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mężczyźni, mężczyźni!

Na doehód ltas ul"sy

Hzemleślnicle·.

Ziemia obiecana.
(Z powodu odczyta p. Panklemlczll. o ParanIe, wygło ..
szonego 111 Sto\\larzyszenla handlowców, przy al. Długiej).

W godzinnym odczyoie skreślil prelegent hi·
.wychodźtwa naszego do Brazylii; w pię
knych slowach i ró~owych barwflcb. obHzeroie orlowi~dzial o doli i dorobku kolonisty polsldego;
LEKCYE KONNEJ JAZDY.
Wikazał na rozwój Towarzystw oświatowych i
szkól.
Przyjmowanie koni:
Parana wstępuje w nowy okres rozwoju, podobnie. jak to bylo niegdyś w Stanach Zjednona stajnię, do ujeżdżania.
czoDych, gdzie robotnicJ dorabiali się łatwo mi·
Sprzedaż i kupno koni.
J:O>
SKLAD PRZYBOROW SIODLARSKie".
lionów.
Za Jat parę. najwyżej za lai StPŚÓ, po..,.
kryje się Parana siecią. kolei, wydobywać będzie
bogactwa mineralne; dz i ęki idealnemu prawodaw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- , stwu, rol~J w~dą do wbdz
danowyc~ mi~po cenach do polowy solżonych SLtuka hlst. W. ltapaekiego w 6 aki. ski ch, a mając w nich większość, pobudulą drugi,
szkoły i to d., słow e m. d~ięki swemu zmyslowi
A. M' E LE WS KI E GO J:t~ °l:o:~.
kolonizacyjnemu, dokonają podOOju Parauy. Nie
wynarodowią się nigdy wobec Dader sprzyjają.
fKO"\TST t\ NTYN"OW~I\ A. 1 6 ) "
I eych warunków, ale, aby d"iela podbOjU skutecz~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dle i prędz~ dokonać , trzeb~ tebJipoleczeudwo
na~ze, raz już wyrobi~szy sobie jasny ł)ogi łłd l
TEATR
Dziś
III.
•
zmysł krytyczuy, zechCiało wywrzec nacisk lIa
otwarcie
Towarzystwa emi gracYlne warszawskie J krakowskie w tym kierunku. żeby one rok roczni.
Z nadZWYClajnym programem, dotąd w to·
z dzies ęć tysięcy ludzi rzucały do Parany.
dzi niebywałym. :::: Proszę się przekonać. •
Prelegent w wyma.gaDlach Da raZIe jest bar.
dzo skrornllJ.
Z azacanldem
Niedługo Jicz~a naszych omigrantów dojdzie
<10 elfrr przel'ażaJqc~J, a pl'eleg~J.I~wi je.' wia .
• _. tJ"
storyę

j. K. Chodowiecki

Teatr PopUlarny
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\ czne potrzeby, i &0 przeważnie do portów. I A.n~
! glii.
!
Prawdą jest, że gospo(larka naszego koloni; sty jest baruzo pierwotna, ale jak ma OU post~pió,
; nie r.lając środków na zakóp nawet zwykłych nai rzędzi rolniczych. Podnieść jednak tu należy. że
: racyonalna gospodarka rolna i to na większą
; skalę nie dala dotychozas rezultató" nawet mieri nych. Przed kilku laty dwaj obywatele ziemscy
j Galicyi zal<upili większy obszar ziemi pod Kut'y~
i tybą. wpakowali w nią cały swój majątek, na
tamtejsze stosunki nawet spory i wyszli bez zla: ma.nego groSL&. Padli oni też ofiarą ludzi nie
l mających pOJęcia o roli i jej uprawie. a. T'oz~ie.
r wającyeh wieść o hojnej glebie, kolosalnych zbiorach i t. d.
Dlaczego prelegent, zachwalając ParaDę, prze~
r milczał zupełnie o jej złych stronach?
Z końcowego ustępu p. Panldewicza wida~,
że jest on zwolennikiem idei utwonenia na gruncie parańskim ftNowej Polski".
Idea ta, czyli raczej urojenie, pl)wstało przed
kilkunastu laty wśród postępowej mlodzieży pol
skiej za granicą . . Zdollyla ona osobill poparcie w
Galicyi i zr0 bila, jak bylo do przewidzenia, kom.
plAtne fi asko.
