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Kalendanyk tygodnj(}wJ~ "':
Czw Wielki ~w Herm
Piat. Wielki. <iw. WPllpr.
Sol}. WIelKa. '1". An!lstt1z
~jatl7, WIELKA.NOC.
PQn WIELKA.NOCNY.
Wt. SIV Ro !! urn !ll\
Sr św. Tymona M.

Cena prenumeralr
w

ł.OD7.I:

11 oczn fe rh. 6 k.

pó1rol':.mie ~ 3 • KWPlrtnlnie 1. óO
Mieslęczn. : - • /i0
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. poJedyóczy 3 k,
Z

prze.ylką pooztową:

rb. 7 kop. 40
Półrocznie •
3 • 70
ZAGRAN1CĄ:

-l.: gorlz.-ij

11

'I,

I

7,PlCh6d 8t: god!. 6 111 56
mug. dnit\ godz. 13 m 3lł
Przybyło dnia /l . 6 m. 06
_
• __

Rocznie

Miesięcznie.
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~i~nniK ~olit~cznJ, ~rzgm~sło'Nl, eKonomicI~, ~~oł~cm~ ilit~racKi, il ustmwanJ

Redakcya
IV

Lodzl,

Czwartek, dnia 13 kwietnia 1911 roku.

ul. P ..zeja:.:d Ni 8.

.. . . . tD .. ~1

_ł.anI'

Nr. telefonu 693.

_ W...azawie, ul. "rucz• .Nit 23; w Pabianioaoh
., Zgier'zu, w apteoe p. PaUt ••

II

:p. T ••do...

Mink.o.

CENA OGLOSZEK: .N a d e s l a D e" przed tekslem 60 kop, u, wi ersz pet. Zwyczajne ogłoszenia za te~8.tem po 7 kop. za wiersz nonpt\relowy lub ie~o miejsc.
Małe
DUł D8zeliia po 2 kop. od w~razu (dH\ posznkujl\cych pracy po PI, kop.). NlIJmDle]BZe o!!,loszen!e 20 kop. łl e k l t\ m y i N e kro logi
po ~O kop za wiersz petitowy. Za dolączenie prospektów 6 rub. od tysiąca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oznft.czenia honorarJum Redakcya uważa
za bezplatne; rękopisÓw drobnych nie zwrt\C&.

ProjIktJ ,da~iłEÓW i Oa&!izaaJi
Niezbądny KREM i ELIKSIR

miasta

ZE.BÓW
~Utrzym uje ze\.by biało. czysto i zdrowo.
00

przez

;:

I

ż a,d a Ć w sze..d z i e &ra. ._ _Bm_ _ _tlD ~

I

<O

Teatr Popularny
A. MIELEWSKlEGO
(KO.NSTANTYNOWSKA ' 6)

poło ,,~TARE MIASTO".
N'ledzl'ela oo g.g. :;8 po
min. 15 "ZYD WIECZNY TUŁACZ".

(Dalszy

ł

----- Poniedziałek ~ ~: ~ ~~n~~~ ::r::~:AoiŁ:::~~~~::~~.,.
po poł. ~,KRDLOWA WAliDA".
Wt ore k oOg.g. 8:; min.
15 "STARE MIASTO".

Łodzi

--

inżyniera.

ci~g

Projekt

-

W. H. Lindley'a.

patrz

~
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Sulejów-Łódź.

. Dla czerpauia wody w Sulejowie, mogą być
I wz~ęte pod. ~\V8:.gę . warstwy ,wodonosne niziny
PJllcy puwyzeJ SuleJowa i dolina Taraski powy-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' 2~ jej ~~~a do PJJi~. W~kuych ~ód~ ~_
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kich,
jęto, że można otrzymać 75,000 metrów sześcien.
nych na dobę z wody gruntowej i źródlanej. DoIlelnienie teJ' ilo~ci wody do 150.000 m. sz. mus'J
tuta) uastąplc z rzeki Pilicy.
'
Do.. doprowadzenia ~ody do Łodzi iiltuieją
dwa ~ozne. sposoby, Mozna dopl'owadzic wotl~
bezrosre~lllo ,za 'pomocą przewodu tłoczącego

' .« 0
.~
t<.(0

oraz zagraniczne . ~P~LZEŃSKI PRAZDnOJ" z browaru Mieszczańskiego w Pilznie ~f8

«10

poleca tako\\1e w beczkach syi'onach i butelkach

~ Aa _ ~o . . . ~.",f§j~..

ul. Pio~cl:i'~:~~~. M 215
Dostać można we wszystkich Restaaracyach i Handlach Win \\) Łodzi, Zgiel'za i Pabianicach.

..
M'

t~~z~ą ;l~~;~~~all~e!ę~t~~Yi d~rzZe~~~;~~;w:n~:

40

p~zy Ręk.oraju, lub też. ponieważ miejscowogć

•
m3$!l1'MK:lIi.UMiU&iiJUIl'lliSf4§liiW.4\ilIfflN_IIIll.......WijM'...'i!'.iifu'i!ll.MpmMiUi"""'fM3Mf"'ł
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Bank Handlowy wŁodzi

mIędzy PIOtrkowem i Olechowem nadaje się dl)
bu~o.wy" przewodu grawitacyjnego, to jstniej~
mozII\~osc doprowadzenia wody za pomocą. rur

wzdluz szosy od Sulejowa do wsi Szydlowll, a
za pomocą kanału do doliny Neru w Ole.
chowie. Stąd musialaby być woda następnie przo.
pomp(Jwywa~a ~a ,posrednictwem drugiej stacyi
romp do zblOrnlkow przy Budach SI,okowskich.
Ta alternatywa z urządzeniem kanalu grawita .
I cyjnego
przedstawia m oż liwość zaopatrzenia "
czynności
hędą
wo<1ę Piot~kow~, lecz jedno~ześnie wodociągi
Piątek
f.
zupełnie,
Wielką Sobotę w Pl?trl\Owle me. mogtyby byc zasilane bezpo .
srednlO, lecz mUSiałaby być urządzoul\. własna
zaś
15
\Ił południe.
J507
stacya pomp w Piotrkowie.
Obliczenia . wykaza.ly, że przew6d tłoczący
Znakomity środek odż,wo'ay
ł n!m
~ .4;' _a
! przez Ręl\OraJ~ypa?a. drożej, zarówno pod wzgłę212iL eatr diI!...oIII ~ 'IU'JI.. 2Ei
•
delIJ b;ldowy Jak l eksploatacyi, niż przewód
(CegielniaDII 63)
przez :::lzyd !Ó 11" z kanałem gl'awitacyjnym. Wsku·
1III11"i'll
polecl\
tek tego do ostatecznego porównania projektów
"""".r..e!"a W. DAM .ELEcwIEGO.
o g. ~ p~pol "Król f!y!'zard III".
WZięto
pod' Uwagę tę olitatn l ą trasę.
-It"" ....
III.
R,
II · ~ "o 8 lo wlecz. "ZłodZiej amator".
P
Łódź, Piotrkowska Ni 130, tel. 12-93.
423r
ł
o 3 pp , Madame Sans Gene"
rzewou kanałowy otrzymalby przekrój 160
unie
o 8.15 w""Rubikon".
• I cenLyllleLrów szerokości i 200 cm. wysokości.
o godz. 3 pop oł "Rubikon". .
PI ~ewody ttoczące i dla tej trasy sldadalyby sit
~
o ~~z. 8.16 WleCI. "Po nad Siły".
z l:nr, ~ których 2 o średnicy 800 mm. i jedna
. .. - _. -.
- , _.
- : o srednlCy 1,000 mm. Dlugość przewodu od Sil '
e .
,' lejOWa do Łodzi wynosi 68 klm. Do dostar·
l
czenia wody z pod Sulelowa ua obyuwóch s&aWŁI\SCICIELK1\. 1'lA.GA.ZYNU 1'lÓD
cyach poLrzebaby ustawie maszyny o sprawnośei
ulica Andr'zeja Nil 5 (dawniej 1\.. Woelfle),
I 3,850 lwni parowych.
stąd

zawiannrnia niniejszem, ze
biurowe zawieszone
w Wielki
dn ia 14 Kwietnia b.
w
dnia
Kwietnia r. b. od godziny 12-ej
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po powrocie z zagranicy poleca na

Modele i Nowości

II

Składy Elektrotechniczne

,..

...-

Warszawa, Krucza 12. Telefon 67-52.

Ceny bardzo

nadchodzący

sezon

w wielkim wyborze.

przsstępne.

13~5-8

I Towarz~stwo.
Pr~~ ciwże~racze
zb1erame odpadkowo

~

I 92
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Projekt

głębokich studzień.

Trasa ujęcia wód przechodzi we wgłębieniach
ob,ydwóclt r,zflczek .Nera i Olechówkl i Ich dopIyWOIV od WSI Grod,w.ko, pod nżgowem <10 wii Dtbr~wa.
wS I~ ch

Pl ZeWJdZlanO wo?,óle pięć studzień przy
GrodZisko, Stefanow, Huta Wiskicka Gór.
Id Nowe i Dąbrowa. Urzą.dzenia czerpalne ~apro
jektowano do ujęcia 65000 m. sZ. na do~•

ItOZWOJ -

Czwartek, d_t.. 13 kwietDl1 11'1 r.

~===========================~
Studnie g-lębokie podług doświadczenia, któ- , by tylko mieć z ];lioh go~olfyeh zawsze do dużby

brania się kategorycznie pl'acJ uocnej kobietom,
re zosta10 dokonane z lnnemi studniami", Łodzi, siepaczów.
zajętym w przemyśle lnianym , pomiędzy godz. 9
muszą być opuszczone do głębokości 600 metrów
Mlodoturcy zajęli wobec swych urz~dników wiecz. a 5 rano lub 10 w. a 4 rauo przy dwóch
pod poziomem morza. Cał1wwita głębokość ich stanowisko niechętne, upatrując w nich narzędzia, zmianach nieustanuej osiemuastogodzinnej roboty
wyniesie zatem około 800 m., ponieważ powierz- gotowe w każde; chwili slużyć reakoyi. Wzajem- fabrycznej.
chnia gruntu miejscowoici, na której mają być ne niechęci i niezadowolenia stolicy a prowiu?yi .
Wyjątki mogą być jednak dopuszczalne w
założone studnie, leży okolo 200 m. nad pozio, arnautskiej podniecają i wyzysknją do swoIch nadzwycza)nycll wypadkach, jako to: na wypadek
mem morza,
celów intrygi WIoch, Austryi i Czarnogóry.
l' dłuższego nieflJAkcyonowania fabryki wskutek ja.Istnieją dwa sposoby wypompowania wody
Rola króla czarnogórskiego w sprawie albań· ldegoś nieszczęścia, albo tez z powodu większej
z tej głębokości. Musiałyby być ustawione albo skiej staje się coraz widoczniejszą. 'Ze śwież/ł ko, , ilości obstalunków przed samymi jarmarkami,
Illamutpompy, które moglyby być zainstalowane roną wzrosły ambicye. W kraju stosunki wew~ętrz- i wreszcie gdy praca nocna kobiet odbywa się rawdowolnem miejscn, lub też musiałyby byc usta.- ne są opłakane, Zewnętrzne przedsięwzięcie ~a I zem z głowami rodziny.
Wyszedłszy z zalożenia, że obydwa wymiewione pompy odśrodkowe na takiej glębokości, ~ poslużyc do wyjścia z trudności. Dlatego kroI
żeby wysokość ssania nie przekraczała 7 m. Za ~ stal się gorliwym proteI{torem albańskioh Itga,l, nione wypadki nie należą do pl'Zewidzianych praurządzeniem pompmamut przemawia okoliczność, ! var6w" i przyczynil się wielce do rozdmuchania wem, zarząd główny do spraw fabry~znycl1 uchwa,
ż e była by niepotrzebna głębsza szachta studuiowa,
"spra wy al bańskiej·. Celem jego rozszerzenie gra- lil w obu razach uchylit rezolucIe lokalnego utakże koszta budowy wypadlyby niewielkie; przenic nowego królesLwa przez przyłączenie Plan rzędu fabrycznego.
_ _ __
ciwko temu urządzeniu przemawia. nadzwyczaj Kusinia i zregulowanie granicy w stronę Skadrll.
mały skutek pożytecznego dzialania tych pomp.
Korespondent krytykuje ostro tę politJk~.
Przy instalacyi pomp odśrodkowych mamy SądZi, że arnanci ulegną w końcu Porcie, pomo~
Sprzedaż nieruehomoś~i.
przeciwny wypadek. Jeżeli jednak porówr~ll.ć więk- Czaruogóry na nic im się nie zda, ale może !eraJ
sze jednorazowe wydatki przy urządzemu pomp l wplatać w niebezpieczne zawikłania, które moodśrodkowych z ciągłymi większymi wydatkami I glyb"y w uanym razie przyprawić Petrowićów
Minister sprawiedliwości złożył Dumie paliprzy działaniu pompmamut, to się otrzym9, rezuI-I' naweL o utratę trOllU.
Politykę króla. Mi- stwowej projelIt nowyclI przepisów o sprzedaży
tat, że ze względu finansowego pierwsze urządze- kolaja porównywa korespondent aż z awantL1rni- nieru ', homości w drodze licytacyi. Podług obecnie
nie musi być wybrane, Z tego powodu zostal pl'Zy- czą polityką. Mllaua serbsldego, gdy wypowiadał obowiązulących przepisów, nabywca, ofLlrający
jęty projekt pomp odśrodkowych.
wojnę Bułgaryi.
na licytacyi napvyższą C~llę, winien Jest natychPompy odśrodkowe wysokieg? ciśnienia bę~",
miast po jej ukończeniu złożyć conajmniej uzieustawione w sztolni, opuszczonej na gl~bokosc
siątą część sumy ustalonej, resztę zaś uiśoić w cil}'
100 m. Dad poziomem morza. W sztolni będą.
i
przemysłu.
gu dni siedmiu.
ustawione dwie pompy odśrodkowe, z niell każda
Dzięki tym przepisom do licytacyi może staposiadać będzie całkowitą sprawność, Pompy bę
wać każdy, kto nie zamierza nabyć nieruch 0dą wprowadzone w ruc~ za pomocą motoru, ~lek
Podniesienie ceny, Wed!u~ pogłosek z Brun- mości, lecz chce np. otrzymać odstępne od i~tot.
trycznego o prądzie zmIennym. W celu z~me!sze szwigu, ZWIązek fabrykantów juty podniósl ceny nych kupców; często teź stają do licytacyi osonia śl'eduicy sztolni pompowycl!, wybrano piono- na. pr zęd zy juty o jeduą markę na kwintali.
by, podstawiona przez dłużnIka, aby flkcyjnemi
we urządzenie pomp. Wskutek tego srednica sztolChmiel. Zapotrzebo~ anie chmielu znacznA, propozycyami zlVięk~za6 sprZet!ażłlą cenę nlaruni wyniesie tylko 5 metrów.
I Przy tranl.ak<:yach [Ja nowy chmiel producenci 0chomosci. 'racy niesumienni licytaucI wprowa.
Sztolnie pomp będą wyl~onane z cegły lub trzymują 15-16 rb, za pud polskiego chmielu uzają. w bląu ku p ującycll l dziatają oczywiŚCIe
betonu, jeżeli ua to pozwoli woda gruntowa. W pr:ze- I i ]3-15 rb, za pud chmielu .pod:J1skiego l wo- na szkodę osól> zainteresowanych, zwbsz~za wieciwnym razie studnie zostaną wykonane z pIer- , łyński ego.
rzyciflIi.
ścieni żelaznych lanych.
[
Bawełna. Biuro ctlntralne statystyczne oglo- ,
Żeby położyć kres tym tRk clęstym obecnie
Woda z 5 studni głębokich będzie pompowa· i silo dane co do zbiorn bawełny IV Azyi środko
nadużyciom, minister sprawiedlIwości w nowych
na do wspóluej stacyi pomp, ul'ządwnej przf Dą l wej, z czego okazuje się. że zbiór wynosil:
przepisach . wprowadza za~at.l,ę, że każdy stający
browie, a stąd ma być odprowadzltna do zblOrul ,
I
w
roku
1908
]909
r.
1910
r.
do
)lCylally l, powlo leu zloz~c na ~ęc,e l(olllJsar,z~
ków pod Łodzią za pomocą odJzielnych pomp.
I w obwodach:
sądowog
o k~llCyę IV \,vy30kosCl dZIosląteJ CZęilH
Prąd elektryczny, pot:zebllY do ruchu moto~
,
FerO'allsk
im
9
284
000
P
Il,400,OOOp,
20,600
000
p.
sumy,
od
kLOr9) ma SIę ~acząc !wytacya., Jeżeli
rów elektrycznych, ma byc wytwarza.ny na stacyl Syr"'Daryj . ) ,
,
\liCytUllt da,uą , 11lerucho,lllosc l~lOtale n:.ttlędzle, ,IVÓIVelektrycznej głównej, zaprojektowaue) IV ZWIązku
skim
1000000
1,200,000
1300,000
\ czas ta uZlesl~ta Clę~(j ,zahczon~ mu b~~zle do
ze stacyą pomp w Dąbr?wie, ~entrai;l. elektr~~ Salllarlań-'
,
\ sumy ,sp~ze.ja.zlleJ, kto~el I·e.sztę m\zaptac c IV ci:tczna wymaga 2 agregatow, ~cazdy o sprawnoscl
skim
800.000
700.0~0
200,000
\ gu dm sleJl!llu~ uatOJllH.l.st lUnym l~cyt,~nLom ka,u~
1,000 koni parowych rzeclywlstycb, st~~ya pO,mp ZallasjlijI eya .ta będZie
zara~ po ukoJ1czerllu przetar?ow
wymaga 2 kompletów pomp ze sprawnosclą. kazdy ,. skim
4,000000
1 300000
2,600,000
\ zwr?cona przez komisarza sądowego za PO!cWltQ350 koni parowych.
.,
.
.'
, .' "
"
walilem na UI'kusZI1 lIcytaCYJnym.
Doprowadzenie wody 110 zblOrDlków odbędZIe I
~ powyzszego ~eS~~~leIlI~ WIdZimy . 1 Ilosc. ze·
TytlllclI! kaucyi składać będz i e można gosię możliwie najkrót~zą drogą·
.,
l b~aneJ baw~lny oraz v.zlosL bb upadek zbIoru w tówkę, bilety wktadowe kas rządowych papiery
Jeżeli por6wnac 3 prOjekty wzaJemnIe, to , CIągu la~ trzeell. .
.
.
procentowe państwowe, oraz inne, przyjmowane
otrzyma się następujące zestawienie.
, ,KapItały a~gleIskle, Gazeta angIelska, .Stu- zwykle pr~ez s/{arb. OJ slcladallia kaucyi zwal::; -;tlst~e ogtasza clek~wd dane dutyczące, kal~ltalów Diane będą inlllymcye skarlIowe oraz osoby,
r ::; lO
Sprawność maszyn
N
~ 'E .:
o "O
anglelsk~ch z!langazowfl.nych poza, ~['alllcallll kr~~ będące wspólnie z dłużn i lciem posiauaczami Janej
dla
najwięk,
wydaj"
::: .b
ONV
ności (bez rezerwy).
JU
, 1 0golna suma ,tych kal?ltałow r;?a ,\~yno~lc nieruchomośd, jako też wierzyciele, któryoll preN
o.~~ .
8
I-.
3,5t
0,000,000, fuu to IV szterl~ug6,w, (3a IIJlha~do ~ tensya prze IV yż"za sumę kaucyi. Jeżeli na.bywca
o.
vo~X
N':,.::
PROJEKT.
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o
tIl
,rubli).
J?ocl!?d od tyc~ ,kapltałow ,daJe kapICall- nie zaplaci \V ciągu dni siedmiu reszty sumy
01::1
"O
Ol
"'~
v
s::s;:s:
~t' u8 S ,~~ I
storn ,anglelskull 166 m~ll.on~w funt?w szterlingów sprzeJa2uej, lIaucya jego przechodZI ua rze~6
o s::
~4J'O
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Ol SI
.s Ol
~ I ,~e~ :'?CZUIO (okolu 1,660 ollll,onow rublI). Co, do kra- wierzycieli, a jeżeli ioh preteu.;ye w następuej
"Os::.b
o. iJ:::
(J)~ (J)
1::1 "O
~<O o. rn
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o
Ol
~~8
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rex
- I Z.tIl••• : JO,w J~ap ! taly t.e są rozmleszcz.one rozm~lCle" naJ- I licytacyi będą całkowicie pokryte, to na. rzecz
4So 3600 4050 2,32 j wIęcej za~ngazowane :,ją kaplt.aly, anglelskl~ , w I miejscoweg,) urzędu dobroczynności.
48010
Tomasz6w L6dt 150000
i Stanach Zjednoczonych Ameryki polno 688 mlllO-/ ' Nowe prlepisy mają na celu stanowcze usuI
450 3400 3850 2,20
68020
150000
Salej6w... L6dt
j nów funt:, zt, w. Kanadzjf 373 mil.
f'I;1~t z~"
uięcie od licytacyi osób niepowolanych, t. j. ta5600 2000 700'2700 3,60 i IV AustralII ,380 lllll. fun,t. zt., w Afryc~ 31>0 mil. I kicu, które. uie rnaj~ dosyć p i eniędzy, gdyż oba65000
Studnie glęb.
I
l fnnt. zt.". windyach wilchod, 45~ ~Ull. funt. zt., I wa stracellla kaucYI napewno powstr;tylna. ich Lld
Z powyższej tablicy wynika, że podczas, gdy 1 IV Japonu 54 mil. funt zt., w ChInach 26 mil. ; mie~zania się dr) licytacyi.
projekty Tomaszów i SlJlejó\~ wymaga ją ~nacznie ! fil nt. zt.
,,
. .
DzisiE:jszy system nakładania 3 prJcentowej
dłuższego przewodu niż prOjekt studZIen glę~o f
Co do kraJow europe)slnch, - Rosya ::18 mIl. I kary na osoby, !,tóre nabyły nierue homość, lecz
kich to sila maszyn' potrzebna. na sekundę - lItr , funt. ,zt., Turcya 18, HIsz'pa~,a. 19, WIochy 11 I nie wniosły dziesiątej częśd sprzedażnej ceny
najw'iększej wydajności przy p~?jekCie studzi~ń a Egipt 44 1ll11. funt. szLerlmgolv.
zaraz po ukończeniu licytacyi, nie odstrasza spegl~bokich jest o 55% wyższa.. , llIZ przy.proJellcle
kulantów, gdyż oni zwyJde ulatniają się, podaTomaszów i o 64% wyższa lllZ lJrzy prOjekCie Su·
jąc fałszywe adre3y. Dlatego też w nowym prolejów.
jekcie zasadą licyta.cyi ]est obowiązkowe skladaPraca nocna kobiet.
(d. c. n.).
nie kauvyi przed rozpoczęciem licytacyi.
Projekt ten przekazany już zostal komisyi
Na ostatniem posiedzeniu głównego zarządu
do spraw fabrycznych i przemysłowych rozpatry' refOrlD sądowych.
wano d wa wypadkI starań o pozwolenie kobietom
Przyczyny powstania w Albanii.
na pracę nocną w zakładach, gdzie dotychczas byla wzbroniona,
Z LITWY I RUSI.
o powstaniu albańskiem znajdujemy w zaPrzytaczamy jego uohwały.
grzebskim .Poknecie" (organ po s tępowcow chorKobiety byJy dopus~()zane do nocnych zajęć
Sprawa "Przyjaciela Ludu". Sąd okręgowy
wackich) nader zaj mnjącą. korespolldencyę,. uato,- w przemyśle prlędzy lnu przy robotach llauetato- wileń$ki l'ozwa~a{ sprawę reJaktora tyg. "Przy ·
waną z Cetynii 27 marca. K,oresponuent t>Vl~rd~l, ' wych
Zasadą do tej rezolucyi byla okoliczność,
jaciela Ludu", k$. Tadeusza Zawadzkiego i za
że naiwnOŚCią byłoby uważac powstanie albanskle i że zarówno dla fabryk, Jak dla robotnic nie od
stępcy reda./{ tora, ks. Tadeusza Ma!,arewicza. za
la walkę o wolność. DecydowalI tu tylko naczel- i powiednie są 2 lub 3 go Jzinne zajęcia w święto, wydrukowanitl w M 5 czasopisma, swego z r. 1910
nicy plemion, rozgrymaszeui , przez II, sul.tana w l'&zie dUi rgo llagromadzenia się przędzy.
notatki p. t, "Okolo Dumy".
Abdul.Hamida, który na llajrnnli.lszy znak llleZa·
Z lego powodu zarząd do spra.w fabrycznych
Autor jl'.I , omawia j ąc dyskusyę w DUlllie o
4owolenia z ich strony ubsJPl'wal Ich darami, że- zaopiniowal, że z mocy par. U2 i 123 art. za- interpelaoyi w sprawie kościola w OpOlU, dłużej
I
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s i ę zatrzymał nil mowie hr. Bobryńskiego i powiedział między innemi, że kleba być hrabią
BobrJńsldm, ażeby bez zllwstyd?enia się opowia-

