..... 

Okazyjnie 
do sprzedania arzll~ 
fabryczki bronzownlczeJ (z łat I 

wanizmem). Wiadomość al. 
wańska 1'-& 11 m. 14 od godz. U 
do 3 pop. lO68 , • 
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* DOM BANKOWY I 
W!!! L ~ 

a.1II: zawiadamia, iż dla dogodności kh_'jentów otworzył t 
" =-r :ił ' li 4Ię na parterze domu swego ~ , 

,~ przy ulicy Piotrkowskiej .Ni 29, ~ .. 
~ w kt6rej załatwiane będą przeważnie następujące tranzakcye: ó)j; ,. 

:& d' Kupnko i sprzedaż papikerów publicznych, przyjmowa~ie wkkla
l
: * 

~- ow, ase llracya pożycze premjowych, przyjmowame we s l 1j ... 
~ i list6w frachtowych do zainkasowania, oraz wydawanie frach- ~ "" 
~ t6w, nadsyłanych dla tutejszych odbiorców. 1226 ~ , 

*k*k**f;~~~*~~**~>k*I;*~:M;~~*~*:S: '" 

.~._ ••••• ~ •••••••• ~ ••• ~ 
~ ~ tRÓDŁO ZAKUPOW ta ~ 

15010 rabatu z cen fabrycznych ! tli. 
w poniedziałek, wtorek i środę 6't '" 

różnych perfum, mydła toaletowego, ! 
wody kolońskiej i różnych kosmetyków .: 4' 

FIRM KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH. 8'; 

Wyłącznietylk~ ....,. SM S" I 
w perfumerYJ "~ ,. , 

Wielki wybór fmiBu~ówet Piotr=_owsk. lir. 59. ł , •••• ~ ••••••••••••• ~ •••• ~ •••••••• 
Znany hurtowy i detaliczny skład 

S. Danziga Południowa 13 Tel. 21-94. • 
POLEC1\: 

Rozmaite ceraty, linoleum, eleganekie pluszowe kołdry, dywan" chodniki, 
firanki, story, portyery, lambrekiny, wycieraczki, torebki, dermatoid, maroko, prze
ścieradła gumowe, kalosze. piłki, d,abolo i t. d. 
... WIELKI WYBÓRI T~lko w dobr,m gatunku, po cenach hurtow,eh. .... 

Obsługa solidna. - - - Specyalne ceraty dla kolekcyi wzorowych. 1<)92-5-1 

, 

.... 
NAD PROGRAM: 

HODOWLA SLlMAKOW (natura koi.) 
FIGLE RYWALA (komiczne) 
ŻEGNAJ STANIE KAWALERSKI (ko-

miczne), 12M-3-2 ...... , , 
-, , , , 
-, , 
" , , , 
'" Rb 13.50 
, 

kosztują Garnitury nadzwyczaj trwale ! 
z nailepszego materyału Rb. 24.50. "" 

Wiosenne palta ' 
znajnowszych materyai6w Rb. 14.50. , 

Peleryny Rb. 7.50. -. , 
Spodnia , 

Stowarzyszenie Majstrów Fabrycznych I dla dzie~~~l!lt 1~~~SZki pod ~ad:~i~jg~w~~te~~~.~~. 6.50. , 
N o __ y Rynek .M 6. lasem w miejscu sachem i zdro.. , '" 

Wydział rekomendacyi pracy rekomendIJje iachO\\lc6w na wem. Pożywienie zdrowe i ob.. P I . 
1IlSZe1kie posady techniczne w kaidej specyalności fabrycznej i każM \'ite. Opieka troskliwa, nauczy.. a fa wiosenne 
dego stopnia uzdolnienia. Na ządanie i przy porozumienia udziela cielka i freblanka. Na miejsca .... , 
a_arancyi ya rekomendowanym. 1'1a ob.ecnie: lekarz i apteka. \!laranki przy .. .. 

Do obsadzenia posadę pom. dyr. tkalni baw., poszakuje stępne. Zgłaszać si~: alica Sre.. na jedwabiu Rb. 32.50 
młodego człowieka ze świad. ukończ. SZkoty. tkackiej znaj. język dnia M 3 m. 12 od 2 g. do ó><ej da. 4' 
niemiecki, energ. i z pewną praktyką. 2) posada majstra skręcalM po pOładniu. 1180--5-1 ,. 
ni na wełnę w Królestwie Polskiem. 3) 1'1ajstra przygotowawczego S h h l · H 
do prz6~·~~~~~~~~~~~o~z·m~s[;:j;;~~tz~ ~~~~~~:,l~y~~~s~~~: NarJ~~t tarDI·~ t!":'·1; , C Illoc e l OttllOr ... Iocho\\lca, 2) majstra apretary na strychy. Fachowiec samodzielny. li Il IJ "" 

Przewodnicz. wydz. rek. pr. Feliks Przedpełski '" 
1245 Juljasza NA 57, mieszko 11. 

I 
Piotrkowska. 100. 

S t e t a n o, w" p~r:zet~"j 8Are~~~nód~Ót;° Ł:::::?J, tłO! .. Kwiaciarnia gub. Piotrkowska. 932-24-0 ... ..~ ...... ; 
" l Poszukuję natychmiast -----~-----------__:" 

PRZEJAZD Nil 12, ! 
poleca na święta Wielkanocne własnej hod01.llli kwiaty, po p k li U eenach bardzo umiarkowanych. 1260-5-1 

-'I 
,;I:) ..... 
--' 

'" 
umeblowancgo, mozliwie w cenM 
tram miasta. Oferty proszę skłaM 
dać w 1\dm. "Rozwoju" sub. "NaM 
tychmiast- 1190-5-1 

Łódzkie Chrz. Tow. Dobroczynności 

Komitet Biura po~re~ni[lenia w WYilUkiwBniu pra[y 
~~ \!lÓLCZI\ŃSKl\. M 95 ... ~ 

ma hoaor podać do wiadomości pp. Fabrykantów i poszuku
jących sil roboczych, że biuro zostało otwarte od dnia S-go 
kwietnia r. b. Komitet prosi o zglaszanie się do biura po ro
bótników uzdolnionych w różnych zawodach, pomiędzy godzi
ną 7-12 i 11

/ 2-6 wiecz codziennie, oprócz świąt Zapisy dla 
pracodawców i poszukujących pracy-bezplatnie. 

Biuro posiadać b~dzie TELEFON własuy. 1411-3-1 

R~&lrior' oc\płlwledzia1ny SI. t.ąpióaki. W \!oczni "Rozwoju", Przejazd NIl 8. Wydawca. W. Czaj_.eld. 


	Rozwoj1911nr082str01
	Rozwoj1911nr082str02
	Rozwoj1911nr082str03
	Rozwoj1911nr082str04
	Rozwoj1911nr082str05
	Rozwoj1911nr082str06
	Rozwoj1911nr082str07
	Rozwoj1911nr082str08