Obecuie, jak widzimy, odżyła znowu, chociaż
wątpię, by zyskała. sobie poparcia jak poprzednio,
ale jestem pewny, że zbankrutuje i tymczasem
powstanie jesźcze niejednokrotnie \f" glowach mŁo
dych, łatwo, zapa.lnych, kt6re uie mlaŁy czasu na
wyrobienie so~ie zdro wego poglądu i takiegoi
krytycyzmu. Zyczyćby jednak naletało, ażeby
tego rodzaju eksperymenty powarzaly się jak
llaJrzadziej i to w interesie osiadlej w Paranie
Polonii, bo jej tylko w rel.ultaCle szkodę przy.

I

l

niosą·

Pomiędzy nami a innymi narodami, co i sam
lIrelegeut przyznal, zachodzi wielk!l. różnica.
(Dok. nastąpi.)

Spodnie, czy spódnice?

-

- To zawsze można znaieźć.
ca się w barani róg... Wolalbym slyszeĆ
- Szukaj sobie, jak ci się podoba...
wycie stu wilków...
- Łajdaki, galgany, zbutwiale żOlędzie,
- Zwlaszcza zdaleka - odrzekl filu1erwy, jak wypić za mojo, pijecie w gromadzie, nie Wróblak.
a jak coś poradzić, to was niema.
Do izby wszedł nowy góść, maly, krępy.
- My adwokatom nie odbieramy chleba. o twarzy śniadej z niewlelkim zarostem,
(Mieszkańcy Zebrowa).
Chcesz rady, idź na róg, tam zawsze jeden I o oczkach tatarskich. Szmer ogólny zrobU si~
I adwol<:at
prośby pisze; dasz mu kieliszek
w szynku.
, wódki i gotowa!
Pochewka - odezwaly się glosy.
Myślę - przerwal Wróblak - że, trze- Jak si~ macie! J~k się masz, Zyg..
(Dalszy ciąg-patrz 1<2 60).
r.aby od żyda wydobyć sygnet i odeslac tym I munt' - WYClągną.!' do mego rękę.
- To pewnie byla powroźniczka - prze- drabom.
I
Byl to najrozumniejszy ze złodziei, ale
rwal Zygmunt. - Niosła go do lombardu, ale ,
_ Mądryś! Kto cię takiego rozumu uczył, też i najbardziej drapieżny. Z górą setk~
ulokowala w pewniejsze jeszcze miejsce. niech ci zwroci za lekcyę. Odeślesz-to taki mial na swojem sumieniu okalecze:(t. Nie
Bala się potem wyznać prawdę powroźniko powroźnik ani bąknie, bo będzie się bal, że- wolno bylo mu nic powiedzieć, tyranizowal
wi, żeby jej powrózkiem skóry nie wygarbo- by dziewczyna potem do ula go nie zapako- wszystkich. Bo w fachu zlodziejskim dzieje
wal, więc wszystko zwalila na sJużącą.
się to samo, co w innych fachach: jest tu
- Niby jesteś sprytny chlop, a plewy wala ... Najlepiej, to proboszczowi oddać.
i zazdrość, i ambicya, i duma, i zdrada, i miw twej lepetynie - rzekI Syrena.
- Zgoda-odpowiedzial Zygmunt.-Mój lość, i podstęp, i nienawiść. Nie różni się ta
- Gdyby to ona byla wlaścicielką, to Syrena, pójdziesz do żyda, potargujesz się, organizacya Ulczem od innych organizacyj,
pocóżby pierścień kryla pod podszewkę~
I a potem,
gdy wykupisz, udasz się do pro- poczynając od chórów kościelnych, a koń- Sam tam wpadL.
boszcza i oddasz.
I cząc na radach państwowych lub ministe- Niech i tak będzie... A ja wam przy~
- Tak... bez otworzenia pyska...
t ryach.
si~am, że ta baba musiala buchnąć sygnet.
. - Jak to?
!