ca.rą uwagę przy nadchodzących wyborach zwróPodrói Eniatra WOJa1. .Now. Wrem.· doeió Da okręgi zagrożonw.
I nosi, ~e minister wojny w tych dniach z Petera- Ze Stanislawowa donosz~, ŻO odbywa.ją · bUl'ga wyjeidź& w sprawaoh slubowych do Su·
daa brednie o przemocy, bieiu, paleniu i różnych się tam liczne rewizye wśród żolnierzy, spowodo- walk.
innych krzywdach w Chełmszczyźnie. Zresztą, wau znaną agitacH t. zw •• klubu Siczyliskiego·.
lasy gafone. Zarz~ do spraw drobnego krewedług autora in\{ryminowanego ustępu, czy tel- Dalsze śledztwo w spra.wie tajnej organi- dytu zwrócił uwagę, 2e liczba kas gminnych w Kr6nik sam wie zbyt dobrze, jakiemi klo!zczamł Wla-\ zą.oyi młodzieży ukraińakiej wykazalo , że komitet les'wie Polsldem, ~d~c& glównem źródlem kredydza rZl\dowa ścisnęlI. zarówno pana, jak i chlopa c~ntralny tej organizacyi posiadał filio W8 wszy- tu wiejskiego jest rozmieszozona nieproporcyonalw całym kraju, ażeby .ię nie obrażat bredniami 11tkich miastach galicyjskich} w których snajdują
nie do zaludnienia gubeuii. Ogólna lIc~ba. tych
hra.biego z Tnly.. Prokurltorya. w ire,aei. pow~ż- I się szkol! ruskie.
. kas w r&kn 1909 wynosilI. 1,338. Najliczniejsza
8Ze] dopa'rzyla. SIę. obrazy hr. Bobrynsklego, Ja·
KomItet . ce.n~rlllay ~y~ał odez.w" w ~t6rel .ied kas gminnYJh znajduje si~ w gub. wa.rszawko osoby urzędowej - posIli. do Dumy.
naglówku WIdnIeją szubłelllC8 z wlSlelcalI1l, po. Ikiej bo 186 czyli ie każda gmina pos'lada. kaKs. Zawadzki na dochodzeniu śledczem ze- środku zaś wsohodząee słońce I da'ą zamordo- Sfj, ~ niektór'e mają ich po kilka. Tymczasem
znał, że z powodu ohoroby redagowanie pisma l wania namiestnikl, Andrzeja hr. Potoekiego. Ode- "innych guberniach liczba. kas gmlllnych wyno.
czasowo przekazał ks. Makarewiczowi, pod któ- ' ZWll wysllwia. zbrodnię Siczyńskiego i wzywa, si od 74 do 100, przyczem kall brak w wielu
rego też redaken wyszedł NI 5 .Przyjaclela. Lu· I aby w l'ocznic~ zbrodni urządzono we wszystkieJ. gminach.
du". Wobec tego pociągni~to do odpowiedzialno. l miastach, gdzie iatnie.ią szkol,. ruskie, ma.niCestaZ tego powodu zarzl\d do spraw drobnego
ści obu księży. Na. sądzie stwierdzono, że numer eye na CZ8Śo Siczrńskiego, polłlozonc z pOGhodakredytu zwróeil się z propozycJI!. do gubernatoinkryminowany Jlie byZ rozpowszechniony. O~roń- ! mi uliozDymi. i śpie'Yami:
.,
.
rów, aby przy tworzeniu nowych }{as gminnych
CI zB:znaczył, te w artyk~le .powyższy~ Ulema :
W Stan~sl~w~wIe mlaDO urzłd.zn~, m~lllf'8~1- zwrócono glównie uwagę na gminy, która nie poznamlon przestępstwa., pODlewaz prawo nIe saka- . cyę przed WIęZienIem, w którem Siezynskl oosla
siadają kas i miejscowości w który-eh jedna kasa
zuje lrrytykowania mowy posła do Du~y. WII~lk- ' duje karę •. We L"!,owie zamierzouo Zł?raĆ si~ na. przypada Jla kilka gmin. '
że sąd okręgowy skud ks. ZawadzkIego, Jako
ementarzu l ruzyo pochodem przez mIa3to, wyOgólny ltapital obrotowy kas gminnJcb na
redaktora faktycznego, na 50 rubli grzywny z za- . bić śzyby w sądzie kryminalnym i wreszcie roz- d. 1 stycznia roku 1910 wynosił rb. 32,000,000
wianą. na 10 dni aresztu, tudzież .na. ogloszen!e i wi~zaó p.och6~ ~rzad pomnikiem Mieki~wicza..
I tego na dobrow~lne wkłady przypada 17,000,000
wyroku sądu na 8zpaHaoh .przYJaclela Ludu. ;
Ponleluz Jednak wladze wytropIły Iplsek, rb. pozostala zas aUEa stanowi wlasny fundusz
Ks. Makarnvicz został uniewinńiQDy.
! komitet pruło zawiadomil filia
prówiuoyonalne, ka~.
aby zaniechaly maniCeatacyj.
Sledztwo prowadzone jest w dalszym ei~gu. pisze:I.nowill. Koretpondent nasz z SOilDO'lTCa
Dokonano nowych ..."izyj i wrkryto podobAo
Sprllwa prz~budowy na Csarn-ej Przemszy tam,
an~ra odezwy.
które
prsyCiynily się w znacznym stopniu do poZ KRAKOWA.. W sprawie rewelacyi npie. I
- Skutkiem zapobiegliwości władzy, która
więk.zenia ostatniego wylewu, posunęla się o tygil. Rakowikiego, przesłuchiwano dziś wielu świad udaremniła manifestacye młodzieży ukraińskiej,
k6w. Reszt~ świadków, w tej liczbie, Burcewa, rocznica wozorajsza zamordowania namiestnika. 1e' że wladze gubernialne zażąda.ły od zarządu zaGalicyi, Andrzeja br. Potockiegó, minęlI. spokoj- kładów pr~myslo\T,..ch hr. Renarda zobowill:za.nia.,
ląd :&badaó zamierza. drogą rekwizYłYi.
k\óreA'o moC\ roboty odpowiednie maj~ brć, do- Wezoraj rozpoGząl się zjazd nanczyoieli nie. Nie by lo żadnych demonstraoyj.
aUltryaokioh szkól przemyslowych.
Zwiedzano
- Służący uniwersytecki, Fry~, iMnaja w pro- konane w ])iei,cym lezonie budowlanym.
Wawel, Muzeum narodowe i inne pamiątki kra- cesie o napad na uniwersytet, te widzial oskarkowlkie. W zjeździe bierze udzialwielll czechów żonego Ochrymowieza, 8trzelaj~cego z rewolweru.
i niemców.
Okradzenie cudownego obrazu.
, Oehrymowicz twierdzi, że strzelał w pułap. Fryo
- Rż!),d zatwierdził kosztorys robót na Wi- l jednak ośwladoza, że oskarżony strzelał poziomo.
śle, mających zab&zpieczyć Kral(ów od powodzi. l
- Na walnem zgromadzeniu Związku nauJak donoai "Kuryer poznański," w nooy z piąt
ozycielsldego
uchwalono rezolucyę, domagając\ się ku na sobotę, okradziono cudami słynąoy obraz
ZE LWOWA. Zmarl tli znany śpiewak. WIadyslaw Florjański, a właściwie W. Koman, nró - usunięcia wyk/adn j~zyka niemi~ckiego ze ukól Matki Boskiej, Jnajdnjący si~ w kościele Ida.sldzil się w roku 1856 W6 Lwowie, wyl{sztalcenie ludowJoh.
tornym na Górze świętej w Gostynin, pod Lelzpobierał 1f akademii handlo\fej w tem mieście,
nem. Zloozyńea zebrał wszystkie kosztowności
poczem przez lat 10 urzędował na poezcie. W r.
z górnej (lz~ści sukienki Matki BOlkiej, oraz koZ KROLESTWA.
1882 wstl}pil do !zkQly operowej, gdzie k!ztalcił
ronę, wysadzaną cłnnemi perlami. Korony z DzieliE) pod kierunkiem Ga,rlicza i Souvestree.
Po
lią~ka Jezus nie zdążyl zabraa, gdy~ widocznie
rai pierwlzy wystąpił w sezonie w styczniu 1884
Sprawy \VłoiclIlBlkie. W wydziale ziemskim go sproszono; pozostawit bowiem dló~ko ni mi~jroku i przez półtrzecia roku śpiewat wyłącznie ministeryum spraw wewnętnnyoh pod przewodni- seu zbrodni.
w operetce. Karyerę operową. ro~począl od roli ctwem J. J. Litwinowa, rozpoczęty się obrady ko· \•
Wielkie poszukhvania. za. zbrodniarzem, po'
KOllrAda Walenroda w operze Zolellikiego. W r. misar7.y włościańskich w Królestwie Polakiem. ; mimo natychmiastowego sprowadzenia psa poli1887 został pie r ws~ym tenorem w teatrze naro- Obrady lllają na cela. w-yjaśniome sposobów upo- I cyjnego, okazaly się daremnemi; przy pUSlcza.lllie
dowym w Pradze ozesldei i przebył tam lat z gó- rządkowania przejść wloscian do gnspodariitwa złodziej rannym pociągiem już wyjechal w stronę
samod~i.lnego. Przejścia takie sl\ już w praktyce, I Leszna, zostawiwszy drzwi wehodowe do klasz,o~ dziesi,ć. Od roku 1897 do 1904 był atałym
ale dotychcz .. nie da.ly pomyślnych rezultatów, , rn otwarte. Należy przy tej okaZJi zwrócić uwaczlonkiem opery warszawskiej.
- Rada. Jlarodowa powzięła uchwalę, aby jako prowldzone bezplano\~o.
I gę, że drz\fi te z:tmykan8 są tylko n3. rygiel i za-
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rzekI stary, glarozproszone

pokrywające głowę,

zaczesanie.
- Kiedyć on o mnie pamięta, rzekla, to
niech mu Bóg zaplaci. Już za nikogo nie
pójdę, jeno za niego, niech mnie tylko stąd
wybawi, bo tu bardzo ciężkol
- Tak mówila~
- Żeby mi tak dopomógl święty Nepomuk.
- J ej się śniła świ~ta Teresa.
- Tak'
- Jak żywiuteńka... Przyszla w srebrzystych szatach i rzekla do dziewczyny:
.poślub Jacka Balcerzaka".
- Czy może być1
- Najwyraźniej slyszala te slowa we
śnie.

- No, no, to mnie tam i w niebie znająt
- A cóż to wy dzisiejsi' W niebie by
tam nie znali jakiego czlowieka ...
- Znać, to może i znają... ale żeby tak
zaraz dokumentnie mogli pamiętać i imię
nazwisko, to mi dZIwnem się zdaje.
- Alboż \0 kancelaryi tam nie mat Prze-

cież proboszczowie piszą akty. A nacóżby
pisam Jeno dlatego, żeby tam święci mieli
wygodę· Toż to proboszcz, nie przymierzając,
jakby ekonom Boży! Ale tak mi się z żalu
J coś na wnętrzu zl'obiló, w dołku mi wsparlo, kolo wątroby natężyło, że i mówić nie
I mogę.
Może tam pan sąsiad dobrOdZiej ma
anodyny'
- Póki nieboszczka żyła, tom mial. a teraz jeno pusta flaszka...
- To chociaż parę kropel araku.
- Arakut.. możeby się znalazlo trochę.
- Jeśli jest niedużo to dolać do tnęsionki.
'
_ Zakąski mi zabraklo.
- Nie klopoczcie się, obetrQ gębę ręlcawem i tyla... Jeno żeby mnie trochę kurcze.
rzeszl
P
y.
"
Wydobył, Jacek: z kle~z~m klucz, ?two:zyl do szafy:, w~Ją.1 z Ulej butelkę, J.edną
l drugą, POdlllósl,Je l popatrzył pod SWlatl?,
aby przekonać SIę,. czy kto do trunku m.e
zaglą~al, a następllle nalal . lampk~, wypll
sam I podal drugą Katarzynie, mÓWiąc:
- Pijcie, to dobra okowitka... MówiliśCie, że śnila się jej św. Teresa. To jakaś
uczciwa święta, bo, przyznać się wam muszę, żem nigdy do niej się nie modlil i przypomnić sobie nie mogę. czym ją gdzie widzial. W Łogodzicach nie-bo jej tam niema. U nas na Starem Mieście takoż nie.
A i u Zbawiciela nie sterczy w żadnym 01tarzu. Ale, że tak mnie porządnie dziewczynie urekomeudov.... ala, to jutro zaraz pójd~

do proboszcza, żeby koniecznie w kościele
Teresa byla i żeby rzetelne dla niej usta! nowlI odpusty; musi mi też powiedzieć, za
co ona świętą zostala... A wy nie wiecie
I przypadl;.iem'
I
Jakżebym nie wiedziaJa~ Jak kogo
) Pan Bóg sobie upodoba, to go świf1tym zał mIanuje, a do nieba powala... NalejCie, bo
l mi się na pIacz p.o majem dziecku zbi~ra..
l
- Ale to śWięta Teresa, to pewme me
św. Tekla'
. ~..
..
- A ~o JUSC.IĆ, ze pewmaJnem św. Terasa, to me będZle św. Tekla.
- Bo niektóre święte mają dwa imiona,
~ jak. ja nie przymie~zając, choc~aż ni.e jestem
, śWiętym, ~ ma~ trzy na: chrZCIe Ś~VIętym nadane,?- ~zwa[ te przy bIerzI?owan~u.
Jez:ell św. Teresa będZie tylez znaczyła,
co św, Tekla, to wszystko wytłumaczone.
Mojej niebosz:ce na imię było Tekla, a ona
została za to święta.:. ..
_
Niby nieboszczka1
_ L. gdzie tam nieboszczka. Pan Bóg
sam wie, gdzie ją wrazil, do 'piekla, czy
czyŚĆca.
Baba byla sekutnica, a przytem
cale .życie jeohalo jej z gęby... W raju, co
wszystko wonieje, to taka tylkoby zakopcila
dobre powietrze, nieprzymierzając, Jak u nas
kominy. Myślę, czy czasem do owej świ~tej
nie orędowała za mną moja pierwsza żona.
ale zdaje się, że w takiej sprawie, toby nieboszczka nie gadala przez s&nq zazdroŚĆ.