ZIodzieje nienav;idzili Pochewki, ale go
- Mialeś bilety - przerwal Wróblak- Przecież mu COś trzeba powiedzieć, szanowali i liczyli się z nim, był bowiem dotoś powinien wiedzieć jej nazwisko.
skąd ten pierścień'
bry towarzysz i sprawiedliwy sędzia. On za- Prawda, prawda! - zawolal urado- Powiesz mu na spowiedzi, to cię nie latwial wszystkie sprawy zlodziejskie, on gowany Zygmunt - to potem napisze się do zdradzi...
dziZ powaśnionych, on stawal w ich obropolicyi list z doniesieniem, kto buchnąl pier- Ja nie chodzę do bóżnic i kościol6w nie, on ich wreszcie wspomagaI w niedoli,
ścień.
od czasu, jak mi za sikorę (zegarek) spra- a karanych więzieniem karmU swoim kosz- O, kacze Iby... CÓżto zlodziej, to jaki wili lanie. Leżalem wtedy trzy tygodnie. tem i o nich pamiętał. Byly to tak wielkie
.reporter, czy co~ żeby zabawiaJ' sIę w odcy- Odtąd omijam wszystkie kościelne uroczy- atuty, że zupe.l nie zacieraly ujemne strony,
frowanie bibuły. Możeby jeszcze bibliotekę stości, a przyznam się wam, że możebym a przedewszystkiem gwałtowność, którą się
zaloży6, co~ Wszystko to dowody obciąża
i wlazl jeszcze kiedy niekiedy, ale nienawi- Pochewka odznaczal.
jł\ce złodzieja. Worek i bilety wrzuciłem do
dzf,l tych dlawidudów. Wyją na tych pisz(d. Co n.)
brzydkiego miejsca... Co mi po nieh.
czałkach tak przeraźliwie, że człowiek skr~-_
14)
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którym wysIane forpoczty nowej mody mlls aly
1\1
Ustanowiono na przyszłość nastę, ujące prze
8zukać interwencyi policyjnej
Jl. , I '
1\_
pisJ dotyczące kapitalu rezerwowego:
l) l(spital rezerwowy, pomimo rdZ 1t.ieleoia
Prasa popierana przez hygienę wytoczyla
już oddawua wojnę przeciwl<o gorsetowi ... ~awogo mięrizy członków, przezua.cznny j"Ht na. p l
lywania pra~y,. ani nawet II:akazy lekar~y me zro(h) Podział cmentarza. Po długoletnich za- , krycie strat i zarząd młl. prawo użyć go zaW8Z
bily nic. KobIeta uparIo. Się przy sWOlem, a to targach i układach z dozorem kościoła św. Jó· na ten cel, nie odwołując si~ ani do poszczegó
dostateczne, aby najlogiozniejsze dowodzenia, ta
zeta, kolegIUm ewangelickie, posiadając wyrok są- nych ozłonków, ani do ogólnego zebrania;
Ide, jak 2 razy 2-nie znal.ady u niej posluchu.
dowJ, wczoraj we~zlo w posia.danie części emoll2) Zarząd ma. prawo pukrywać "traty Ill'Ze
Ona jak iel potrzpba, pOlllllozy 2 przez 2 l otrzyma
tarza przy kościele św. Józefa.
dewszystkiem z Ilapitalu rezerwowt'go, tj., ;i. e
iJoc~yn 5, albo uawet. jak pisze Sienldewicz,
Dozór kosciola św. Józefa, przekonawszy się. llapita! za.sobowy naruszony być może nie woze
LampaK . To też gorset zostal.
że na dobrowolne zrzeczenie się tej części cmenśniej, I\Ż po wyczerpaniu kapitału rezerwowego;
3) Podział cześ;:i tego kapitału ma być dl) ·
"
Odda.wna też lekarze i hygieniści rozpo· tarza przez kolegium ewangelickie nie może li- .
częli walczyć przeciwko spódnicy-która jest wy
czyó, chciał kupić tę częió ziemi za 20,000 rb . . konany i w przyszłości dokonywanym b~uzie IV
tworem luźuym i niemajllcym nic wspólnego z tor- Uktady trwały dość drugo, Ale kolegium żł dalo stosunku do udziałów i do czasu pobytu oztonl"l
mami ciała.
50,000 rb.
w Towarzystwie na równi z dywidendą t. j. poTak dobrze, jak w spódnicę, możnaby się ubrać
W ostatniej chwili porozumiano się tylko o między tymi czlonkami, którzy mają. prawo do
w piec i walizę lub t. p. przedmiotyl
zm'anę figury cmentarza w ten sposób, że posąg
dywidendy; co się zaś tyczy tegoż ka.pitału z lai
Spódnica uie jest 'ani zdrowa., aDI hygienicz~ Matki Boskiej i dzwonnica pozostały na części ubieglych, to przy podZiale wiuni być uwzględni _
ni i ci członkowie, którzy z towarty:'!twa wy
na. Po większej części wisi ona na biod~ach i ziemi, należącel do kościoła św. Józefa.
kr~puje wraz z gorsetem swobo~nc ruchy k18Z~k. '
W obecności czlonków dozoru kościelnego i stąpili.
Jest to tak ważny powód, ze gdyby on Je , kolegium, wczoraj geometra Szymański dokonał
4) Procentów od kapita.łu, jak dotl\d tak i na.
den istniał, zwolenniczki zmiany spódnicy na spo- pomiarów, a dziś przystąpiono do ustawiania slu· dal, płacić towarzystwo nie będzie;
dnie miałyby jaż uiezwJciężone atu w ręku.
pów i budowy parkanu, który stanie na środku
5) Zwracaó s ę będzie członkom należne im
Sa jednak i inne przyczyny, jak swoboda ru- ścieżki, jaka była po za baryerą·
części kapitału rezerwowego jodnocześnie ze 7.wrochu znaczne zmniejszenie Ciężaru, bezpotrzebne
Maleryaly do budowy parkanu są donoszone tem udziałów, to jest przy wystąpieniu z TOWildźwiganie sukni w czasie słoty i t. d.
przez wyłom w parkan'tl na posesyi, graniczącej rzystwn, 8Losuj~c do tegoż kapitału zasa.dy § 12
Co do ostetycznego znaczenia nie będziemy z cmentarzem. a. należącej do kole~lum.
ustawy;
się tli rozph,ywali szeroko.
Estetyka w stroju
(a) B uro pośredni~twa pruI· Gubernator
6) Niepodnieilione części kapitału rezerwowekobiecym, to tylko grymas; bo czyi dzisiejsze piotrkowslll zatwierdził projekt biura pośredni~ go, po latach 10-iu od wystąpienia czlonka, na
kapelusze można nważać za rzeczy estetyczne; ctwa pracy. Grono fabrykantów zgodziło się na równi z niepoelniesioną ,lywldendą, zapisują się na
albo czesanie glowy czy ma coś wspólnego z pię- pOlloslenie Ilodztów z\viązanych z utrzymaniem rachunek zysków i straL towarzystwa.
knem?
I biura.
Biuro, którego otwarr-ie w domu przy
Przyjęto budżet wydatków na rok 1911,
Smiejemy się z czasów panowania bialej pe
ulicy Nowo-Targowej nr. 31, nastąpi w dniu l przewidu, ący sumę rb. 31,520, upoważniając zaTuki ze znamieunym warkoczem. ale czy dzisiej- kwietnia r. b, będzie miało na celu wyszukiwa· rząd do przenoszenia sum z jednej pozycyi do
sze lold, pOotisze i t. p. przjbory gtowy nie .są. nie i dostarczanie pracy .detylko rob ILuil{om Ca- 'I drugiej oraz do przekroczenia etatu w razie po
równe lei białei perue!.'? albo jeszcze od nIei brJcznyOl, leCI: j wogóle jednostkom pozbawio- trzeby o 10%.
mniej estetyczne?
nym zajęcia.
.
Do rady wybl'.lno ponownie przez aklamacyę
O est~tyce szat kobiecych w starożytnej GreBiuro pośredlliczyci będzie w pozyskaniu pp.: Jana Arkuizewsldego, Wilhelma Hordliczkę
cyi nie bęuziemy mówili. Każdy klimat wymaga miejsc w różnych zakładach przemysłowych i I Luclwika Meyltlrta, a do zarządu p. Czesława
inDyl~h form, innlch ubiorów.
przedsiębiorstwach, od !(tórych rzerpac bQdzie
Juliana Szaniawsloego.
Wracając do wszczętej k~estyi. nie mamy informacyj o wakUjących posadach
' Z a pomocą glosowauia tajnego wybrani zonic przeciw zmianie dotychczasowego stroju koSprawami biura, które istnieć będzie pod stali do komlsyi rewizyjnej Pll: Bertold Ginsberg,
egidą Cbrleści]a,ńskiego Towarzystwa dobroczyn· I Wadaw Matysek i Stanisław Zi6hilskl. nil Z&:ltęll '
biety na nowy, nie znaldUJemy danych faktycz·
nych na którycn można byłuby oprzec 0pozycYę, 003rli, za\VJadywao b'Zdzie komitet, złożony z kil· \ ców pp.: Marceli Karwacińs'd, E IwarJ Macher
a na~'et prze']lwnie, pewne poparcie w dowodze- ku fabr.fkautów i osób wplv.vowycb.
i Zygmu.H Pcądl}ńJ I.
nillch Judzi. zajmujł()ycb się naukowem !.ladanitlm
(-) Nowy projekt kOleI. Wśród licznych!