I św.

I
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belką, kłóre z łatwości .. z zewnątrz
sunąć śię d.dzl!:.
Swiętokradoa mnsid być z rozkładem

ftia

wozdaoia odłożono do przysztego posiedzenia.
Dowóżone są wyroby: wełniane, szewiot, su.
Odczytano odezwę piotrkowskie) rady ··go- kno, chustki bawełniane, prz~dza bawelni~na i
kla- bernialnej dobroczynności publioznej w sprawie wFoby z nIej, kreton, flanela i różne inne wfsztoru dobrze obznajmiony i prawdop0dobnie mu- zapisów, p,)czynionych przez rodzinę przemysłow- twórsLwa.
sial się pozwolić zamkn~ri w świ~tyl1i już w pil!:- ca ś. p. Emila. G(1yera. Postanowiono zapis w
Jako szezegół oharakterystycznJ wspomniatek wieczorom.
l ca.lości przyjąć, mianowicie: 20,000 rubli prze~na ,l nego rynku, przytoczyć nl\le~y, że kapital obro-------------------- ! czone jako fundusz żelazny dla szkoły rzemIOsł, I towJ w rękach miejlcowJoh kupców jest niezna, 20,000 rubli na budowę pawilonu ~I~ umysłowo· 1 clny, rzadko przewyższający 200,000 tJsiteJ tuKALENDARZYK T!RlBINOWY! choryoh w Kochanówce; 50,000 rublt Jako fundusz reckich piastrów (okolo 11,000 rubli).
IMIONA. SŁOWIANSKm. D li: I ś Myślimira.
J.
l
nietykaJny, któ-rego odsetki przeznac,one są na
Haudlującym udzielanJ jest zwykl. kredyt
'r Il Waclawa,
MUZEUM (ZIejona 8). C o d II e n ni a otwarta Mn- ; urządzenie wzorowych kolonii letnie.h i lry~:ąania I z 6 - miesięczDym terminem. Wypadki uiiwyplazeum nauk! i sztuki od g, ł. pp do 10 w.; w Dledilele 1 dzie~i robo'nik6w m.. Łodzi ~u mj~Jseowosel kU-j calności i up.adlości nie zdarzają się prawie wcale.
święta od g. 12 w pol. do 10 w.
racyJnyob; rb. 3,000 Jako hpItal D1etykal~y, któDla wlIdomośei naszych manufakturzYltów
rego odsetki przeznaczone st\ na utrzymaDle przy- wspomnieć należy o taniości ariykulów na tam.
tej8zym rynku; JliezamoŚlli nabywcy zadowalniają
tulku dla. .tarców i kalek.
Rozpatrywano rachunek zakradu dla umyslo- lię skromn_mi wygodami i prostotą w odzieży.
wo I nerwowo chorych w Koobanówce za utrzyGdyby nasi ma.uufaktIU'ZYŚCi zechcieli nilwią
manie chorJch, przyjętyoh na koszt Towarzystwa, z~ .toaunkl han~low8 ze wzmiankowanymi ryllwynoszący rb. 1,975 kop. 50. .
.
kami, to bardzo byłoby pożądanem, w celu zapoZnalaztszy po sprawdzemu wszy.stkIe pozy: znania miejscowych kupoó" z wyrobami manu.fa(h) Nabożeństwa. Dziś z powodu przypadają- ,
eyeh uroozystości Wielkiego Czwartku, w świąt!- l' eya w porządku, zarząd poleoU kaSie glowneJ l{turowymi rosyjskimi - dostarczyć wzory tkanin
za. pośrednictwem biura InformaCyjnego konsuloniach katolicldch, o godz. 10 rano, po odprr.wie- rachunek uregulowaó.
Następnie !lpoważniono kasę do .wypl.Acenl~ wi w Bitolii, który wyraził gotowośe współdzia
niu tylko jednej Mszy ŚW., obnażają ołtarze na !
ZDak ialoby-Na.jświętlzr Sakrament przeniesiony ambulatoryum bezplntuemu tytułem pozycZkl rublI lania. handlującym dla zbliżenia z miejicowymi
.
kupcami.
zostaje do kaplicy. DucbowieńMWo przystępnje do 1 1,000.
Komunii św.
W obec tego, że zarząd Towarzystwa. n~e o~
Prz~flylając o tem komnnikat łódzkiemu ko(x) 'l blcioła IW. J6Ief&, W Wielki Pią~k I trzymał dotychczas. ksiąg kasowy~h z dowodamI mittltowi giełdowemu, biuro informacyjne nadmiepodczas nabożeństwa o godz. 9 rano, w kościele : szpitala Anny Maryl, jak równiez komitetu Il~- nil., iż posiada wzory cieszllćyo'l się naiwiękuym
św. Józefa, chór sumowy pnr tymże kościele wy- ł ~ulatoryum ~ezplatnflgo,. w cela ~1to.ntrolowan~a zbytem, tanich mllteryatów austro-węgierskicb.,
kona wspaniale dwa. dzieła muzyki kościeluej, a ! lcb~ postall~wlono pOnOW?Ie zwró~lc SIę d~ ~oml- z ożnaczoniem zwyl{lych cen na. ryuliu bitojmianowicie: "Popule meus" harmonizacyi swego t tetow wzmIankowanych mstytucYJ o przysplesze, skim.
dyrektora. p. Sto Laferskiego, i .Recesit Pastor" nie na.deslania potr~e~nych !(f;i~g do biura. To· \
( _) Izby Ikarbow8. W Królestwie P0(skiem
E. Walkiewicza.
warzystwa zaraz po ~w~~tach Wlel"kan.oc~1ch,
t jak wiadomo, jł:st ouecuie dziosięc izb skarboW sobotę zaś o godzinie 6-ej wieczorem pod·
Do przy~IIIl(U starcOw I.kalel. pUYJęto 3 o ; "yeb; na każde miasto gubernialne i gubernię
czas zwiedz:mia. Grobu św., pragnąc za.poznać azer- soby, do szpItala do Kochanowka jedną·
przypada jedna izba.
BZr ogól wiernych z muzyką kościelnlptar()iy~ną,
(X) 1. T-Ya opieki Dad dziecmt
Na wczoW celu zdobycia fuuduszu na otwarcie trzech
izb skarbowych w Rosyi azyatJckiej, ministeryum
wJkonane zostaną wspania.te dzielI. z XV i XVI .. aj8zem pOSiedzeniu zarząuu T wa opieki uad
wieku, ówczesnych kompozytorów Paleltriny, Clau· dziećmi "Gniazdo lódzkie" rozpal,rzono różne spra- skarbu podobno powzi~ło pro l6kt zmniejszenia
dio Casciolini i innych.
wy bieżące, między innemi ,o~ezwę Choi~skiego liczbJ tych izb w Królestwie do polowy. Mają
(h) Ze IgromadltiDia majalr6w lleWOkioh. T wa pożyczkowo oszczędllosclowego, ktore na być pozostawioue nadal izby IV Warszawie, Piotr.
W środę, dnia 19 b. m. o godzluie 10 rano w ko- ?góJnem zebraniu z 7:ysków czystych ofl~ro,:"ało 150, kowie, Radomiu, Lublinie I ŁOlllży. Do izby war.
śeiele Dobrego P&l~erza odprawione będZ i e uabo· Jako zapoczlltkowa0l6 fundui3zu na zal~zenle ochro ·
szawskie) ma być przyląct,! n ll plocka, do piotrżeństwo na intencyę zgromadzenia majstrów szewc- nr w ChoJnaeh na zasadach autonomlc~mych. Z'łkowskiej - kaliska, do lOlllżrńsklej - suwalrząd propozycyę tę w zasIIdzie przyi~l ;r, Wllrun
ska, do lubelskiej - siedlecka· do radomskiej _
kioh.
O godzinie 2 po południu w tymże dulU ou- kiem określenill sto~unku pr7.pzle) ochrony do kleleoka.
'
będlie lię ogólne zebranie ozloukćtw zgromadz~
glÓWlif>gO zarz~du 'f·wa. ~aslępnie p.os~ilnowjo- :
Przeważna część urzędnik6w spadnie z etatl1.
Dia majstrów Izewckich, w lokalu starszego maJ- no w, zlIsadzl\l ,!,ysla~ dzle~l na dwa.mlesląc.e w~- ,
(a.) JubllllUIZ lekaru. Zuany w Łodzi dr.
stra uJ. Piotrkowska. N 9.
lcacYllle n~ l~tUlsku . I przYJęto do wladomf!SC\ ~l. Stanislaw Bartoslewicz ouchodzil 25 letni \ubite.
(x) Poiwi~oeBle dnewek, W trzeci d~i~ń stę ofiar, )Rk,le złoy~ły na rzecz Gniazda.. lÓdz~le~ U~L. swej dr.ialaluości meuJc7.Uflj i pellagoglcz'ne).
Wielkiejnoły o godzinie 2 po poludlllu odbędZIe g?, rll~a T·" ~ al~c~!nt'gu lom?a:d, b:n_kl: k.U p16C ,
Uro~zony w. roku 1859 w WarszaWie, po
się poświęcenie drzewek przed !(Ościolem Panny 1,0. i azowsko ~0~81\l, T wo. pozyczl\O\ 0(7 o,zczędno
nlwńczenlu 5 go gimnazyum klasycznego, wstąpił
Maryi w Łodzi.
sel~\Ve r~emles,Jol()Ztl. T wo WZl\len!lle o o J<redytu, na uniwtlrtlytt11 w Petersburgu. gdzie studyowar
Drzewka te będą. rozsadzone na drodze emen- BelDzel l. ~ull.llzer, Elzellbaum, StelUer~, Rychl?r.
nauld przyrodllicztl i ukończyl studya. ze stopniem
tarnej od 'Z08y Brzezińskiej aż do ~raruy ('men- S~oJ,~row l mnl; którym wrażono l~od2nęl{Owame.. l\audydata nauk przyrodniczych IV 1880/1 ro\(u.
tarza, a o ile starczJ i omentarz mellawno do- R:.!ezDlcy ~aofi_arow~" na ~więt!l ~Ie.lkanocne wę I W następnym rol(U wlltąpil do A ka(teruli i'rfedybrany, będzie obsadzony. .
.
ulmy a pleknlze pIeczywo dla dZIOcl.
cznej w Petersburgu po uiiończ8l1iu Ictórei otrzyUprasza si~ najgoręeeJ Szanownych p:l.now
Sprawę wyznaczenl2. term,lnu rozpoczęcia bil - ł mal posad~ w tyfll~kiem l!7.pitalu wojskowym
ogrodnIków o pomoc tak w dos~~rczeniu )ak i roz- d0:-V Y. własnego gl.nachu odtM,ono do czasu zala j z przy:lzieleuiern :lo laboratorl1lm chelDiczno-ba~
~zeniu dziklch drzewek akacYI, brzót I t. p.
tWlenHl f\,lrmalnoscl prawnych.
kteryologicznego kaukaskiego dla za.jęcia się baObchód ten w którym liczne Zll.stępy dzieci,
(x) muzeum Uliki i sztuki. Muzeum w sobo- ( ktl!'ryologią i szczepieniarni pasterowskiemi przemłodzieży i 8ta~szJch m~żczyzn ~dzid .ochotnie tę 15 kwietnia będZie zamknięte caly dzień, na· . ciw wściekliźnie; w Lym samJm czas!e byl miaprzyjmą, będzie zarazem mIlą pamlątką SWląt te- tomlast, chcąc da.c llIoznośc zwiedzenia ciekawych ; nowany ordynatorem !izpitala tyfl!skiego I przez
! ~biorów wszystkim pracuiąoym, zarząd Towat'zya lata. palni! oholviązl{l sekret.arza z wyboru Togorocznych.
(a> II ivl~ta. Zarząd żydowskiego Towa· stwa otworzy muzeum dla zwiedzająoyoh vr ŚWlę- r warzystwa lekHllkiego W' Tlflisie i redagowal
rsyltwa dobroozJJlDolci wyd~l Da ślfi~ta ,Wielka~ , ta, mianowicie w niedzielę i poniedziałek od 12 roczu!lci tego;~ TOlVarzy~twa.
nocne zapomogi 5,000 rodZInom Vf sumIe rllblt w poludnia do 10 wieczor"m Pn~ypo:lJjllarnr, że ~
W ciągu letnich mitlsięcy 1889 roku jeździl
14,000 (od rb. 1 do 2o-tu).
wejście dla dorosłych 15 kop., dla dziec} zaś i za granicę i studyowlI.l, bak:teryolo gi~ u profe
(a) Z Obneśoijaukler;o T-wa dobroolynnoioi. uczącej się młodzieży 10 kop. Dla czlonkow 1'0- i lufa Cohna \V WrocławIU u proC. Cbantemesse'a
Wczoraj o godzinIe 6 ej wieczorem, w gmachu wlrzystwa. (skladh roczna od trzech rubli) wej- i Widala w Paryżu, Po przeniesieniu do Kijostarców i kalek (D7.ielna 52), odbylo si~ pOlie- ście bezpłatne pu oka.zaniu. imien~eg~ bil.etu człon- t wa, zal'7,ą.dz!l.~ laboratorynm bakteryologicznem przy
dzenie zarządu pod przewodnictwem wiceprezesa kowskiego; członkOWie, ktorzJ bl1etow Jeilzcze me ! szpitalu k1!~llcznym.
p. RndoJ!a Zieglera. Załatwiono sprawy Dastę · otrzymali, winni 7gtosić. się 'po nie do .ka8ytlr~i
W.. roku, 1890 - 92 byt. przydzielony. do
pujące.
muzenm. Frekwencya zWledzaJąllych z dlllem kaz- i Akademn wOJenno- medyczno) l pelnIl ObOWIązki
Wobee tego,:'.8 w harbaciarnl Towarzy.tw& dym wzrasta. wpIywa Ila to niewątpliwie i ta oko- I ordynatora przy szp talu kliniczuym. W roku
na Zielonym Rynku frekwencya osrabIa i Towa- lic~nosć, że zwiedzającym są udzlelaue sz~zegóło. 1891 obronił dpertacyę dla uzyskania stopnia
rzystwo nie osiąga zysków, jakle dawae powinna we wyjaśnienia i demonstra.cye. Ostatnio zarz~d dol<tora medycyny. Następll , e zostal ordynato.
herbaciarnia, zarząd postanowił na za.rządzailłce- Towarzystwa po porozumieniu się z p. dyrekto· rem szpHnla klinicznego w Charkowie i asysten .
go wybrać czlowieka ruehliwego i energiezniej- rem Klossem, za.prosil na instruklorów kilkuna- tem katedry dya~ullsty ki (zarządzal gabiuettlffi
azego.
; Stil uczniów szkoly handlowej.
bllkteryologlcZIlym),
PrzJjęto do wiadomości list p. Sto Herszber(a) Z puom'l1łn, Na rynkach wilajetu moWybrany na docenta prywatnego przez faga że wyplata. gotOWizną rb. 13,385 kop. 48 z ! nastyrskiego w da1!lzym ciągu bojkotowana s~ to- kultet uOlwersytetu cha.rko\~skle:.;-o 1894 t. wyzapi$u Ś. p. JuiJusza Kunitzera llllatllpi wkrótce. wary austrya,cli.ie.. Wl'dłng, danych, zgromadza- kla~al .bakterJologl~. do kO~!la 1896/7 roku .kaRozważano spraw4} sprzedaży dwoch morgów
nych przez bIuro InformaoYJne dla handlu. zewnę· demlcloego., Prz~ntQSrszy. SIę ,na slUlbę do. Sa.gruntu przy ulicy Zagajnikowej, 8tanowj~c.J wla· trznego, zdaniem konsula w Bitolii, na rynkach ratowa~pelull tamze obowll\zkl lnspektora ~anIta~.
ROŚĆ Towarzyiltwa.
wilajetu tureckiego znalezćby mogły zbyt niektó- nego Ziemstw, aż wskutak ohoroby pl'zenlósł Się
Ostateczna decyzya zapa" ma na następnem re towary manufakturowe pochodzenia l'osyjskle~ do .Warszawy na.. posadę, starszego, ordynatora
,osiedleniu zarządu.
go. Chętnych nabywców znalazłyby zwlaszcza szpitala dla choro b zakaznych, gdZie wskutek
Upowa~niono przytem wlceprezella p. R. Zie- I' perkale, płótna i różne niedrogie IUatcrJe na se- I ehorob1 nerek podal się do dyml~yl z err..:erytu
głera do prowadzenia dalszych układów w pl"ledzon letni i zimowy.
rą w 1902 rulm.
. .
lIlioeie spr~edaźy.
W danej obwili wwóz towarów manufakturoPrze~ ten czas za.jmował s~ę ~ak~e.dzlał&lnogcll~
Przyj4}to do wiadomośei, że komitet przeciw (wych do wilajetu monastyrskiego rozl!z;fllony je~t I pedagoglc7.ną (wyktady chemu l hyg,ell,~ w ~z~o
żebraczy nadesIal sprawozda.nie z działalnośoi za I ml~dzy obcemi państwamI: Austry,\, NiemcamI, jlaCb. haudlow yeh); w. roku ,1907 prze~I?,l SIę do
rok ubieglJ; rozwa:lenie azczególow8 wgo 'pca- J FraucYIl, BeJi1~ l Anglią.
Lodzi, gdzie obJ"t kierownictwo .., WlłJ.klem lasuwane
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ROZWOJ. bOł"aioryum cbemiczno . bakteryoJogicznem
,1
merze dezynfekcYłnej mleJs dej.

i ka·

Dr. Bartoszewicz ogIosU drukiem caly szarag prac, bądż to oryginalnych, bądź to przeZo·
żi}nych z różnych języków,
.
(a) 7: Towarzystwa lekarskier;o. Z okaZJi
25.1etniej roozuiey istnienia łódzkiego Towarzy.
stwa lekarskiego-trzej za.lożyciele zostali miano-

Czwartek,

tłDi&

II kwiataia 1_ -'Ii-.

przy ulicy Piotrkowskiej· nr. 56j502', Faiwla
Sa:J
lomonowicz& na. dom frontowy, a-piętrowy, murowany, mioszlialny, z oflcynanJi. przy ulicy Cegielnianej i Olgińskiej nr. 6/78; Wojcieoha Kielana na zamianę ścian drewnianych na murowane
f
w o Icynie, przy ulicy Roldcińskiej Dr. 114/668;
B,oleslawa Grochowskiego, na dom Crolltowy, d"Upiętrowy, murowany, mieszkalny i drewniane bu"
~~ni{iZ~f:::~IL~~~e l~ ustępami, przy ulicy Promy-

I

;~~~if ~~~~~~~,i ~~~~yr~\rll:' K~~~n~wl~i~u~~o.dr.:

(a) Wyltalla pocztówek i [J • .:.yborów piśmieD- ~
(f) Ze spraw policyjnych. Komisarzem V
oyGh. Wczoraj o godzinie 8 wieczorem. w sali l cyrku lu policyjnego zostal obecnie p. Mozel. No-

koncertowej Vogla., odbyło si~ posiedzenie komi- I wy komisarz dzisiaj o,bznajmi~l się z biegiem
tetu projektow,anej w Łodzi wystawy pooztówek' spraw cyr,knl~wych, od Jutra Zll8 zaoznie pelnió
i przyborów pismiennych, z udzialem delegata swe ObOWlązkI.
warszawskiego p. Cz. Piątkowskiego i dyrektora
(a) Kara adDlllliatraGJjna. Na mocy posta.
wystawy p. FI', Kowalewskiego.
nowienia gubernatora piotrkowskiego, zarządza·
Postanowiono 10 proc. dochodu od biletów dzająey fabryką. K. Bastela, Abt'am Braunstein za
wejścia przeznaczyć na Pogotowie Ratunkowe l. niepra.widlowe prowa.dze.nie listy robotników.ska.
oraz 5 proc na rzecz "Gniazda" lódzkiego Toi l
50 bl l
2
warzystwa opieki nad dziećmi.
l zany zos a.ola
ru! {ary lub
tyg~dnle lo·
Zatwierdzono program wystawy.
l resa'u.
Wystawa. urządzona będzie w sali koneerto. 1
Ch) Poiar~., ,!c.zor~j .0 g.odzinie 10 rano,
waj Volga i trwać ma od 5 do 21 maja wIc}' ~awezw~no Sil8Z Oontową na ulICę Spacerową Nr
cznie.
34, gd~ta pod. da0~e:n zap~llla Się s~lana na 16·
Za miejsca pod okazy pobierana będzie (}pla· weJ ofl.cJnle. ?gl~n ugasIł II oddztaI, ,straży 0:
ta po 20 rubli za metr kwadratowy.
9~lOWej ochotniczej, rozebrawszy ezęse dachu I
Podczas wystawy urządzone będą konlmrsy: Selany.
,.
, .
"
1) kaligraficzny, 2) dla młodzieży z pośród
,. O godzmte 11 rano oddZiał 1. II I fltraz
pracowników graficznych na na.główki listów han- m16.1ska. zawezwane zostaly Da ulicy Sredni<\ 41,
dlowych, 3) dla młodzieży z pośród pracowników gdzie stwie~d~ono, ż~ palit y się sadze. .
,
O godz!llle ,2 r~l?ut l~ po p,olud,nllJ oidzlat
introligatorsldoh za. galanteryę i oprawy, 4) kon
kurs na pl~kat.
l straiy ochOtntCZ6,l litraz IDle,!:.ka zawezwaue
został n
l'c F·C (B ł t ) I
. .
Wybory do prezydyum wystawl na.stąpią na
'f . a u l e, al ra
a UJ, ecz na mIejsce
zebraniu wyznuczlinem w dniu 20 b lU. o godzi- wozwunl:\
przybył tylko I oddział i ugasi! ogień
IV zll.rodl.u
nie 9 wieczorem w sa.li koncertow('j VlIgJ~.
St '.. .. I
t
t l
r
(f) Palą}ie sprawy. Kilka dni 1adnych, Idór,'
r
,raz nlle.J3 <a Zlł. l'zJman~ zos a a nu u Icr
poprzedzily obecną pogodę, chłodną. dżystą, wy
~~'edniej przed ~r 2, gd<lle pa.li!a się ściana od
pieca. Do ogUla tego przybył l II oddZiał strakazało jnż, że nasi I,anowie stóże nie myślą zu" ży chot i, . l ' . I ł d· l
k'
pelnie o zmia.nie ohydnego swego sposobu zamill- tllnl~owet~zeJ, ecz nw )1'& u zla o w 3 eyl ra·
tani·a ulic. Jak dawnie;, więc na,jpierw pracuje
.O .go d"
Zl1ue 9 l. pól wiec.zorem przy ulicy
mioUa, wzbijllją.C tumany l;urzu, osiadającego na Przejazd 56 w fabryco dziorżawionej Tytelmana
ustach, twarzach "losach i ubraniach przeehod- zapaliły się wióry i drzewo. Ogień ugasił II od ~
niów, dopiero zaś poźuicj, zamiecioną już ulicę, , dZlaI straży ogniowej ochotniczej.
O godzinie 1'2 i pól w nocy przy uiicy Sre.
polewa się wodą, czyli "musztarda po ubiedzie
Nie potrzebuj~my chyba. przypominać, że system dniej Nr 76, zapalilI\. się bawelna W3zarp8.czach.
taki jest niptylko niehygieniczny i szkodliwy. lecz Ogień ugasilI. strai miejska.
Dziś o godzinie 7 minut 25 pł'Zy ulicy Wscho.
wprost zabójczy, dla zurowia tych nieszcz~śliwyeh,
którz!, w porze zamiata.nia zmU8z~'nt są do wyj-, dniej 66, w stolarni obo:~ składu mebli J. Salo.
ścia na ,Ulicę.
".
\ Ulana za.paltlo się drzewo Ogień ugasily l i II
Toc sz~reg ~bor6b 'pl~cnych ~terze SWO] po- oddziaty stra"y oO'niowej och otniczej.
czątek z mlbobow znajdUjących Slę W tym wla.~
o
,
śnie kurzu
(II) Eradzleze. ZamIeszkałemu przy ul. Srednlej
· 'b
. t l . kt'
i nr. 69 M<3ndlowi KfJZ~OW8kiemu skradziono 3 skrzynie
Trze ba WięC" Y nareszcte , a (el o~zy wy- ; przędzy, wartości 150 rb.
kODJwuJ.ą ~r~cę, J31~ c." do ktorych. nalezy do \ , - Z. mieszkania ~ober~,. Purmana, przy ulicy WlzQrowame Jej, wZI~li SIę do ukrocenla zla, które dzewsklsJ nr. 86 skradZIona rózne rzeczy, wartości przeod lat wielu trapi wszystkie nasze miasta. Dni szla 100 rb.
,
M ' "
'
l _
- A.resztowa.no Wlndy.s2awa TOlll!lSzewskiego. który
pJęhne, stoneczn8 za pa"em, czyż WH~u, mtast co
skradł rózna l'zeczy w mIeszkaniu Antoniego Domlnrzysta.ó z dobroczynoego wplywu slońca, [\rzepić I czaka.
niem zWl}tlone s'ly, mamy nada.! marnować Zdro./ . (p) Pogotowie ratunkowe w ciągu dnia WCłO
wie i skraeać sobie życie?
ra-Jszego pomiędzy iunemi wzywano do następuilłcych
"d
'W
d
'
l
h'
(a) Plany za t \fleI lone. ,; J Zła toc ~ICZU! ł wypadków:
_ Ogólnemu o81a.bienln ulegly cztery osoby z którządu gubernialnego piotrkowskiego zatwlCrJzll ryl'h jed~ą o~wiezlono do szpitala Aleksandra, j~dną do
platlY następujących nierllchomości: Akc. Tow. : mi/ls~kA!lI~. IJlldn~ odesłano do Przy Lulku starców l kalek
Karola Scheiblera na parterowy murolVany bu- f n,a Ul. DZll)· l1 ą, Jedną do Pn:rtlllku noclegowego na ul.
GmentllrD~.
dynek na. pOllłtiU'.Ullllt tran.f.rmatQrÓ~v, pr~y
_ Nr. ul Poludnfowej nr. 18 GiLlę Wel.Dborg ionę
UliCy Rokiciilskiej Nll 1283; N.. ftala Bukteta D~
szewca, la~ 30•. we wlun~m . mieszkaniu przez ~el11sŁę
przebudowę trzypiętrowego murowanego domu l oapadnięto i .nozem zadAno J,el ranę w J9IVf bok, oraz
takich. ie OfiCVIl
z parterowemi
zabudowa.uiami
zraniono
Ją.
w prawą '
ręk~. J,torl\ się zastawi lila,
J
, .
• •
.
goepodarczemi. pr~y uhcy. PlOtrkowsklel nr. 200;
(a) PUZDro _ Wczoraj w_ d?m? Langego, przy ulicy
Józefa.
Augus'yna
na. 3.plPotrow·y
dom murowany
Radogoskf~J
:wynikI belka
pOZCil_od Zapl1lli!'.
sfę w jeOtlam
.
• •
't
•
.
z mleSZKaD naar.n5,piętrze
komina. O"len st.tuI ~reWll:an? b.ll~yn~t paft~r~we. ~ ustępamJ, przy , mil IV oddział strazy oguiowej ochotniczej, o Dąi:ącym
ultey Wlltlnskt6] rog Kowlenskl0} nr. 14; Bt.zyle- ! 5zyb .. o do ognia zdarzy1' się. wjpJ.dek z powodu fa.talne·
go Michajlowa na murowaną tkalnię mechaoicz- go b~u~u. na uL H.zgowsk!ol: zlamn.b sIę oś u beczki.
U!!. pomieszczanie dla lokomobili za.budowai
DArazając ukaz na stratę 100 rb,
..., ,
spodarczych, szopy, porLyerni, pi~trowy 1(&ntor,
ił
nadbudowę śpii.a.l'oi i przebtJdowę olden i drzwi,
przJ ulicy Sredniej nr. 71/393; Konstantego
(1:) Z parafIi na Widzewie. Jutro o goozi~
czaka, na. dom mieszl,a.\ny, murowany, parterowy, nil} 12 w południe otwartą ~o~tallle kallcelarya
portyernię, stajnię, dwie 8Z0py i ustępy, jak rów- i parafialna w nowootworzonej pa.rafii na Widzewie
niei nadbudowę dwóch pięter na parterowym! której proboszcze:n mianowano ks. Janu Albre~
sl,ladzie, przy ulicy Wólczańsl<iej nr. 251-257; l chta, dotychczasowego wi/{a.ryu~za parafit WnieGrzegorza Janysza na. a.pię\rową murowaną oCi.. bowzięcia Najświętszoj PllnnJ Maryi w Łodzi i
cynę i takIch sllmych parterowych oficyn, przy
patrona. Stowarzyszellla. robotnlkew chrześcijauulicy Juliusza., róg Nawrot nr. 1l~6; J:l.ua Szpa.J- ski ch.
dla na 4-piętrowy z tremplem dom mies7.kalnr,
Jutro też o godzinie 9 nIno odbędzie się naz oficynami. przy ulicy Nawrot nf. 7/12~1; Da bożeństwo w ~{oŚciele parafialuym na Wld18wie,
zdjętą z natury szoN i przebudowę dw.ó.;h okien tud"Jeż zlozellle Chrystusa .lio F~ygo~OlVanego
i drzwi w teatrze murolVanym "Uratlla a , przez w Lym celu grobu. Obrządln roll~lJne, zwi:!zane
dzierżawcę Edwarda Fortajla, przy ulicy Cegiel- i z uroczystością świąt Wi(~lkau,)cilych, a Wlę(: i
nianej, róg PiotrkoWdkiej lir. 30 ·32/258; Soberla święcenie jadła dopelni duehowlenstwo uowej jJa·
Sz\Veikerta. na 2·piętrowy dom i nadbudowę S-go rafiI.
pi~tl'a z w&ns9.l'dem Da dwupiętrowej ofIcynie,
.Re~urekcya, odb~dzi{) Sl~ w niedz elę o go·
M
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(ł"';nl'e
....
wfłgo

6 rano, .... o gozlUle
d"
10 nastąpi ingre~ no
prQboBzcz•.
te R h b d
) UG "owlanJ wzdłuż linii tramwajów
aleksandt·?wskleh,. jak. również i w samylll Ale l,sa.ndrow10, rozwlIlął 8lę w bieżącym sezonie bu
dowlanY,m bard~o silnie. Prym trzymają okoli ci_'
Koehanowki i Zubardzia.
W Aleksandrowie i jego pobliżu dotk1iwi,~
daj~ si~ od~zuwae br~k cegły, której miejscow(
cegullnte Dle wyrabiają \v ilości dostatoczne:.
I sprowadzanie zaś z Łodzi podniosłoby zllllczuie
i koszta bndowli.
~
Przyczynia się to do atawiania domów drew
: nianych i one też stanowią więks~ośe WŚl'óJ rozpoczę5Jch budowli.

!!

----

S Z T U K I\.
(x) r"atr po',s'i.-[ A. Z"'lwerOW1· ... "'a (ul'lr.a Ce-

'
1\

i gielniana ~ 63), Z kancelaryi tea.tru komunikul ją nam:
l
Bilety na wszystkie widowiska ś wil}tecz
na są. do nabycia wylącznie w kasie teatru (Ce·
gielniana 63) codziennie od godziny 11 rauo do
2-oj po połud. i od 5 po polut!.. do 8 wiecz, z
w~jątkiem wielkiej soboty: w dniu tym ka.sa bę·
dZlo zamknięta.
- W pierwsze ś~vięto Wielkiejnoc k sa
otwarta od H-ej rauo
y a
- Od wczoraj k~sa teatru rozpoczeła aprzedaż biletów na benefill Leonarda Bończy, nazult
ozon'f J·a.k wiadomo na 19 IJ
' d
d '
' m. we sro ę, \f nlU
tym dana będzie glo~na sztuk F PhT ' f
•
t l~plego PL:
... Na . pary' s [Iim bruk~" ' grana az oJ'b rzymlem
[lOWO
dzentem na scanie warszawskiej w ubiegłym sazonie.
Obsadę stanowi prawie caIy personel teatru
z pan'&!lli' CzechowskSl. Ko'ruo-skSl. L ' I
. '
.
"C"'"
"C.
ans Oh oraz
z pana.mi: Zelwerowiczem, Jara.czem i iunymi na
czele.,
"
-"
.
,
.
.
(x~ . . ,DZ]S~8jsl VI l.odzl. Wkl'otco u}rz!my
w Łodll . ~l~s~~ sZLukę Stet~un Kledrzyn3klego
p. t. ,,~ztSłeJsl ,nagroJzom\ plenvszą ml:grodą na
konkurSie r~~dowyeh teat,rów wars~awsklch.
'
,~becl1osc nuto~a, ktor.J wypowie _odozyt:swego, 'pIora o bardzo InteresuJącoJ tresCl p. t. "MIlosc w sztuce d1'a~atyc~~ej" wplynie dodatnio
na frekwencYę pubhcznoscI. Wspóludzial i reżyserya znanego u nas artysty Jana Pawłowskie·
go oraz dobrany zespól a.rtystów, pozwala. nam
wró:iyć, że sztuka wykończona będzie udatnie.
Prz t
k' d
. ' . y aczamy urY,we recenzyI je nago z po·
waznIejszych krytyko w warszawskich K. Eltren berga) który w "Kuryerze Porannym" z dnia "
kwietnia tak pisze o "Dzisiejszyoh.":
Sztuka. nagrodzona pierwsz!l nagrod!l na kon·
,
_'
"C
.
'-!
kurSIe teatrów wa.lszawsklch przYlęt4: zostala.
w "Rozwaltościach" przez publiczność tak aorącą-- jak już dawno nie byl przyjmowany ~a"
den utwór konkur30wy.
Z 'aś'
' t moony I' bujnył)
• aj
~Ia..ł ze, ,sceny ta.le~
'powIała smlało.sc mlodzlOueza, buobnęlo życie
I przesycone odrębtlem, nowam
odczuciem ideowem
",n.
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~\VI aJ.ny J~Ż dzunaj w .SLefaUle Kledrzyn·
~:om pl~ar~a sc~nlcz~,~go O plerlVszorzędnej wy)ątkoweJ sile tworczej ,
()
• k
a Z wyst awy SIt U!t.1. pl~
Dych. Wczol'aJ.
.

otwarta zostala w salonje sztuk pięknych rz
I'ley DZIe
' lneJ
· nr. 7• wysta~va
prac a.('~ysty Pma-Y
larza Leopolda Pilichows~iego. Zgromadzono tutaj celniejsze dziela artysty.
U

(8.) Teatr "Kukiełek' zakończył We wtorek
swoją ~ lIa8 . P:·zedstar,i.enia w lokala
l Zw~ązlm majstrow ,tkackich - eIeszJly się .la.
stuzonem powodzenl.m, gdyż sZ6uzy ogór pragnął w ten sposób
przyczynić się do przyspQ, rzenia fllnduszu na j,Kroplę mleka. ...
.
Glównym kierownikiem teatru . Kukielak"
jest p. Grubersk!, który po~,,:iecil wi~le pracy i
czasu na zorgamZOW&m8 tel Imprezy. Znalazl on
chętnych i zdolnych arlys\ÓW, którzy podczas gdy
puszczono w ruch ma.ryonetki w szopce - api..
wali, recytowali role i t p.
Jednym z biorąoych cZInnI udział w teatrze
był p. Bogucki, który w bardzo efektownsj oper~o ~ Wesele". Wjsp~a~8kiego z muzyką Karola
Ro~tworowsklego - splewal partye: ,Stańczyka"
"ClJoeltla." I "Widma".
'
,
i

I goś_cinę

(a) Tow. dramatyezne pod dyrekoH p. Wladyslawa. Glogera, ul'Z~dza podczas świ,.~ Wielka-

ROZWOl. noenyoh kilka przedstawień \V teatrze przy ulicy
Rzgowskie] ]U 8, przy ltaplicy (Ohojuy).
W pierwsze świ~to grane będą: "ZlIgJobll.
Swatem" komedya H. Sienkiewicza; .Mlynarz i ko ·
miniarz" komedya 1. N , K!l.mińsltiego.
W drugie święto: .Żywy nieboszczyk" krotoohwila "jeduym akcie ! "Podejrzana. osoba.jednoaktowa komedya Stanisla",a Dobrzańskiego;
"Chlopi arystokraci," obraz ludowy ze śpiewami
l, L. Anczyca,
W trzecie święto: _Nieboszczyk z przypadku,. żart sceniczny A. Starkmana; ~Ohrapanie
z rozkazu" komedya w jednym alIcie M Chrza
nowIkiego oraz nZyd w beczce" wodewIl w jed
nym akcie.
Benefis LeCilluda BońllIJ. We środę, 19 b.
m. ukaże sIę po raz pierwszy cie}(awa nowuść,
którą będzi e 8 ohrazów z życia wielkomiejskiego F. Philippi'ego p, t. .Na. paryskim brnhU.
Sztukę tę dyrekCJa w uznaniu owocnej pracy
przeznaczyła. na benefis jednego znajzdolniej·
szych artystów i reżysera naszej sesny, p. Leonarda Bończy, który cieszy aię u bywalców teatralnych równiei dużą i zasłużoną sympatn,
(x) Z Lutni". Wielki koncert organizuje
Lutnia" w"dniu 29 kwietnia t. i. w .obot~.
II
Doch6d z tego koncertu ma być przezoaczo.
Dy na fundusz budowy własnego gmachu. PrzJJmą w nim udział prócz chórów ,.Lutni" zDakomiej artyści warszawscy.

..

_ (x~ Ze I~lata. toatral.~ego.

"Kuryer Pon.nBy fillędz;y lOneml donOSI.
.
W ZWląZ~U z prawd?p,odobnem obj~clem t~atru kr~l{oWiklego pl"Z~~ sp!~rw:aka opery! P:. Bandrowsklego, uporczywIe kr~zą poglosln, .1Z ~~~y~hczasow~ dyrektor: tego teatru, p. SolskI, ob Jmle wysok,I6 stano~lsko. artJBt,yczne. ~ ~eatr~ch
war8.zaws~lch. Glosno SI? ~6wl "!' sWlecle, ht~racklm, ,ze p. ~aDdrow~kl będ.zle w Krako:"Ie
prowadZIł operę I operetkę, zas p. Ze!\Verow~oz,
kt6rY,zrezygnowal z dyrektnry teatrem 16dzlnm,
.zostan16 powołany n~ ~16w~ego reżysera dramatu
l ~omedyl,
KleI~Wlllklem le~ertuaru w. krako",IIklm teatrze będ~le p. RJszal d ,Ordyósln, dotyc~.
c~aiowy praeo,wmk sceny Rbel~ba~dtlt w. BerI!
me. Należy SIę tedy spodZlewao, ze takz8 do
t~cbłzasowr dra,maturg Krakowa, Adam GrzymalaSIedlecki, ZjedZIe ,wraz z p. Sołslom do Warszawy, aby pocbw~cl(5 ,'" swe, ręce batutę re~er~uaru
po ~anu ~otarbl~sklm. ~{tory podobno z/menl,sta·
nowlsko hteraclnego. klerowmka na stanOWIsko
dyrektora, szkoły aphkao)jneJ.

Manewry w Galicyi.

Czwartek, aaia 13 kwietnia

IłU f.

Ostatn.ia poczta.

I

~Iltejszym j wśród załóg hiszpańskich vr Marokn
[
i ~zynią si~ energiczne kroki, eelem postawienia
'
~ wojska w pogotowiu do marszu. Do Alhucema.q
,
_ Rozruchy oga-rnęły fi Chinach południo. wysłano brygadę wojska
, wjch zoaeznl\ ozęść armii, rekrutująoej się z pro'
Wiedeń, 12 kwietnia. (Wf.) WIadomości ~ele, winoyi północnycb. Ruch zwrócony jest przeciw- graficzJle z Oetynii donoszą o mobilizacJi armii
ko nominacyi glówllym dowódcą armii regen- czarnogórskiej.
I ta. i przeciwko
powierzaniu stanowisk ofieel'ów
Paryi. 12 kwietnia. (Wl.) W kilku mlejsco
w armii, wyłącznie mandżurom.
wo~ciacb Belgii dato się uczuć przeciągle trz~;
_ Z powodu zatargu chińsko. rosyjskiego, sienie ziemi.
' uwidoczniajl} się pewne próby zbliżenia Ohin i
Paryż, 12 kwietnia. (Wl,) W dniu dzisiejJaponii Parlament jap o ński zaprosił do Tokio szym 10tuik Prie przebyl na jednopłocie przestrzeń
członl{ów doradczego chi:askiego Zgroma.dzenia z Londynu do Pal'yż~ w, przeciągu 4, godzin. ,
, narodowego. Takie same Za l)r08zenia wysłali do .
~.,~kwa. 12 ln:l~tnla. (Wł.) Na ul. Aleksl~
: przemyslowców i kupców chińskich kupGy i prze . JewslClej w domu Nlkl(orowej dokonano straslne: mysIowcy japońscy.
! go napadu.
,.,
.
,.
i
- Do Paryża z okolic, objętych ruchem I
,Oto wtar,g?ę.lt Jaeys rab~sl~ l zabIli ~zte.r~
~ wśród wlaścicieli i robotników winnic, zwłaszcza ' kobiety: . wla~clclęlkę domu NI!{lforo\vą, dWie Jej
I w departamencie Marny, dochodzą wieści nlepo I krewZoo ~ISldu6zą.oą.
I kojące. Ruch wzmaga się. Prefekt zatądal woj- :
e. s a. w widać, że leobiety stoczyły walk~
! ska do pomocy, w przud wnym razie uie odpo~ l z rabUSI,a.ml. .
..
wiada za zachowanie porządku.
l
WSZYStk18 szuflady porozbIJane, a rzeczy po~
l
Właściciele winnic uchwalili na zebraniu I rozrzu?a?e.
.
w Venteull, aby przeszkodzić przywozowi do
NIkiforowa o~eb.ral!l' w ty~h dnIach got?wką
! Szampanii wina z departamentu Aube, kt6rem l okol rb. ~4,0~0 l Plelll~dze m~ala przy śoble.
fafszuje się prawdziwe wino szampańslde. Stat- I
ZwłokI lezą w kalu~J. krWI.
ki, dowożące wino z obcych departamentów, po- ' t' Zamordkowana wlaśolClelka domu była 80·le~ t
.
' ć.
.i mą starusz
ą·
' s an-owlono
za tOpI
8t . d
·
b
'
!
W~aścicie)e w,innio z Ay nad ~a.rną wp~dli ; l ( 000 ;~er zono, ze napastnicy zra owah owe
i wczoraj po poludmu do składów z WIDem, ktore. "
..
"- . ,
.
ich zdaniem, nie pochodzi z Szampanii. Skła.d !
IJtomlerz, 13 k~letIua, (Y;l.) S. p. ,kil: bIskup
• najpierw zniszczono, beczki i butel.ki rozbito, '\ ~arol ~I~dzllllk.o\vskl swe zbiory sztukI I wspa.~
l a następnie podpalono. Rozgoryczeme wzrasta. :~ malą, bIbliotekę, przeka~ar swemu na~tępey, e~ell~
r Wjadza żąda wojska celem przywrócenia spo- : tU.l.lntt'l. J. E. biSkupOWI: sufl·aganoWI lucko~zytolwju.'
~ mlers)Clemo! ks. ~arllo~le~kiemu.
..
W Dizy.Oelliers w departamencie Marny zni. i
%ytoml~rz, l~ kWietnIa. (.WI.) ~"zoraJ, k"pl~
szczono piwnice i składy z winem. W Oastellane tu1a lucko-zyto~le!ska na. pos~edzentu gl'em]alnem
, podpalono składy, przyczem manifestanci wznie. ; w!brała. ~a admlU18tr~torll. tej dyeeezJI do czas~
i śll ba.rykadY. WIadZ!l wezwala telefonicznie o mHlIlowallla no~ego .blskupa.. probo3zorl:a z Olykl.
I pomoc. Przybyły 3 pulki kawaleryi do OelIiers, ks. prat_ata Bajewsklego.
, co podziałało nieco ugpol{a.jaj~co. W Domery :
KalIsI, 13 kwietuia. (Tel. wlagny .. Rozwoju").
zniszczono składy wina.
, Z powodu szalejącej burzy pomiędzy Berlinem a.
\
_ W Paryżu W izbie deputowanych, pod- , Skalmierzycami - druty telefoniczne i telegrafjcza~ dyskusyi nad ustanowieniem rejonów pro- j czne na tej linii zostaly uszkodzone. (Skutkiem
dU!lcyi win, według ściśle ozuaczonycu granic ga.- tego redakcya naszego pisma nie otrzlmala. dzisiaj
luaków, postawiono wniosek zaufania. dla gabi- depesz z Berlina, Przyp, Red.).
netu. Izba przyjęła wuiosek przez all:lamaeyę.
I
Iperno, 13 kwietnia. (P.). Komitet produ~
W senacie postawiono wniosek ścislego od- centów wina opublIkował ouezwę, w/,ywa.jąeą:
graniczenia ol<ręgu win szampańskich, aby za- wszystkich urzędników gmin w okręgach, prollu~
pobiedz fałszowatliu i innym nadużyciolll hau, kujących wino w Szampanii. by złożyli swoje pel.
dlarzy, co stalo się wśród wlaścicieli winnic po - nomocnictwa, producentom zaś win proponuje, by
wodem obecnego wrzenia, zagrażającego spoko- I nie płaeili podll.tlców i żądali, aby okręg produk~
lwjowi Szampanii. W trakcie dyskusyi wnióBl II cyi wina szampańskiego byl ograniczony.
deputowany Denoix wniOiek wyrażenia zaufania.
LondYD, la l,wietnia (P.) Do Agencyi Reudla rządu, za jego starania, dąż'lce do uporząd- tera donoszą 2; Wllszyngtonu r że byZy gubernator
}wwaoia tak ważnej dla calego kraju kwestyi Masachattl Kurtis·Hild mianowany :L:ostal poslem
wina. iako jednego z waźnycll źródeł bogactwa w Petersburgu.
. Francy!. Wnio3ek przyj~to.
InUlin, 13 kwietnia (P.) Na konferencyi
I
profesor Itosato zaproponowal, by wstrzykiwano
I
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W Ga.licJi czynią się energiczne przygotowania do manewrów WOjsk austro-węgierskich, od·
lożonych w roku zeszłym z powodu epizootii do l
---lata roku bieżącego.
Manewry odb~dą się na terytoryum pomięD I II
dzy Lwowem a Przemyślem. Kwatera cesarska
[.
Ił
będzie w Grodku lub Komoruie, gdzie podobne
. ,
ma.newry odbyly się W roku 1903 i ską.d cesarz
wydał swój rozkaz prleciw wprowadzeniu ko- I
Petersburg, ~2 kWlet~J.la. (P.).
Ogloszono
mendy w j~zykn madziarkim w pulkach węgier- l prawo o własnoscl autor~kle.J.
skich
Peterablrg, 12 kWletma. CP,). Dnia U-go
manewraoh weźmie udział 12 pułków październlk,a otwarte ?ędą 8~koly dla geometrów
jazdy bdzież piechota i artylerya. korpusów prze- r w 1{0strowle, Omsku I .No~oczerkasku..
myśl;k i ego I lwowskiego, w skład których weho f
Sy~fer.oPol, 12,k wletma. (P.). Wczoraj w podzą przeważnie rusini. Na manewrach tych po ~iguk ~ole14 po~nd~l.oWYC~ ~IOdZ& ogra
Teo~~:yą a
raz pierwszy za,stosowane zostaną J{Ulomio~y, w I d óa.n Olbem łr~ l~s~ob~v uz rO,JO n 1 cK u
kO. po~
które zaopatrzono wszystkie pul1d jazdy i pi er znyc , w ,eJ ~cz I~ ge~elał a . o are.ws lego,
cboty, oraz kompa.nie telegraficzne z Scbulna., od
poczem zatrzymah ~ool~g l strzelaJąo, u?lekli.,
działy radiograficzne i semaCoryczne z r{lflekto. t
.Londyn, 12 ~WllltUla.. (P.). Po pJęcm pOBlerami nowych systemów, zaitosowanemi do walk l d~emacll Izby ~ml.n, . przezna.c!onYGh . na. debaty o
110 nyel
blllu, co do znleSlema .Veto lordow, następne
c Ce;~m manewrów będą ~wiozenia w slużbie 4 posiedzenie ?dbędzie się d. 18 b. m. Blłz wzgl~.
wywiadowczej , przyezem specyalne zadanie pole~ du ,na bursllwy ,charak~r debatów, rząd we wsz'y,~
gaó b~dzie na akcyi nie odpornej lecz zaczepnej, stklch . ~los?wanlach ?trzrmał zwyklą Wl.ę1{SZoso.
skIerowanej ku południowym granicom gub. lu '
DZlb~tl, 12 ~.w~etllla. (~.), .Z Addls~~beby
belskiej i wol:yńskiej.
donoszą, ze ludnoso ]eneze me wie ? zgonie reI gentil. Ras.Tasamy. Zarządzono krOki, celem za,.
pobieżenia rozruchom.
Tokio, 12 l,wietnia, (P.). Z Pekinu donoszą
Wiadomości
o agitacyi pr:t.eci wjapońsl\iej w chiJiskiem zgro ·
Groby rlyD1lkie w Kolonii. W północnej czę madz81liu narodowem. Powodem agitacyi jest po
żJczka. dzieslęeiomilionowa, która, zaciągni~ta ma
ści dzielnicy Nenstll.dt w Kolonii natrafiono na
bye w Japonii.
starożytne groby rzymskie. Znaleziono trnmnę
ołowianą, a obok rzadkie przedmioty ze srebra i
Madryt, 12 kwietnia. (W%.) Telegrafujlj. z Tanslo ta. Przypuszczają, że grobowce kryją szeząt!\i geru: Z ga.rnizonu hiszpańskiego w Melilli wyslacesarzy r:qlll8kich: Wiktor1Ila s,arszego i mlod- no 3000 ludzi, którzy udali się w głąb Maroka,
1J kierunku poludniowo-w80hodnim. W garnizoDie
szego.

8urowicę w8zy~tkirn.

TEl r Gn n Y.
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I

zamiejscowe.

mającym styczność

z

udżu-

mionymi. Propozycyę przYJęto. Japońozycy za..
komunikowali o trzech .,ypadltach wyzdrowienia
przy leczeoiu surowicą.
Zabolotnyj i Chamkin ntrrl:ymulą, że wypadki
te jeszoze Dledos~ate()Zllie zbadaJlo.

I

Z ostatniej chwili.

I

.

..ParlI, 13 kwietnia (Wł.) Rozruchy w SZłompa.llll przJbierają coraz większe rozmiary. WIi niarzo chwytUi si~ gwaltowoJch śrJdkó\y; rzuca; no bomby, 8ześe skladQIV wina oblano nartą i
spalono· rozla.no przeizlo '100000 litrów wina

r

il

l

'
iJzampań81~leg.o. . .

'"

,

, ,

Wzburzenl WID1arZe stawiają barykady. Przy~, sIane dla ·uepokojenia. rozruchów wojsko okazało
, . b 'J
Wl d
. d ł
·tkó
! SH~ azsl ~em.
,a z~ zazą a y pOSl. W.
.
p~rYI, 13 bJletnla, (Wl.) LotnIk PrUVler
przeleCIał przestrzeń z Londynu . do Pa.ryża no.
aparacie systemu Bleriota If 4 godlSiny beri: ląd

.

owanIL
IODstantyDopol. 13 kwietnia. (Wł.) Otrzymano tntaj wiadomość, ~e wojska powstańcze zajęły
miejseowość Kurzon. Potwierdzenia jednak tej
wiadomości brak.
Pomiędzy turl<ami a albańczykami odbyl~ się
zaci~ta bitwa. WIAdomości o przebiegli i wynikll
tej walki brak.
-:-

.85

ez"arłek, •• ja

ltOZlfOJ. -

13

,

kwi.łaia lłll r.
•..,......t..

p\'aeuj~ee; przesłanie zatem zawiadomienia do pra,- lono
cuj~cej pp. K. nie było bezprawiem.
niż
f • Racz przyjąć Szano BedaUorła wyrazy szacunku,
I z Jakim pllzIIstaJ8
Kultura. pruska zaiste dziwne wydaje' kwiat '
Biuro nauel1ciel.kle p. f. Rościszawak..
ki. Dziś w Pruli ech całych hakatyści krzyczą I
.
PruJald lł .
na. ciałe gardło i napieraJ·lI. na rZIl-d ażeby rozP. Kr~kowskl objaśnia list po"yblY, Jak ~1asłłpoj.:
.
~ ,
~ '. .
.
• Freblrmkl, p. Marta J esse, wYJ &Śniła, ze" parę
począł polakow wywlaszczac.
W sejmie pruskim I tygodni po prxyjęclu miejsca u mnie, Iglaszala 81~ do
przygotowuje się wielka dyskusya o wywlaszcza· pani Rościazewsklel z proś~1Pt o l?koTe n!, .godziny, nIe
nin polaków j(t6l'ej wynikiem ma byó według żJ' zaś o stal~ kondycn, gdyz z zaJmoWlltneJ Jest sadowo•
J
. b
d b'b
ńsk
lona Obecnie od paru mIesięcy nie zglaszała sIę wcale
czallU\, hal(aty, aza y rzą
al arzJ
ą ustawę
do p. Rościszewaklej.
zastosował i przemocą polakom odbierał ziemię·
W. Krąko"skl.
Konserwatyśei prusc., '. kt6.rzy I uchwa~ail\c tę wstrę·
Łódź. 12 kwietnia 1911 r.
tuą ustawę, zgrzeszyh J1lZ raz przecIw elementu..
.Na tem polemikę" tej sprawie zamykamy, UWlłanJm zasadom Iconserwatywnym, poru8za.jąo przez jąc
la wyclerpanl\. (Przyp. Red,)
to nietykalność prywatnej własnośoi, dziś u l l h a j 4 ·
hecJ hakatystycznej i urz~dowo ogłaszają, że W
Szanowny Panie Redaktorzel
sprawie polskiej na dotychczasowem stauowisku
Kilka lat temu za inlcyatTw~ Ś. p. Fr.nelnka Zaw1 U'w ll.Ć pragu\.
sleklego, powstała myśl ulożenla w Łodzi ilobka dla
... WJ' AC W Prusiech domagaJ' A. SiA i konser ·
podrzutków, na wzór warszawskiego przy szpUalu ftDzleA
"
~
.,
clątka J ezos".
watyści wywl&szczeAia polaków, chociaż ol od
Myśl t, poparIa mlejacowa prasa I otworlyla ru"
wieku spełniają wszelkie obowiązki względem pań- brykę składek na rzecz tegoż.
stwa, płacąo podatki z krwi i mienia dla. dobra
Parli lat temu IniCJAtor zgromadził teu fundusz I
tego państwa.
l utworzyl w 1908 roku osobny komitet Otóż zachodzi py.
tanie, czy nie motna dowiedzieć się, gdzie tell fnndasz
Ciekawe rzuca światło na. to stanowisko jest na przechowaniu I Jakle narosły od niego proeenty.
l(onserwlltystów zajście, jakie się zdarzyło dnia
Wartoby, abT komitet tGn dal ślady życia i zazna21.go marca r. b. w lcomisyi budżetowej parla- ; cZTl, co w tym kierunku r:roblrt Uważam bowiem za
..
R d możebne 01worzenle obecnie żlobka przy szpitalu dw
zą
Anny, ponIeważ szpital ten przeszedł na rzecz miasta I
mantuo Ob ra d Owauo na d etatem k oIonn.
Rzeszy wstawił w etaoie jako rozchód kwotę znaiduje się pod zarządem cbrzeac. Towarzystwa do650,000 marek na wykupieuie 150 hlJ. ziemi od broczynnoŚol.
murzynów w mieście Daala i to w tym celu, aże
Czytelnik.
by Dualę zamienić na. miasto europejskie a murzyn6w usuną c poza miasto. Placą murzynom za.
OdpoYiedzi RedakoJi.
hektj,r po 4,000 marek. W ysoka ta cena zadz iPanu G. (agento"I). Z pańsk, reklamacy~ o 35 ty ·
wila. ogólnie i interpelow Ilno rząd o to. RzlPtd od- alę c 7 egzemplarzy wydrukowańTch zwróć alę Pan do
powiedzial. :1e murz yni si~ drożą i dlatego trzeba źr6dla, II nie do nas. Nie nie szkodzI, że Pan "frycowe"
tak wysok~ cenę placiu. J eden z czlonkó w ko- zaPlac:l na ogl~z~nlae~ .~ dużym proeentem &
misYI zapytywał, czemu murzynów w interesie pnblicznym D1e wywłaszczają. Na to korrefen'nt O F I A R Y.
komisyi, konserwatysta baron Richthofen odpo· I
wiedzial, _ że jego zdaniem jest lepiej plació wyNa wpisy dla niezamożnyoh uczniów
80kie ceny przy za.kapowaniu ziemi, niż "ywIa- I
łódzkiej Szkoly Handlowej,
szczać z Ziemi murzynów.
1
Bezimiennie 3 rb.
To stanowisko milczeniem przyswoll sobie
Na PO[Jotowie '1'atunkoWd.
rząd oraz cala komisya,
Bolesław
Kr.kowskl 1 rb.
Cie!<awe dzieją się więc rzecz! w pal1stwie
Zadu i bojaźlli Bożej.
Na łódzkU ch'1'ze8c. Tow. dobroczynnolci.
Polaków trzeba koniecznie wl"rlaszozać, choć
Elżbieta J aoowska (w sklepIe rzeźolezym Wl. Sle·
to naród wielki, mający wielIlie zaslugi dla kulm!ńsklego), jako karfł 1 rb.
tury ogólno ludzkiej, choó w Prusiech od 'fleku
Na T-wo opieki 8zkolnej ,gub. pioflrkowskiHj.
wszystkie względem państwa spełniają obowillzki,
(Oddział łódzki).
murzynów w Afryce natomiast - według zdau!&
W. Krotkiewskl 1 rb . 50 kop .
konserwatyst6w, narodowych libera.łów i rZłłdu
Na Gniazdo Tow . opiikt. nad dzU~i,
nie zaleca sil} wywłaszczać.
JÓlef
Nowicki 1 rb.
Ostrzej potępić swej polityki ant)'Polakiej
_= ~ &S2& 22
konserwatyści nie mogli i więcej ośmieszyó jej \
również nie mogą, Ale mimo to na ra.z obranej
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
drodze wytrwają., ohocia.ż oelu swego nie dopną.
Albowiem naród polski w tej walce nie ulegnie,
Stacyi cmtral'llej K. E. Ł.
bo jest on gotowy do wszelkich ofiar \V obronie
Q
Lo
' 11)
...os
najdroiszej po ojoa~h spuścizny. Nasza sprawa
~§;; G)~ o
..\4 ..GJ
'" .
S~ .. ~,.J ~~
zWJcil}ży, bo ma za sob~ sprawiedliwość, a zwy."
~
Uwagi
Dat..
0"0
cięży, !Uimo, że po stronie nam przeciwnej stoją
:;s~o a'" ~~
oS
~~
Q:ll:!'d
'" :::=Ot
~
llaJsllniejsze i najwplywowsze partye poljt1e~ne I
~
H
Po.
en
i za Bob, mają jeden ż uajpotl}żnieJszych w 8Wle ·
z dnIa 12/IV
016 rządó".
za Iemparatllrn
735.5
3,0 91
12/IV 1 pp.
Pn Z 1 max.+'1,O' G.
729.6 +2-ł 96
12/IV 9 w·
C.
za mln·+O·6'
iiQ o + 0.9 98
lS/IV 7 r.
OpailU 8.7

Polacy gorsi

murzyni.