Na wniosek przewodniczl};cego zebrani Wyl'a
tej kwestyi.
projektów przystilpióno do wytku ę ·ja nowej Ii- ziII podziękowanie członkom zarządu I ra.dy za
Spóduie będą dla kobiety, zwłaszcza I,racu· nii od Ł1lz1 na Zgierz, Ozorków, K'ltno, PlQck, • pracę okolo rozwoJu instylucyi Takiet Ilod!.ię.
)ącei. o wiele wygodniejsze i bygieniczniejsze. Sierl'l', OkAlewo do komoI', Karf. zl(ąd bocznicą kowallle wyratono jcomitetowi dyskontowemu na
Spódn\ce w fabrykach 81\ bardziej uiebezp:eczne, potąezony będ~le Rypiu. Poci P,ocldem, w po· i woiosek p. S6aUl&wskiego.
nii. obcisle spoduie, bo łatwiej szerokie taMy bliżll cukrowni Borowicz'd, jest prOjektowana bll- .
spódnic mogą się uosta.c IV tryby, lub pasy!
dowa mostu żelaznego dla przyszlej kolei.
(a) l T-w" kolei elektrrcuej. Sf\rawo~da·
Na ulicach spodnie nie kurzą, a to ważny
lożynierowie rozpoczęli roboty od Ryp'lna do
nie z eksploatacyi za rok 1910, t. j. za jedenapowód, lV zimie są duio cieplejsze. lżejsze i t. d. Łodzi.
s~y rolc działalności Towurzystlva, stwierdza poWiemy, że konserwatyzm silniejszy jest nad
(_) Z pOGlt i telegrafIl. W zarządzie gmi- 'cieszający fakl, że dochody z ru;hu oSlbowego
ny Kazimierz. powiatu slullecltiego, guberni! ka- podniosŁy Się i wynoszą 1,145,274 rb. 56! kop.
wszelkie dowodzenie, że nie wszystkie panie po
dzielą ten wnivsel{, że wielu mężczyzn również liskiej, poczta przyjmuje zwykle listy. W biurze 1
Do tak znaczuej zwyżki dochodów przyczy
będzie przeciwnego zdiłnia .
poczty w OżaroWie urządzono stacyę telegrafu
nily się przeciewsty,tkiem nowonabyte wagony:
Nie namawiamy więc niechrącYllh stosować Czynności pocztowe przy zarządZie gminy w 80- 20 motorowych i 20 dodatkowych, l(tóre uruohosię do tej llIody, aby jej holdowali. ale obowiąz- bkowie, gubernli kieleckiej zawieszono.
. miono w polowie roku.
kiem naszym jest zaznaczenie, iż wrazie, gdy na
W billrze pocztv w Cmielowie urzl}dzonQ
Wskutek z,viQkszonego zapotrzebowania energii
ulicach ukażą się w nowej formie adeptki męs· stacyę telegrafu. Telegramy zagraniczne przyj~ z centrali Towarzystwa ustawiono piąty kocioł
kiego stroju, aby ogól nie zachowywal się wzglę· muje się w Gomblnie, w Chmielowie i Bialej i u/ożono nowy kabel zasilajllcy.
dem tej inowac]i w,rogo, a ~o wi~cej, \~yzY~'ają- OllCie (gubernia suwal·h).
I
Aby .zabezpi~czrć pr.&wi~lolVy ruch ?ociąg~w.
co, gdyż jest to stroj tak dobry, Jak kazdy lUn!. i
(a) Z fabryk Przed kilku dniami robotni- I pr~y zwIt}llszone] ~ch liczbie, p:zedluwno D1e
Spodnie \V niczem uie są. gorsze od spódnicyl
1 oy fabryki
WUjJystawskiego (Południowa nr. 50) . ~tore r?zlazdy, .u.lJZo~~ now.e ~ral .. wybudow~~Q
w liczhie 90 porzucili pracę sl(at'tąc się że . linię, lączącą u~Hle DZielną ~ Stednlą przez Tal'
w 101(31 '1 panuje zimno nie p~zwalaJące na ~or- : gową· Wszystkie ,te roboty l nabytki wymlgaly
KALENDARZYK TERlIilNOWY.