I

l'

l
I

.
Bezkl.d pooiąg6w.
ł
! Z i m o w y od dnia 2S-go października
.
ł
Kolej Faln'yczno-Ł6dzka.
Odoflodz4 l: t.odzl: a) 12.30. b) 6.50, r) 8,20, d) 11.25,
a) 2.15 O 3.15 g) 6.10 h) 8.10
,
,
, .
'.
Przyebodz, do lodzl: 1) 4.30, J) 720, k) 9.35, 1) lo.t5,
1) 1.25, m) Uł, o) 1).25, o) 8.31, p) 11.00.
Kolej Wm'szaw8',o-Kaliska'
I
•
l
Ollohodzą do Kall.z.. o god~. 7.55, 12.'10. 5.26. 6.26.
dl W.nzawy: o godZinie :.',).52, 12.11, 5.40.
I
PrzychIdl' z Kallaza: o godz:nlo lO.U, U,f>7, 5.25;
g 35: z Warlzawy o g. 12.10, 5..9, 6.18.

I
l'

Kol~j obwodowa.
Odchodll ze stacyl Łódź-kaliska do Slotwln o gad?
' 6.20. ze Slotwlu do st. Lódi·kall~k4 przychoi.ll 6.53
Odchodl:l ~e st. ł.ódź-kaltska do Koluszek 10.51, przycu,
! z Kol usze k do s t . Łód'z- k alIsk a o l1odz. 7.46.
l
Pociągi oznaczone literami: c), t), hl, i), k), m) o) r) za
trzymulą się na wszystkich przystankach, Pociąg oznl\CZ'JDy Jlterą c), zatrzymuie się tylko w A.ndrzejowie.
Pociągi oznaczone literami: b), gl, l). Pl, bezpośredniej komunlkacyi Warszawa-Łódź.
W pociągach oznac~onych literami: bl, dl, g), ki
n), o), kursuią wagooy pocztowe.
Na pociągi ozulIczooe litera lU I a), dl, I), h), l), j
d
k), m), o), sprze aJa, bilety do st A.ndrze,ów l ze stJ.cyi Andrz,)jów do Łodzi po taryfie podmIejskiej.
Pociągi oznaczone literami a), bl, g), I), m), o), r)
cza, się w Koluszkach z pocll\gaml kolei nadwiślańskIej do
Skarżyska I ze Skarżyska, a pocllltgl oznaczone merami
f), k), łączą się z pociągami pom1fłdJJ Koluszkami a To..
\ maszowem,
'\'
UW AGL Godzloy, wydrukowane Uastym drllklelll
oznaczajl\ czas od godz. 6 wieczorem do 6 rauD·
I

1,-

II Dr

I

I

-

~

Szanowny Panie Redaktorze!
Uprze!mle proslQ o zamieszczanie w piśmie pań·
sklem odpowiedzi na wc~orajs2:Y nlesluszny IIlrzUt pana
Krl\koW8klego, gd~ż rzaci prl'.ed~tawla się 'ak: pracująca
u pp K, UUlle5~e:lODa jako bona, w trzy 'ygodnle po
objęciu posady, zaezQla przychol/zló do blnra I prywat
nego D1i~8Zkanla, proszl\c usilnie o Inne mleisce, gd~t
tam bJc nie cbce; częijto tOWĄrz7szyly Jej dzltlcl; biuro
nie jest obowt9,zaD~ zwracać się do pracodawców o aprobatę w tym względzie . Co do zamachu na kasę p. K.,
nadmlenlC muszę, te gdyby nasta,plla zmlaul\ pracującej,
'o biuro zaledwie od obił stron ralem wzięłoby 15 rb.
Nie Slltdzt, żeby pan K. pUypU6zcZal, te 1akl jest
brak p08zukall\cych pracJ, IŻby powa:i:na biuro nauClyclelakle miało post,pló oleetycznie, odmawiajĄC zadowo .

A

H

K

M

S

M' Riesnik-Epsteln.

!

Plombowanie i wyjmowanie zębów

\

5pec~alne

z~b6w sztuczzłotych koron.
zębów napoolekalliu.

nych i
,
sztuczno
Il Reparacye i przeróbki
Gen,

bardlo prlJsttPDII.

I

l

Kolł n czyści

I .reparuje solidnie fabryka
pleezny, Suwalska 2'.

~

e

I.

pW..

~. :na

c!&S

~

2599
kotłów .

.L &2&_ &&ua

Ko303'1 d

--

Dla star8zych:
1) "Kooham i oierpię" a.utologia
polskioh; cena. księgarska rb. 1.00, dla

! poetów

I

prenumera.tor6w cRozwoju) 55 kop.

2) "Do kpwlI.ej nooy••• " powiede.
osnuta na tle osta.tniej rewolucyi serbskiej, w 5-u
tomach z ilustracyami 2.50 kop" dla prenumerator6w «Rozwoju» 1.25 kop.

3)

Ił Wilanów"

f Sobieskim;

L _

_ t

baz b6lq.

laboratoryqm

3 ._

cena.

- opis pamittek po króla.
oprawie 75 kop,

Vi

9&&

G l:ELD A. W"~SZAWSKA. Spra W"ozdanle -tele&,raficzne, I Aro<lzina.
ł Żl\d

""!""

OfIar. Trll" z.
=
50~ Piotrkowa ..
CzekI na Berlin 4632
-.1
9266 9165 9225 A c. LllpoPJ .
4,% Rent", .
!1 94.65 9365 9416 4,4,"0/, L. Ziemskie
..
-.-." Puiilowsj{.
50f0 poż . z 1905 ! 104.25 103.25
fl% L. Waru, . 96.'10 95.70 9MIS
~ RudzkI I Ska
10.1.75 102.75
f}/. poż. z 1906
1
91.90
90
90
•
4,63
-.- 46%lt L. Łó(\z.
473
Premiówka 1
"
S~araehowlc
5 s. - .- -.B. Rand Waru.
371 -.- 4,1/,
II.
38 1.
n
6s.
,.
SzlacheckIe . ,
au 331
" " Łódzk,
Banlr Handlowy m. Warszawy (nO"e akoJe) •
230
14,.0
4,0/. Rauta pallstwowa m. Petersburga. • •

Zagulaion. dokumenty.
aryanna Tllchowska zagllblła
kartę od paszportu, wydalll\
nna ~alew.i:a IagublLa klnę z fabr.
Helnzla.
2653 - 3-a
od paszportII, wydan~ z tabr.
arJanna Kościeinlak zgubIla
l<'latta.
2651-3-8
paszport, Wldany I gm. Wola
eleoa N os\[owska lagubUa karWęŻYkowa, pow. laskiego.
tę od paszportu, wydan~ z labr .
2712-3-1
B·cl Hlitter,
268 -3-1
tefan Bogdańskt za~ub Il kartę,
owalski WOJCIech z~ulllL pasz- I
wyda~ z fabryki Bennicha.
port, wydaoJ I gm. Niewież, l
i713-1
,ub, kaliskiej.
26~-3 l

M

LECZNICA ZĘBÓW

I

I

Skrzynka do IHltów..

_.S:

Piotrko.ak• .Ni 182 (da.wniej 1i 20().)

-

+ I

4!l4!& ~~ __ &

_

Sp.: Choroby s k 6 r n e, 1111 o s 6 II, II e D e r y C % Q e
m o c z o P ł c i o 111 ełk o s m e t y k a. ~enie IY'"
pbilisa salwarsanem EHRLICH..H1\TR 606.
Godziny przyj~~: od 8-1 po pot. ł od 4-8 1I)i~.
W niedziele od godz. 9-2 po pot.
1r.ł7
Dla pań osobna poczekalnia.

I

I

:

t t

Oftlr Tran?

Zal!.

'1-'-

-.-

-.-.-.- -- -.-

-,-

... ..

aginąŁ paszpor('T s"IAdectwa
S odtanlslawa
Lipińska zgub. kartę
wydany z gmIny BuZ Paszport
paszportu, wyd. z fabryki kowy, gub. lubaJsltlej na Imię

Ofiar Trllu.

1-'- -.- -.-.-

kar~ od paszportu,
wydan, z fabryki H. BirnbaQ'
CzamańskI81Z0 .·
2720 1 Emilii MińskieJ.
2808-3 -1 me., na Iml~ Leona Wr~bla.
l paszport na Imię
. R 02663-3-3
zagln~
zaginął kwl\ 011 pl\S~portu, wy ·
mana Papro~nego, wydany z I
danJ z fabryki BellichII, na zaglnlPt l paszport "vdanJ z ma·
/.! mlny Brus.
2690-3-1 , Imię Wladysława Olejniczaka
gl8tratu m. Łlsk na lmlłJ Lo..
aginęła karta od paszportu na
266'-3-2 dwlka ROllowsktel!o 26aO -3 - a
Imię Józefa Pllcb/lb., wydana
aglul\ł paszporL na 1mlę , Józe ' Zaglnljla kal'La od pllI.tportu,
I fa. Błońskiego, wydany z gml
wydana z fabryk1 Barolusklez fabryki ArLu.ra Ma 1stra.
2701--a-l
ny RadogoszCl,
2691-3-1 go Aa imJQ RoDed. Schelo. 161~

II

Z

!Z

zaglnęla

Żad

=-.- -.- -162
-,-.- -,-.- -.-.- -.- 1110
-.- -,- .- -,.

I

8

Cllł'ar~ek,

BOZ'W"01. -

dala l i

kwieblł.

1911 r.

4.

!oieuue ZHopattlY[ D~ wnajnowue ldj~Da UlePllODy[b PłYt gramołono\VYtb

już

do nabycia

WB

O.kiestr~.
północnego-marsz.

lanus

705. ( Wek % operetki "Czar malca-.
( ..Krysm Leśniczonka"-ma1c.
706. ( Walc z op".!'Chropczyk idziem."

( Walc % JUlości cygańskiej".
'KYl ( Dla mojej Basi-ma1czyk.
• ( Dla. mojego J6Sia-ma1czyk.
Orkie.tra . .~czko.a.
710. ( Rozbite Ż}1cle-1I!6lc.
. (.hml clę oczeld1P6Ja.
7'łt. ( Zlllaj 1lię-eJg6ńsk.i ma.k.
( Tesoro mio--m31c.

( Z'IDfltpłenie-rouums Glinki.

714. ( Kolysanka-.Joselen Godara".

( W lepsze dni-romans.
OrIdeatPa _o8c.z ....z~... iewk.
716. ( Kujawiaki z na.d Wisły.
( Oberek: % pod Kalisza
lU. ( Oberek ,.zamieracha".
( l"W;ar odbiJMy·

z pod Kamionka.

Skład

( ObertaS>oml)ZW'. •
720, ( Polka bmnoryst. "Zyd m l>eczce".

( Z1Da1oo chłopcy"-polka.
Spiewy Ihrląteczae, operowe

~

(

nam
,,1U1eklja".

dzień dziś

nastal

( Zdrom6Ś l'\arya.
680. ( Palmoma. Niedziela.
( GmłftZdeczko coś blyszczala.

( WZ)'ma~i:U Boga-hymn z bitwy
Ci8t. (pod
wa1dem.
( Nie my<1rzecle.
( PieSń żebraka.
683. ( Hej dzieweczko ukochana.
( Zagrzmiał-mazur.
684. ( Hejl Jam mazur rodomity.
699 ( Para chłopk6\1l na jarmarku.
• ( Oj danal danal
( Trammaj.
691. ( Chłopskie przyśpiemki.
( Leoś.
692. ( Krak. Wieka Szpricera - duet

Zmarką

dwugłowiB.

Bkc. Tow. lonus-HBhord

H. Schtinwitz,

i ......,..7.t~czne.
('Wesoły

Łódź,

ulica Piotrkowska Br. IZB.

BIM. BOM
(
686. (
(
687 (
•(
(
688. (
(
689 (
.(

słynni

Oświadcz)'ny,
Zasiał arbuz,

klowni.

z muz. i śpiewem.
dynie i tyk\1lę, a
wyrósł rewiro\1l)'.
Wszystko odemnie dostata.
Zona m domu to brylant
Występ z muzyką i ś!'iemem.
Tłumaczenie z włoskiego na pol...
ski z muzyką i śpiewem.
Hugonoci z muzyką i śpiewem.
Zona z trzema warunkami.

Wystrzegajcie

Oryginalna

pa8%port Ba Imię An
Budkowsklego, wydany
z gminy Krosnobrot, pow. Zamość.
2715-3-1
aRlnęla karta od pllBzportu na
Z lrole Ludwiki Steleiuk, W'ldana z fabryki Golezmera

Drobne ogłoszenia.
A' A,A'

J

K

M

A

M
N

!

C

Z

IO
F

;~re~ p~~f~:n·ięt/lg~~~~Y dOw~~ś;~~
l

I

O

sl~ talsvłikat6wtn

lAHU5-HEHOBD zaopotpzona
morkq dwugłowis.

płyta

Dkt. Tow. JAnU~-REKORD tó~ź, nlita Piotrkow~ka Hr. lZ8.

Gramofon koncertowy, 38 płyt,
sprzedam za bezcto. KonstlD'
tYRowSka ł8 -- 22.
2702-3-2
est do sprzedania piwiarnia
H.óżoe meble okazyjz powodu zmiany Interesu.
• • • nie tanto do sprzedanla: 2 sllollowe garnltury, trawa, ł Wiadomość: ulica Przędzalniana
Jo.:; 84
~705-6- 2
u4~.Q 18ia.r, ~aaic .. eb'Il·
~iII.-a-l
Iit'.c IlJe~~u'J pat Wl,fJCłI. i
dw Il&j.aTC~ r • .oe,1 !łub la ,
n w zaprzęgu . tllllg tło IIprzekarłll od pUlpor'l1
JlI,knł flCirr. tra4.eu. krlu,la,
Z aginęła
dania· Targowa 30 m. 7.
wydana z fabryki BrMi Lange
stół, samowanik, biurko, bibliona imię Władyslawa Kwletn!ew,
teka, otomana drwcnowlI, lóżka I -;-;;_.,....--,-_...,..-_.,.....,...:2:.::.6.::.45:..---.:.3.....:.3
ski ello.
2625-3-3 I Z materacami, umywalnia z mar·
awiarnia z kompletnom urzą
dzenlem ~e. bezcen do sprze =
agmęla
kartlI od paszportu,
murem, bieliźniarka z lustrem,
Z wyd. z fabr. Szwelkerh., na Imię I szafki nocne, szafy do ubrania, dania. Zielony Rynek 35.
2719-28 1
Frllńeiazk! Renke!.
2'T23-1 , toaletka, ekran, słupkI, lampy, I
llumofoD, wieszadlo, gzymsy. l!grn~ł paszpor\, wydany z gm .
ob Ie do sprzedanlR orzecoowe
Z Zeloehln, gub. ptotrkowsklej, , Nawrot 44. m. 3.
2526 - 10'8
I dębowe. Wladomoś& u stona Imię Jana Wojciechowskiego .
przyjmuj\! przepisywanie do I larza: Balaty, ul. CymmerlI. Jł 23 .
2688e40ws2
2717-3-1
• domu w ł językach . Oferty I
aginęl" ksiĄżeczka legityma· ! proszę składać w "Rozwoju" pod
otor
gilzo
wy
Jkonny
do sprz9 1708'66
Z cyjna nR ImIę Wilhelma Wa- .. Przepisywanie".
danIa, Dluga 22, ślUS A rnia.
gDera, wydana z magistratu miaBilard prawie nowy s przeu I' m
2643-3 -2
sta Lodzl.
2699-3-2 !
tanio. Roklclńskl.\ nr· 26.
owo-rozparcelowane pIlice Vi
ł
2639--3--3
Zafd n~l paszport, wydany I gm.
Widzewie, przy Rokicinsklej
Chodakó'l' gub, warszawskiej, I BrYCzka wolaBC1"owa do sprze·
ulicy nr. 108 Wiadomość: ulica
na lmlQ Waleryl Brzostowsklej. !
dania, Wldzewskt ~ Hl.
Przejazd nr_ 40, w piwiarni u
2685-3-2
H97 2-2 Ostrowskle~o
2660-3-3
=Z=-IlI(--:-IB-,-::I-a--:-k-ar~~:-a-o-d:--p-lI3-zp-o-r:-tu-, II
kkopl ec potrze buy do !\ li tekI,
Od dwoch tygodni zn\(ln~l ple:!
wydIma z fabryki Allarta I
ul Andrzeja nr· 26 2646 ... 2.-2
rasowy duży. ogon krótki; waDo sprzedanIa: maliny, JaSWJRousseau na Imię Fralłci8zra Urzę bI SIę Cygan OJprowadzic na ul_
.dowilldego.
2684-3-2 I
Dl, bzy, buldeneże, czereśnie, . Gubernatorską nr. 42, Restl\ura
Zaginl\l paszport z gmtny Mala- . I uczepiony agrest Zgierska 158.
DÓ\\' pow. tureckiego na imię I Kazimierza 1.
2722-3-1
AntonIego Kowalc;,;yka. 2680·3·2
oswladczony korepetytor przy .. I wie h llllno~cl g:\OOWij1 2t>57 · 3 3
sposabla do wszystkich klas
powodu WyJazdu da 8przedabl'lIzy roznd do sprzduC\lllll
nla piwiarnia, KUsza 45·
glmnazyum, oraz na śwlllodectwa.
z powodu zmiany Interesu
Wiadomość DzIelna 40, m· l od
.
2678-3-2
Widzewska 7 m. 12. 2692-2-2
154
zagln~L paszport wydany I ~m. I g. 7-8potuebua krawcowa do aomu
Krokoelce powiatu Sieradz- I
oneplIlD krótki, czarny. tanio
prywatuego
Oterty W Ad
kiego gub. Kaliskiej nil Imię Ste· I
do sprzedania. Mikołajewska
mln !stracyl .H,ozwo'u~ "pod Kfll.W
26i)9-3-3 li 26 m. L
tanU GUJbowskłej.
272ł-~W-l
cow.·.
23403'6'5

Z "gln~
drzeja

muzycznych instrumEntów.

lIowośćl
Ulepszony gramofon
JAIIUS.
By wnotli1llić każdemu nabycie tego niebywałego
instrumentu wyznaczyliśmy bajeczne tanie
cen~ na takowe.
M I Oryginaln7 JArtUS gramofon z prze"
kladnią najnowszej konstrukcyi z membran/ł
koncertomą "Treso" z 3-oma podwójnemi ply...
tami Rb. 13.
M 2 z 5~ma plytami Rb. 15.
M 3 z tubą 52 cm., membraną "Refo" Rb. 20.
M "z o...ma plytami membraną "Exibit", tubą
58 cm. Rb. 25.
M 5 z dllluspręiynowym mechanizmem i ta1>ą 62
cm., membraną "aibit" (i..ma plytami Rb.30.
M 6 Parlonet bez tuby z (i.oma płytami Rb. 35.
Do każdego gramofonu dodajemy 1000 igieł darmo.

71S. ( Hie koś mni~omans GlinkI.

na. ( Oberek

składach

Hie kupujcie nigdzie gramofonów, dop6kI nie sly...
szeliście najnowszych ulepszon7ch gramofon6m

7Cl'5 ( W bałonie-marsz.

• ( Do biegana

wszystkich lEpszych

I

potrzebllJ ehlopak do roboty, do
składu aptecznego. Rr;~ow8ka
I ]i 5.
2818-2 - 1
: prZ YJ e lH1na mlod~, Illt~lt !( en tna
~
osoba, wlada)~cl Językami
. polskim I rosyjskim, poszukuj!>
miejsca ~ospodynl n SAmotnego
I pau llilb ouby w itllri:lJm wiaI h. Ofllr~y w AoJm "Rnw.ju·
pod P R
2708-2 -2
/ potrzebna zaraz roz,ropnadzhlW
czynka do dwoj ga dz le'!l i
drobnej poslugl na stll.łe lub na
przychodnią WIdzewska 147 m.
lO, III pIętro, front Codzi ennie
2~57-H-;?
od 10-2 po DOl.
plac w dObrym punkcie do
sprzedania, 4300 łokci kwadr.
Wiadomosc Pnejud :& 4.8 m. 12
II p., w południe od 12 - 2 I od
7-9 wieczorem
l097
potrzebny koUarz zel&zny mon·
ter, ul. Piotrkowska nr. Ul.
27]0 l
potrzebne o,óOO rb. Da plOl'WS;;y
numer hypotekl. Wiado mość:
ul. Piaskowa nr. ł. u Srnu!I;a.
2714.-2-1
pianino koncertowe z modera torem do sprzedun la lanlo .
Wólczań sk a 91. BAren rtt 2673 2 ~
potrz~bny zaraz chlopiec Hi c
letnI. rozll:nrell~cy po niemiecku, do zakl:adll. Willctornosć: R
Borkenhagen, Hrr.e.lilskl\ 24 m. l O
2ti38-2 -:!
po\ueb u" zno1ne sta ,lIczarKI I
I podręczne, WY8olcl\ nr. 27
parter.
2655-3-3

potrzebna osoba do filii Dlekarsklej z kauey~, laral. Wiadomość: Nowe Choiny, ul. PrYDcy·
•
264.7-3-3
!)alna nr. 30
rzybłąkal się pIes foksteryer .
P Odebrać
można: ul. Srednla nr.
27. pralnia .
1116-3-1
Rllwer l O ~pr ~e" Qla w dobrym
. stani& Ul. L~h:owa 12 m, 10.
2721-3-1
sprzedam IDstrument muzyczny
"Kaliope". Glówn& 51, sklad
zegarów.
2700-2-2
S przeaam szafę sklepowI, I 10downlej ul. Wldle1'rska 76.
2 -94.-3-2
Sklep I przyle głeml pokdJsmi,
Zdatny na restauracyę " dobrym punkcie. od 1 lipca jest do
wyncjęCia. Wiadomość: Konstantynowska nr. 5, BiałJ Ba.r.
2687-6~ s-1

TaDlo na raty, gMówk~. Skład
pianin Chodkowsltlego, Ml~o
la.je ws/o\ 25. I pletro
2672-3-3
Towar z s~modzlAlów lInrdzo
gustowny do sprzedania na
suknie l bluzki Szkolna 24. Dl. 1.
1651 6-6
zaglUę.ta dZiewczynll:s (j-ciiJ lo ·
tnla w sukience, I żakieciku
clemno·granatowvm w białei cnustlJc;:ce na glowle UprllsZft się
odprowadzić na ultcą Rzgowskl\,
~ 32, przy kolei, M Kowalczyk
2677-3-3
plę!me, po l!; oJe z kucb.nlą I wSJ:e! ·
kleml wygodami do wynaięcla
od 1 lipca Pa1acyk, Wysoka 28,
potrzebny pomocnik do technika, przy Nawrot.
2709-2-1
Skw6rowa 10.
2686-2'2

3

t
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B61

g.łOWQ

I

........................

Dla dlleel, matek, rekonwalescentów, osób DerW~
wych I stuc6w. }ł'OSMOlA.
zapewnIa prawidłowy roll
wói krwI, koścI I mlęś:!l
NiezbQdny pokarm dla dzlo
ci w okresie za.bkowanilL i

lIaiyohmlast liliowa

Migreno Nervosin
BezlUarankolllo pewny i nie><
Źtldaćwapt. i sld. apteez. tylko
oryginalno proszk611l po 10 k.
Padełko 1.20 k. Gł6wny sklad

-- ...

rośnIęcIa .

~~l~P!! wa~~!~TiE~g~~!
p~Pi~I~!!.OW~
światło_zorze
=I:i
Papier, r,aunkc-we,
druki, ksi,gi handlowe.

4690-(15

Dostać

W Dom. Puczniew

Oena

można

p

I pb.

1150-6-1

>ii
s::
~::

'~~

",:t

, Q~

<CI,U

..d-

. ~e;

~:!H!lhl'H) li.

umw

W~~~ICM
~3~1~

do rozebrania sprzedam ta...
nio, bylc zaraz. Srednla Nr. 99.
1282-3-1

Panienka prawosławna, kt6ra
zna język polski, szakli. miejsca

za 60~PODYHIĘ na W!i.
Oferty pod lit. .P. K.·

1284

DosŁać można

ST. GORSKIEGO,

Warszawa,
Leszno 12. Cena 35 I 60 kop.
Ządać wszędzie. Wystrzegao się

na Śl adownIctw .
ma.rkę Glad

na

Zwracać

uwagę

ator

2613

INHALATORJUM

745

do wzielllań sachych. systemu
Koertlnga przy chorobach nosa,
gardła i płac jako też chorobo.ch
przemiony materyi (szczególnie
skrofulozie). Otwarte codziennie
opr6cz niedziel I ślilitłt od g. 4-<7.
Ulica Spacerowa .Ni 29.
jęz,ka

1511

sprzedania
ze stadniny

. ' oSlns k-

fnBRYHn I~n~lfn ~O obró~ki
zalożona

.

św.

Ann,

13 16

do drukarnI.

Zglasz&ć sIę:

Prze-

Koń rysak
księcia Ortowa, oraz

I W'

, ,'

I

lUOSar ~aD~U~,
,~.~"I

I

1886 roka.

metali

Piotrkowaka 271.

Poszukuje

się

dobrych I

stałych

TKACZY

Warszawa, Żytnia Na 22, (dom własny).
"W"yrabia: Vliertarnie, Tłocznie, Went,lator" Kuźnie polowe. Nożyce. Dłutow
Wiadomość n portrera, ulica
nice, Tokarn ie. Heblarnie, Piły i t. p. według najAnn, np. 26.
1324
nowszych wymagalI techniki. Przedstawiciel na Ł6dt
W. ROTHKOPF, ulica Widzewska M 16.
:g\

OBUWIE

<O

dla

Ważne

męskie ,

pań gospodyńl

damskie I dziecInne mozna ltOPIĆ tanio I dobre
•• kołajewaka 19 IB . • 1
m pIętro, prs wa oficyna, drllgle
we'ś c le A . Z_olinaki.
1300

STUDENT
l'\oskielUskjego Unłwersytda
(medalista) udziela korepetyeył
w zakresie programa gimn8ZJtllnego. Specyalność: Rosyjskf, ...
ciński, niemiecki, matem!ltyk3.
: Oferty pod lit...O. S D." w Ildm.
1014--5-1
~ alOwycb. elektrycznych. nafto- i "Rozwoja".
naj nowszym systemem elektrycznym aromatyczne i wyboro- wych I splrytu30wych, oraz wszel ·
kich przyborów
we w smaku jak:

1521

KawJ ~alonc\ Kawy ~alon~1
I

Mieszanka z Mokką
Mieszanka Ceylońska
Mieszanka Costarica
MAeszanka Domingo
Kawa gospodarska i inne od 58 kop. do 1.20 za f.
Następnie:
Herbatę Tow. ~ . Kara_ana",
Kakao w puszkach i na
Biszkopł:r,

poleca:

A. G l ugla, ul. Nawrot.N! 47,

Robię

plany!

lamp

FR.

JAS~OWSIIU,

Łódź,

Przejazd 12 mleszk' 5 .
1310

PLA.O

I &łell1liza

4OX80 przy al. Zgierskiej Na 166
na bardzo dogodnyc~ warankach
~o sprzedania. Tamze 2 poko.
Je z kachni~ zaraz do wynaj~cia.

Str6ż wskaże. Bliższa wiadomość
a wlaściclela: Gł6wna 40, m. 6.

Mf'

Zakładam

Sprzedaż

wagę,

Czekolady i Czekoladki

M*

nowe ogrody!

_ _ _ _ _ _ _ _1;.:2;.;;.6.;.8--..:;.3_-..;.1

Wlaśc.

"B-RI.TOL·

A • • EUMAN.
! (dawn. Bartosz), wrnaimuje el.I ganckle kare~r, powolr etc. aa
I godzinr, dnie 1 mlesl~ce dla jaldy po mieścIe do miast 8~1I1.
I dlllch I na poiowanie po cenach
,umiarkowanych. Staruna obsługa l
Ul. Piotrkowska li 119 lel8(onu

!

_II PIOTKKOW~KAi. ,bi!g!~CZKOWSKI,~ _1I,,::~~~.59m.56 '" "ID EAŁ"

PracownIa haftów ;

:

i ZNACZENIA BIELIZNY ~

~

g

j D. Mazurkiewillowej

i

z dnIem l paźdzIernIka •
r. b. przenIesIona zostaln ,,'.-:>
na ulicę
""

e..
~
! Przejazd '6,

I

Potrzebny

P. KOMISAR.

Po powrocie z Franc,i Belgii i Anglii posiadam najno1l)oo
sze projektyl :: Wyjeżdżam w okolicę, udzielam Instrukcyj.
- - Wyb6r drzewek w wielkich

II

ilośclachl ~

m.

Prz.'ljfm/ui~

24.

.it; ttezm!ictI.

~

I,

. . . . . Ulic. PRZEJAW Hl 16 • .:. . . _1

E

pad

RZEZNI MI EJSKI CH w Rosyi
'.AlF\RSZF\'.AlF\, Krakowskie Przedmieście ~ 5.
ŁÓDŹ, Rzeźnia Centralna, In-tynlerska N5ł 1,
s,{cnąa:
1) włosled
m eold~ 4) kupuje

tll.plcerskl, 2) krew suszon~, 3) ml'lczkę
i sprzedaje sk6r, surowB, mokre i auche.
J8 i - ~ U

1053

K

awa

'

2849r

żytnia

-----------.- I wbardzo
p o t y wu a. pr~
smaka i nie ro.zdrainiajllal

&h§

Towarzystwo Akcyjne

}i

II

'r::~~=:~:::i.

EGlmUJ~~l OD LAT 20 I tonn

o

ua.

1517

[

polskiego i franeu- l
akiego dla. dz OCI or:\z osob do · .
rosłych. Kursy dla cudzoziem
c6.,. Rletoda ułatwiona.
Tam też mogą się zllla~Z8.Ć osoby, z!\nlerlbane wedukacyl. Ulica
DłUG_ as, I piętro.
3430d

i

i

O

LEKCY E

__I

II

POWÓZ Wiadomość: Gaber"
:;J
• natorska Hr. 38 a odbędzie się w Sali 1\ngielsldej
.... gospodarza.
1:;00.
_
.
~
dOla 16 kWietnia o godz. 7"ej
o·
wieczorem, na kt6ry zaprasza
się P. P. \!Tejście dla mężczyzn
50 kop. dla dam 40 kop.
1326
WIelki wybór - tanie ceny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sw l eże mado śmietankowe.
Swleże . masło kuchenne.
Maslo topIone I masło do ciast.
II,
Sl>fzedawcom ustępS\wo.

sk6rfł

Wielkim
Zloty m
Medalem
w Pary?u

l 8P~~2nla P~~E!o5zczn,

----------------~~
d
jazd 8, ~Rozwój".
. d'
Z powoda WYltlZ a Jest o · _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

@

ODCISKI
~:::z~:aalijAkUL~CRzn:bAJ
ZUIIGnoiuna..

• Peters"urgu.
..... szędziel

. ._

;,:,~~,~~ ~~;':g~~;:t:::'~;Ó~:2.,lNakładacz

SCHULTZA.

Akt Tow. A. n. ~IAPO~lftIKOWA i ~-ki

lstnieiqcy od lat 40, w pięknej
miejscowości J6zefów przy sta'"
cyi Rog6w dr. Wiedeńskiej, sklep
z calem urzlldzeniem iwyrobio ...
nI} k1ientel~, oraz Z przyległem
mieszkaniem z dWÓch pokoi i
kachnl jest do wynaJtc/a od za"
raz "Wiadomość na miejsca a p.
Kom/cza.
1477-3 - 3

brodawki, zgrubiałą

:1:

poleca. fabryka

Skutek 'wletn,!
\l Łodzi Skład Główny
L. Spiress. Piotrkowska ł07.

1ft.

Jest jeszcze

I.

DOM

100 szt. 1 rb., 20 szt. 20 kop., 10 szt. 10 kop•

"'.:.. zą.clać."AptekachiSkładati)

Dom ~r~wniany i

I

do
p,rzy Łaglewnl cklm trtlkcle, ZIl
mość: RUDA - PABIANICKA.
GrabinklIz, przed Łagtewnlcklm laWilla DobrzJns ki eg9_ 1308 1 sam, za gotówką I na. wypłatę·
l Wiadomość ul Targowa 45 , 11 L.
DrewnIane I murowane
i Ro sina.
1~22 :I I

"OSMt\N~~

JAPOI'iSKI PŁ.YN

t

I

z dobreml śwladoctwaml. Wlado ,

Przewyborne w smaku w pięknem opakowaniu
PAPIEROSY

skopów.

~

Nowacki.

O~llllJ~ ~ r~la

p. Latomiersk, do sprzedania

80 tucznych

nM.i
dawniej
'Mi

1276

ws;;ędzle .

pudełk.

mater,ały

i kaiki,
pi ..... en.

L. Petersil~e I S~~Oike Pio~k;3.aka i ~ I.
.PRZYSZŁOŚĆ·
~=

1269

LIczne opinie Pp. Lekarzy
Ordynatorów szpitali dolą·
cza się do każdego pudelka.

TOIIl.1\kc. L. Spiess i Syn.

młodych

.

_~

~
Migrenę

•

Caderskl
Dr• Jan
Akuszer,_.

I

nerwów, na wystalUle III RostQo.o
' wie n. Donem nagrodzona złotym
medalem. Sprzedaż lU lepszyda
choroby chirurg. i koltloco sklepach kolonJelaych i skJad8c:h
przYJmy je do 10 r. 4,-6 po pol. aptecznych.
107ł-10-2
Ul. Cellalniaua 9 m.4. 2671
D... GUSTAWA
I

Dr. ~tani~ław lewin!on

CHOB.OBY WEWNĘTHZNE
Wschodnia 53 r6g Cegielniano
Przyjmuje od 8-9 rano i od 5-7
po pol.
U42

lAnD· TEnEnBAUMOl1

CHOROBY KOBIECE SKORNE
1 WENERYCZNE (o k~ble~ I dlłeet)
Ul • •ac"odnl • .Ni 41.
PrrzJJm. od g. 11-1 I od 7-&.

l666-r _

Na 85

Czwartek, dnia 13 kwietnia 1911 r.

ROZWOJ. -
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Gramofon

sir

Kawior

hańs

dobry

•
I.

można

kupić ~Iko

1Ir WIEDRIU

dlatego, ze za graoo

~~ nicą wszystko le ....

łańszelU
Niezwłocznie po

sze i

otrzymania zatllÓoo
wienia wysyłalD1
bez zadatku płę-o
kny koncertowy
g

CD

=-ca

c::t
~

.:.=

=---

-c:::a
ca
~

...1'01

CI:»

==
::Ii

Koniaków, Likierów, Wódek krajowych i zagranicznych,
Porter angielski, Piwo Drozdowski8.

_
..

ca

==
--

--

r a m o f o n •TOo<

narm-, bardzo lIP
godnego i t r wal e g o wyroba
z boeznem nakr«:canizm (korbką), koncertową m e m b r a n ą
"Eschlbitiern". Nasz "Tonarm"
za jednem nakręceniem 1I!1gra
kilIal dużych płyt i oddaje ma-o
zykę i śpiew myr8.Źnie ł aysto
bez wszelkiego SUl1DlL "TonarmoKoncert" J..go gatunka - 10 rb.
90 kop.; ..Tonat'iJlHl"\onarch" J,..go
gatunka-12 rb. 75 kop.
Płyty. "Grand.. GigaDt4< na}o
wi~kszego rozmiaru 26 cnt., nie
papierowe, z nagraniem mar ..
szów, walców, polek, maloros. i
ludo1»ych pieśni, śpiewy, relIgij"
ne, chóry, ksilofony, gwizdania
i t. p. po cenie: 5 sztuk - 3 rb.
2S kor.. 10 szt. "rb. 50 kop.,
16 szt. 7 rb. 25 kop., 20 sztuk
8 rb. 75 kop.
Płyt bez gramofona nie .,..
sylDnly.
Igiełki koncertowe z angł&<
skiej stali, cena za 1,000 sztuk
75 kop. i 1 rb. 30 kop. Wysyła..
my niez1»łocznie po otrzymania
zamówienia bez zadatku, za za...
liczeniem pocztowem. Z zamÓo<
wieniami moioa się zwracać po
p o l s k u bezpośrednio, podłag
adresu, który ta moina w1cią~
i mocno nakleić D6 kperde lab
na odkrytce

J. GOLD\Vł\SER,
39 Wiedeń (\!I'ien) 2.fI

Stanisław

Jaworski

....Iet

iti.
SPRZ4.CZKOWSKI
==
::::a
Piotrkowska N!! 54, róg Dzielnej.
tu

..::.::::
c:I:)

--

Narybek karpia

ił

CD
::.-.

I

Postamt 23.
Ust do 1\.astryi kosztuj.e 10
koViej ek, odkrytka " kop.
Przy zamówienia odraza Dl!
20 rubli dodaje się darmo 1,000
sztak igielek koncertowych za
1 rb. 30 kop. Cło i przesyłka
od gramo~ona 1 rb. 78 kop. Do
Syberyi - 2 rb. SS kop. Do Sl'"
beryl bez zadatka z, rb. nie wy ..
sylamy; mozna przysłać poczto><
wemi, albo stemplowemi rosyj><
skiemi markami.
1487

sprzedaje Ryboł6wstwo Beld6w.
Poczta Aleksandr6w ŁęczyckI,
gub. Piotrkowska..
932-24,-0

Telefonu .Ni 1128.