I'
I znacznych nakładow, wskutek czego przekroczo"KI Gl D z I ś'Z bIgn'ewa. J Ił- ma nąSłuszna
pl acę· pretensye robot ,l ików administraoYA ; no d wuml'1'lonowy !{apl
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A. ZELWEROWICZA (Ceglelnlala, zarządzono ogrzewa.nie sali fabryna nr. 63). D z I i "Uplory". Początek o godzinie 8 m. ' cznej i robotnicy po wrócili wczoraj do zajęcia.
( ) T
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15 wleezorem. W"stAP Wandy SlelllasżkoweJ. Ju'ro I
J
'I
a kowanys
"OllaD
owo-p.r:18m1s owe
"Oj męłczyznl, mężczyzni~.
Pucz~tek o godZ. 8 mln. 15 ł.
d
l t
h WUt
wie~zore... (NI docbód Resursy rzemieślniczej).
I Jomnego .re ylU zw~ a o wcz?raj. w g~na.c u s o·
TEATR POPULAH.NY. (Konstantynowska nr. 16) j ~al'zyszellla 1!lIalstl'Ow tkackich (Pl'zeJa.zd Nr l)
Dziś "Ogniem I mleezem". Poez~tek o godzinie 8 mln. ! ogólue zebraole roczne w dl'u;lIn termiole. Przy15 wieczorem. Jutro "Odsiecz Wlednla
Początek o było 109 cz'onlww.
godrt:. 8 mln. 15 wieczorem.
Na. przewodolczącago wybran,) inżyniera Leo
ZEBRANIA. Dziś-ogólne Tow wzai. kred. (Piotr- , na Golca który zaprosił na asesorów p. Władykowska nr. ł3, o godz. 6 wieczorem) - Ogólne wlaść. sława D~użyckiego i GotUba Marlina. a na trzyudzial. Gazowni lódzkicn (Przejazd nr 1, o godz. 7 wie- mającego liióro p. Bronisława Mazurowskiego.
CJorem.
Zys kW)' noszący 1
'b .15. 179 k op. ••, pOdZI·....
- J u t r o - ogó.loe Tow. opIeki .nad Iwlerzfł'ami
v
(Przejazd l, Ci g 8 WIeczorem). - VI ej grupy repre~en : 10no w ten sposób: na powiększenie kapitału re\antów radogosk. Tow. poż -oslczędn {w lokalu własnJm, zerwowego rb. 1,233 kop. 15, na dywHeudę dla
członków w stosunku 6IY od nioh udziałów rb.
o g. wIeczorem.
POGADANKA. D ~ I ś w Stowarzyszeniu n a u , : z y ; o
cieli chrześcijan (KODstllotynowska 5) pogadauka p. Mu· 7,398 kop. 90, na wyna~rodzenie rady rb. 280,
siatowlcza n. t .• 0 zabezpieczeniu s\arolel nanczJcleli" komisyi rewizyjnej rb. 120, komitetu dyskontowePocz~tek o g. pól do 9 w.
go rb. 1,414, na dodatkowe wyuagro Jzenie zarzą"ODEON". (Przejazd 2) Oz: I ś przedstaWienie ki- , du rb. 1,400, na dodatkowe wynagrOd1.eDltl pra.nematogratJczne dla młodzieży I objaśnienia.ml. Początek I cUJących w biurze, W stosunku jednomie'ięcznej
o g. ~ po pol
pen:>yl rb. 910, na rzecz lllllzamożnycll uClnió~
ulwly handlowej kllpiec~wll. lóuutlego rb. 146
ko!lo .s.
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W lIczbach okrąg yc
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tysląSce. I
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b
kł' T
ta. e wzra.s ająOJ ruc 080 owy s ania o
I warzystwo
i w roku bleŻ:łcym
do zaprowadzenia
·t
różnych ulepszeń. Nlł. razie nie można określić
kosztów wszystldch zaprojektowanych robót.
Dochody za rok 1910 pozwalają: nietylko na
. UIY d ·d d
I nadto na. owiwJplaceUli
;o
yWI en y, a e .
.? ę
kazenie kapitalu zasobowego o Większą. lllZ .zwyI kle sumę 75,000 rb., co z& względu. ~a n~ewyI jasnioną dotąd kW~8tyę pokry.cla wymle~l~neJ wr
" żej przewJżki••Ilapltalu
akcYJJlego, uwazao nalezy
d
. za bardzo pozą ana_
.
Tabor ruchomy kole' stauowlą: 10 ?ztero·
osiowyc, h wagonów mot~1 owych, 80 dIVUOSlO\V~oh
II 62 wagony dodatkowe Je
wagouow illOtOi"OWyc, .
,
,i uen wagon do ?CZyS~Clanla szyu za iln.legu,. 5 wa
gonów do soh, l wagon do polewaUla UlIC, trzy
wózki do montalu.
W roku s~r&.lVozdawcz.y~, by~~ 15~, ~agony
"ruchu; prZe~JeZI~nO pa~azelOw ~3,13:>~a~.
.
Utrzymau.le pracowników sarządll. IiLacJl cen
ualnej, wld~da drogowego, wld:mJu rucha,
'I
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warsztatów, robotników czyszozących wagony i
Bilety są do nabyoia 'II ozytelni przy ulioy miliardy, a nie miliony jak to mylnie "ydnkodozoruj ący c h przewodni1d eleldryozne-wynioslo
Andrzeja nr. 6.
waBo.
295,995 rb. 82ł kop.; nbezpieczenie od ognia
(X) Zawies iła wypłaty w Kiszyniowie Cirma
•
i wypadkó w nieszczęśliwych 5,354 rb. 43 kop., manufakturowa Mordkowic i Bartbaum. Pasywa
l ~200 000 b 'któ h aj przy
(a) Nowa fabryka. Aron Gutma.n przystE} '
)(oszta ogólne admini straey.]·ne 37,67 I rb . 42 k.,
wynoszą
o COlO Donoszll"
;
r o .,t"'ln
z
rycLodz• Ztg·- 1) IJJ'o do budowy farbiarui przy zbIegu ulic ReJ!)"da
na Łódz'
N
koszta eksploatacy ']ne 234,554 rb. 63 kop.
"
. fabryl\anci
"I"
" " się owej
..
tera i Gluchej pod nr. 2 na Bal.utach.
Zysk ogólny na rok 1910 wynosi 532,960 rb. pisze,
że tutejsi
narzucali
fir
40 kop., , a po potrąceniu 5% od dochodu brutto, mie z kredytem na dlugi termin, przyczyniają<l
(f) I Radogoskiego Tow. pożyoz.-oszcz§dnonale ż nych magis tratowi 57,263 rb. 73 kop.-po ·
si~ w ten sposób do własnej Atra.ty.
soi owego. ZebranIe VI ej grupy reprezentantów
;"ostaj e 475 ,696 rb. 67 I<op., dodając pozostałe
(a) Oszustka. w uzupełnieniu wiadomości odbędzie się w piątek dnIa 17 b. m. lir lokalu
będz "le
7 wieczorem.
z 1909 1'0 k u2, 568 r b . 30 kop ,, S +anowl'"
'
v
o nif'uczciwych operacya<Jh, .iakich dopusz6zala wJasnym o eodzinie
~
478,264 rb , 97 ){Op.
się 45-io letnia kobieta, podająca się za Stefań(X) Z "Lutnt- zgierstiej.
.Lutnia. M zgierslta
(a) Z Towarzystwa opieki nad dzieómi. We . sl{!ł z Kalisza, nadmienIamy, że wlaaciwe jej Jla- I urządza trzeci w sezonie koncert wokalno-lOstrllwtortk . w lol,alu własnym przy ul. Milszej :Na 16, zwisko Walerya Kamińska. Wyrokiem zjazdu I mentalny dnia 25 marca. Program koncertu za,)od przewodn ictwem wice-prezesa, ks. dziekana sędziów pokoju na mocy § 173 i 175 ustawy o poW'iada. Się zajmująco. Stadem popr~ednieh konGniazdowskiego, odbyro się posiedzenie zarządu l<arach za oszustwo przy sprzeda?y l'óinych przed- certo w i ten z pewnościilt będzie sill cieszył poGniazda, na któl'em odczytano listy osób i ins~y- f miotów Kamińska skazana została na 5 miesięoy I wodzeniem.
~ucyj, ofiarOWUjących stale roczne zapomogi dla więzienia, które odsiaauje przy ulicy Targowej l
(a) Studya nowej kolei od staoyi Chojny
kolei obwodowej w kierunku Wieru8zowa i CzęGniazda, i tak: Elekt.rownia 50 rubli, pp.: L. ~ Nr 14.
Grohmall - 50 rb., H Grohman - 50 rb., Ko· i
Zajmowała się ona od dłuższego czasu spn:e- stocbowy via Rzgów, Tuszyn i Bełchatów, prochanowsld - 25 rb. , L. Leonhardt - 250 rb. dai~ malo wartościowych, a mających pozór zlowadzi inżynier Załuski - obecnie na terytoryum.