==

25 Rb.

~

c::t

51=
.....

~lł6iPrzy

nagrody kto przyprowadzi ne. al.
Piotrkowi kIl Nt 86 mieszko 7, lub
wskaże gdzie się 2..oajdaje pies
ponter angielski biały z MItem,
cUagi ogon, nazywa się "Sek".
2252-3-2

'

zakupnie IO-ciu but. wina II-ta gratis.

w Sier3dzu
je&t do

I

Mieszkanie

Jrochnł, z central",
nem ogrzemanł~ i wszelkieml

z. 6-Ia pokol i

wygodami do wynajęcia od l~go
Lipca r. b.. Dzielna 37, 12.96w3..1

Wapólnik

I

!

dclJy. albo czynny, z kapitalem
7.500 rb. Oako kaacya). poszaki-o I
1Imlly jest do wspólnego prowa" \

I

Od

5 KOP.

lokieć

n

D

Parcelacya
Majątku

99 . . . . . .~.,9 pod

rzeką "Mrogą" S\~$~I

dzellia biura pośredniczego lI~go
5 minut od stacyi GŁOWNO kolei Kaliskiej
~du w m. Łodzi. Biaro ma za·
pewnioną racyę byta i jest nie·
Lo.sy i polo. no. L E T N I E 1'1 I E S Z K F\. N I F\.
zbędne w Łodzi. Laskawe ofer" I
ty aprasza się składać w adml~
nistracyi .Rozwoja M dla "Okazi~ : Bardzo dogodne warunki dla przystępujących do budowy willi.-Miejscowość prześliczn a ,
dem mta ogłoszeniowego 676- ,
malownicza, sucha i zdrowa, jedyna w okolicy na wycieczki zamiejskie.
1292-3-1

NA ZARYBIONYCH STAWACH SPACERY ,tODKAMI.
Wspaniały park i ogrody spacerowe oświetlone

Na czasie!
si~:d~ia łfa2azyn
w dobrym punkcie.
aNDRZEJ1\. Nr. 11.

Mód I

Wiadomość:

1278

WODA ZDROJOWA
Wiadomość

wynajęcia

IJ

MIESZKANIE
skła dające się z trzech pokojów.
kuchni i werandy, \1) środku mia~
sta, w duż ym pięknym ogrodzie.
\!liadomość na miejsca a d..wej
Podciechowskiej.
1264 '33

Zgubiono
w niedzielę, o g. 7 wiecz. pon:dę~
dzy Zi elot11ł, Piotrkowską i l1.n~
drzeja rolkę z papierami pisany~
mi na maszynie. Łaskawy zna~
lazca raczy zwócić za nagrodą.
Zielona 1'ÓI 11 "Ilion".
U7:l3 '3

elektrycznością.

Rozmaite

urządzenia

kuchenne

w Łodzi: u H. WARSZAWSKIEGO, ul. Spacerowa M 41, telefon 822 mozna dostać do wybora, na spla~
. dzy
dz
ł d"
.
tę, taniej jak w magazynie a sto~
młf~
go. 4-6 po po u mu I na mieJSCU w Osinach prz.y sŁ Głowno kolei Kaliskiej. larza al. Nawrot 80. 1182-ó-ł

i1

Czwartek, dnia 13 kwietnia 1911 r.

ROZWOJ. -

, Dre Leyberg
145
l<.l)m~
145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej
n. dlu(!oletni

o

Ouólnie znana lecznica
lekarza d-ty H. Pruss.
wyjęcie ZębÓbV

~pe[yalne la~oratorYUm te[~ni[lne do \vprawiania

~peeyalność:

klinik wiaden-

ich ordynujf1

D~ SI. LEWKO łeZ

i!!.~o~pec'i'al.chorób

Wenerycznych, p'cicwych i skórnyoh

chorób zębów i jamy ustnej
Leczenie, plombowanie i

5

Ghoroby skórne, weneryczBIl,
oraz memoo płGiowa

Codzienni3 od. Ll-l i od 6-81/~
Dla dam od 5 - 6 w. poczekalnia
oddzielnl\.
Niedzielo i świętll tylko przed obili
dero.
Krótka 5,
1489r

Dr. L. PRYBULSKI

Dr. FRANCISZEK

CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, (ko1393r ~roetyku). WE.NERYCZNE I MOCZO

KOZIOŁKI EWICZ

PŁCIOWE

bez bólu.

sztucznych zębów.

l NIEr~OCE PŁCIOWE.
LECZENIE SYPHILISU
EHRLICHHATA. 606.
Ul. Południo na J"4 2.

(starszy)

od godz. 8-1 r. i od 4-3 w ..
panie od b-H po pol. 14~O-r-

00 5-8

zIoła

eny ar zo

S-12 r

Gabinet Roentgeno~ski i Swiatłoleczniczy
D.rów L. Falka, Z. Go'ca, i St . Jelnlckiego
Wólczańska

.Nit 36.

pojedyńcze

pokoje dla chorych od 2 do 5 rb. j ambulatoryum dla niezamożnych płaca za poradę 60 kop.
Godziny przyjęć od 8-9 r., od 111-1ł pp. l od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano
J
I od 12 /, do 11/, po lloludniu.
Kobiety na choroby weneryczne przyjmu,ie specyalnie pani Dr. Zan" Tennenbaumowa
w pOniedziałki. środy l piątki od godz. 51/~ - 6 1/, po południu.
1738r

przeprowadził się

na ulicę Piotrkowską 120.
Przyjmuje z chorobami wewnętrz·
nemi (spee. żołądka i kiszek).
Codziennie do 9 rano i od 5 do
7 -ej DO Dol
!S90r

O~~a

Dr. med.

Al~kllDulf rAuIAN

Ulica PIOTRKOWSKA 71.
płuc,
przJjmuje od godz 9/1~-l01/, r.
i od 4-6 pp.
2019Chopob, .enarYGzn.,
skórne i moozopłoiow.

w lodzi, ut Piotrkowska NQ 86, tel. 14-79.

Dr. A. S. TenenbauID

dostępna

dla wszystkich. KONSULTF\CYF\
BEZPŁA.TNIE. \ŃYR\ŃF\NIE ZĘBA. 15 KOP. SZTUCZNY Zl1B
65 KOP. PRZERÓBKA. i REPF\RA.CYE ZĘBÓW 50 KOP.
Przy klinice znajduje się specyalne laborCltoryum do wyrobu
'~ sztucznych zębów. PrzyjmujQ tylko skończeni lekClrze ... dentyści.

i

sp"'G~alista

I

I

\T"ti!nnTmft~~n"y ~T11 ~~A"
'1 ~ Vi y~ "Y'\W~~~ QTh~ 14

ohorób skór

Uprasza

się

markę fabryczną.

I

~~~~~~~~~

POLIKLIN
·A~
'-'Ia . . . . .............. ...... ..... ,....
~

' - / ____ . . . . ~

'U.JI'"-.IP

~

..... ~ ~ ----

(OK ULl~TA)

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

Choroby uszu, nosa

i gardła.

Dr. E. Sonnenberg ł przy~m~1:d~i~J;00d1;0~1~,i 543I~,
C~:::'%:~Ó;!~::::z::'e3- IDr Edward ł1ittelstaedt
a.
'I'

<JEGlELNIANA.
Oc. g. 11-1
I 4-7t w.

76r

mieszka obecnie !!.!!OLAJE'WSKA:M 67

ur. Wacław

~ernaru!

nerl~~~~r

! Dr. Fr. Łukas:ewicz

GROSGLIK

Dr..I 8'lb
I erstrom

pO_I-ócił.

l Ul.

Przyjm. od 8-1 rauo i od 5-8 w.
dla dam od 4-5. W niedzIele ł
,więta tylko do 1 rano
746r

I

i! Dr. Ark. GdQIB~1r~
Na
ul. ~a wrnt

3

weneryczne i dróg .oczowyoll

Promenada 13 róg Benedykta

I Chorob~ weneryczne, skóry

Pr&yjmuje 8 1/,-1l 1/? r. t 6-8 w.j . lWioSÓW. LECZE.'.JlE SYFILISU
panie 5-6 wie cz.
SALVARSA.NEM 606. Radykalo.e
W niedziele i święta od godz. 9
usu wl\me szpecąc. wlosów. Prz. od
rio 12 rano.
2474.-r ! 8-8 1/, r. i od 11 1/2 -'}}Ia p. p. ł od
, ł,lj,-8ł w Panie: 41/,.5 1/, po pol.
Sp0c~alista chorób włoW niedziele: do 7-ei po "ot
271r
sów. skóll"nych (plagi i prysz· \
sztuczne od 75 k.
cze D:\ Lwarzy) i weneryozPlomby od 50 k.
nyoh (sJPhllis)

ZĘB Y

Telefonu 20-10.
kauczuku, złocie
Or. S. SZ(4JTKIMlD bez \I1yj~cla na
korzeni. Plombowanie
róg Wldzewsklt~1
ł';'t~Jmujt'l
co
·
SREDNIA .Ni 2.
. zlotem, srebrem, porcelaną. W,j'I dziennie do 91 /, rano I od Il
mowanie zębów bez bólu.
5 do 7 po pol. W llledl I święt~ Leczenie elektrycznością, masaPrzeróbka i reparacye na poczedo 11 el rtln(), A.KUS?,ERYA. 1
żem i kosmetyczne.
kaniu. Lek.~dent. S. LlPOWSIU,
Przyjmuje od 8 do 2ej po pol:.
1812r
l
CHOR. WEWNĘTRZNE
Piotrkowska 92. ;;Sir
1 od 4 do 9 wlecz.
469l

8 • D O N C H ! NA PASAŻr62 MAYERA
.M I.
Piotrkowskiej.
I
D
______-=-II1II:____________...__
r
_

Dr. ROSENBLATT

i kiszek).

choroby dróg moczowych. Zaohodnia 68 przy ul. Zielonej.
LECZENIE SYPHILISU
Choroby skóry i włosów,

EHRLICH-HA'l'A 606.

o zwracanie uwagi na

dzieci.

• • • ret 2.
przyjmuje od 8-101/, -i od 6-8.
,. Po pol., pilnie od 1)-6. W nie- I
dziele i święta od 8-1 r
637r ;

przyj. od 8-9'/, r i od ó-61/~ pp.
nJ'ch. włosów, wenGłrycn
lub dróg moczOllllych
Choroby wBwnQtrzna i
Gabinet Roent,;'(e'lOwskl i sll'ln.tll
ler.znlczy, Krótk3 4 tel 19 41
LECZENIE SYPHILISU
CHOROBY \\lEHERYCZHE,
EHRLICH-HATA 606
Przyjmuję od 8-2 i od 5-·9 w. SKÓRY, DRÓG 1'\OCZOWYCH. : Staro-ZarzewGka ~'\11! 36.
I la pań osobn" poczekalnia 4251'
Benedykta M 9.
!
róg Sosnowel.
(9-12 r. i 41 ~-71/, w.)
1485 , Choroby żołądka i kisz.k.
- - - - - - - - - - I .ownętrzne i d:zieciline.
A.
Przy/mUle do g. 11 rano I od
A
3·ei do 6-el po pol.
2209r

ł SYPhi~i~,st~~~;=!:r. ~~ner.,

przy ulicy BRZEZińSKIEJ Hg 15.

żołądka

ch.roby weneryczne i skórne

PIOTRKOWSKA Nr. 35.

"Salwator" Dr. L. KLACZKIN Dr.

z wClrszClwskiego
brOWClru pClrowego
POLECA

wewnętrzne l

lt ~~Il

Dr. H. Szumacher

Wschod ,.ia NA 49.
przyjm. od 8 -9 r I 5-7p P
3542r

Dr. S. KANTOR

'~

Pilzeńskie

Chor.

(Choroby

Il pl k ki

~t

r·PIOT!l!:KA
Przyjm.: od 9-10 rano I od 5-8
wlecz .. kobiety od 4-1). 1331-r

Ch

chorób zębów i jamy ustnej

]262

wewnętrzne.

ó·
oroby sk pne I .eDer.
UL MIKOLAJEWSKA li 18.
Godz. przJięć: od g. 9-12 i od
I,}I, - 71/, wlecz, w niedziele i
święta od 9 do 121/,.
~ telefonu 20-60
1877

med. W. Kotzin

Choroby serca i

I
D
Dr. med. Z. GOLe
Choroby nerwowe

CENTRALNA KLINIKA

PIWO
War~laW~~I
Lagrowe

14 ~I)·

",o

Dr. H. Sadkowski

ej-a

Sreunla. /) Spec.: Choroby SKórne,
~t08ÓW. weneryczne, kosmetyka.
Laczenie syphfl\su Htlwars"uem
EHRLlCH-HATA 506.
Godziny przYJęć: od 8-·1 po pol.
i od 4,-8 w. W niedziele i święta
od 1I;0dz 9-2 pp. Poczekalnia dla
Pań oddzielna
635-r

przyjmuje codziennie do g. lo-el
rano I od 4 - 7 po południu.
ul. Rzgo • • ka .NIt 3 (róg Górnego Ryn~u).
2251r

Taksa nadz\'.'yczaj

dlieGi

I\KUSZER i SPECYI\USTI\
CHORÓB KOBIECYCH.
ulica Połudfłio.ua~' 2~.
Telefon 16·S5.
Przyjmuje do 11 rano i od 41/,
do 61 po pol.
H:l3r

1463r

_

lecznica chorób skórnych i enerycznych
Ogólne i

wewn~tn;ne,

Uhoroby

i kobioCle. Przyjmuje ol B-11 r.

"rzYJmuJę

zęby
Choroby skornl!, weno
Reperacye i przeróbld sztucznych zębów NA POCZEKANIU. G~:z~:t pr~y;~lrc~~~\!~iOo~~·.
· k·1:8., Uwaga..II -- 4--5
~-11 r. i 5-8 po poL panie
-- Uwaga..II C
nlZ
'(lo pol.; w llio(/ziele I święta
b d

korony, zlot e mosty (sztuczne

••

17-14

Teleł.

Fiotrk'l)'WskM ilU

.Dro J elńicki Dr. ~lak~ymilian Papieruy
bez nodniebienia).
ul. Andrzeja~.
Tel. 170.
t'

plomby porcelanowoj plamby

złote,

Leczenie elektryc?:nościl\ 1 maWibracyjnym.
Za oho dnia 33 (obok Lombar. akc.)
PrzyjmllJe od 9-1 i od 6-8 w.,
w niedziele od 9-3 Dlll pań od
5-6 wlecz·
1141'

sażem

Jl85

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,

~

~

~

~

Piotrkowska

23.

~

i

~

i

TELEFONU J\! 11-53.

..

14
.. ~ .....~.,
~

nadchodzące święia w niebywałym w,borze:

....

lZ marek

~
..
. . . ...

~ ~

plerfIJSzor~ednvch
SIGI,

__1UL. . ..-y-~

~.~.e

Szynki

Pasztety.

również

Z

~

~

I!!

~~~

~~

~~~~~~~~
Rulady u

I

...,~

....

~

~~~~~~~~

święta

Na

w ielki w~bór bonbonierek w kształcie Jaja, Jaj
czekoladowych i cukrowych, baranków, zajączków,
atrapów, stolików ze święconem, mas do ciasta, marcepanóworaz czekolady i cukrów fabryki
Rieae i Piotrowski
poleca Szanownej Publiczności

poważaniem J.RASSAL~ KI.

:.

..
..

Ceny niżej wszelkiej konkurencyj.

Galarety. Cielęcina wędzona i marynowana, jak
wszystkie gatunki kiełbas.

.....
..
.
1128

- ·l JT e.

- OLIWĘ NICE~SKĄ ."EXTRA VIERGE SUBLlME".
oraz TOWARY KOLONIALNE, OWOCE SWIEZE, ANANASY.

znane~O!!~!~ ~~en~ea~~~~~~~e ~!!~y ~~~~~~~~~~~wane.
i prosiaki.

"

toin Szampańskich orV2lnnlnvch. - Kawior Astrachański Cesarski.

Ceny niżej wszelkiej konkurencyj.

prosiąt

..

ŁOSOS, WĘGORZE WĘDZONE.

~~~~~~~~~~

z

=-~ii.,

ZAGRANICZNE i KRAJOWE, STARKI LITEWSKIE, WÓDKI WARSZAWSKIE, STOCKMANSHOTF i RYGSKIE.
WYBOROWY PORTER ANGIELSKI w 1/1' 1/2 i 1/, BUTELKACH.

~

..

Firma egzystuje od 1893 roku.

KONSTANTYNOWSKA Nr. 12 .
KONSTANTYNOWSKA Nr. 12. I
-----------------------------------------------------------~

a

II o

Ogłoszenie.

Piotr... owska

3.
1481

Od Prezydenta m. Łodzi podaje się do wiadomości p. p. właścicieli domów m.
na zasadzie obowiązujących do dnia dzisiejszego praw Instrukcyi Mieszkaniowej
z dnia 22 września, 4 października 1833 r. Zb. Adm. post. M. S. W. część 4 gmin. pow.
tom 2 wyd. 1867 r. Najwyżej zatwierdzonych 9 wr,'1:eśnia 1866 r. Ustawy wyd. 2 maja
1886 r. opinii Rady Państwa w porządku 662, 663 i 666 § Ustawy od powin. ziem. potrzebne od 1 lipca r. b. dla części wojsk miejscowego garnizonu i innych rządowych instytucyj, lokale i mieszkania rozdzielone przez Komisyę Mieszkaniową między właścicieli,
którzy za otrzymanemi zawiadomieniami obowiązani żądane mieszkania i lokale dać
w swoich domach w naturze nie później jak 1 lipca r. b., gdyż ze względu na ogólny
brak w m. Łodzi lokali i drożyznę tychże, Komisya Mieszkaniowa pozbawiona możności
zaopatrzenia wojsk niezbędną ilością lokali i mieszkań p. g. ceny taryfowej, wobec tego
każdy z właścicieli domów, otrzymujący zawiadomienie Komisyi Mieszkaniowej o oznaczonym w jego domu postoju, bezwarunkowo i bez wszelkich zastrzeżeń, obowiązany
pod groźbą osobistej i majątkowej odpowiedzialności przygotować u siebie p. g. ceny
taryfowej oznaczony lokal albo mieszkanie z meblami i o tern listownie zawiadomić Komisyę Mieszkaniową bezwarunkowo do dnia 20 kwietnia r. b..
Przytern uprzedza się, że z powodu ogólnego braku lokali w m. Łodzi, Komisya
Mieszkaniowa, wynajmuje takie, jakie są, nie krępując się ani ceną, ani rozmiarami mieszkań z winy tych właścicieli domów, którzy sami są obowiązani prawem to wypełnić.
Łodzi, że

Prez~dent

Pl1en kowskl

Łodzi

r

m.
RzeCZYWisty Radca Stanu

1495-3-2
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SLale i
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~ In~talacye o Gad,'
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Specyal'~ nej Fabryki Arma~ tur i Motorów w
~ Warszawie poleca
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SWI TECZNE WINA "CHASTA"
Czerwone po 40. 55, 70, 80, 90 i 125 kop za. batelkt:. Białe po 40, 55.65, 70, 75, 80, 90 i 100 kop. za. bat.
De.erowe po 80, 100, 125, 150 i 200 kop. za. batelk<;,
\VINNICA. "CHA.STA." Garsaf, Krym.

SKŁA.D

Piotrkowska. 99.

================================================_. .
'RedUtor Odpowiedzialny St.

Łąpiński.

W

tłoczni

,...Rozwoju", Przejud

]i

8.

WJ~lItwc& . . Cząj.wsld.