Oprócz tego ofiArowali il:1dnorazowo: Skład I tychpierścionków, kolczyków, dewizki itp. za zlote. , rzgowskiem.
Żlrllrdowa1d - 25 rb ., p. K. Hoffricbtel' - 15
Przeum 'oty te pochodziJy z potajemnej fa.·
(a) Kary administraoyjne. Gubernator piotrrb., Bank Azowski - 20 rb., Bank Kupiecki bryki żydowskiej, która od dłuższego czasu zaj · kowski skaza!: za nieprzestrzegitnie przepisów
Łódzki - 25 rb., Stowarzyszenie majstrów fa- m\Jje się wyrobem takich imitacyj, używając do lIIelduul\Owych mieszkańców wsi Stare Ztotno,
bryczDych - 10 rb., skład apteczny A. Lipiń- ł tego stempla z próbą.
gminl Rl}bień, Kazimierza Kacprzak i Marcina
I1ltiego - 1 pud tranu.
I
Kamińska upraw iala proceder rozpowszecb · ! Sicińskiego na zapłaoenie 15 rubli każdy i mieZa wspomniane ofiary zarząd sklada laaka- ! niając owe fałszywo ,.kosztowności" nietylko w i szkańca KOlIs'antyno\ł'a Augusta Majera na 2i
wym ofiarodawcom serdeczne podziękowanie, ma- Ł'1dzi lecz i innych miastach prowinoyonal- ! rubli.
jąc nadzieję, że ofiary od innych instytucyj i nJ 'h
(a) Z Lęozycy. W niedzielę ubiegłą odbylo
Sprawę Złl oszustwo wy~oczyła jej os~a~nio aię zebranie ogólue członków lęczyckiego Tow&osób będą naplywać.
(x) stow. pracowD. przemyału l handlu urzą- mieszlranka Łodzi Rozalja Kolękowska.
rzystwa pożyczkowo-oszczędnosciowego.
dza w nad chod zącą sobotę, w lokalu włas nym
(a) K~ mera dezynfekoyjna. Sprawozdanie za I
Wedlug sprawozdania zarządu, Towarzystwo
(Piotrkowska 120), wieczomicę dla czlonl,ów, Jcb czas od 14 lutego do 14 marCa r. b. wykazuje, miało w r. z obrotu 600,338 rb., o 250,234 rb.
rodzin i zaproszonych gości. Na program zlo~ą ie sanitaryusze miejś()y zdezynfekowali 2~ lokali
więcej niż W roku poprzednim. W dniu l stJeię: śpiewy solowe, muzylo~, deklamacye i mono· (38 pokojów) po chorobach zakaźoych, mia.nowiczuia roku b. Towarzystwo liczyło: udziatów _
logI, Zakończy zabawa t owarzyska i pogawędka cie: po sz karlatynie 12, po ospie 7, po tyfusie 3, 21,891 rb. 29 kop., kapitałów: zapasowegow kole źeńskiem gronie.
Początek () godzinie 8 po gruźlicy pluc 3, o ogólnej objętosci 2370 m. 842 rb. 43 kop., wsparc - 99 kOI)., na l\Upno
minut 80 wieczorem.
' Zużyto DŁ\ ten cel 5677 pastylek forma.linowych, Jomu - 755 ro. 99 kop., wktadów - 109,380
W dniu zaś l kwietnia. r. b. Stowarzyszenie snblimatu 100 gr, formaliny w płynie 5900 gr.
rb. 95 kop, przecuodniego kapitału _ 6,742 rb.
ul'ządza wieczornicę męsk~ o bardzo urozmaico- i czystego karbolu 200 gr., chlorku wa.pnia 2000 09 kop., zysków z 1909 roku 1,005 rb. 52 kop.
nym programie.
I gr., mydla
szarego 10 fun'ów, a.moniaku 4400 I Z zasobu Le~o w dniu wspomnianylll byto: w lę(a) ł.6dzti oddział Towarzystw, krajoznaw- gr., sody 2000 gr., spirytusu denaturowanego czyckiem Towarzystwie wzajem. Kredytu 6,082
ezego zwoJuj e w dniu 19 marca, o godzinitl 5-ej 17,600 gr.
I rb. l kvIJ.
W akcyach Bauku w ~p ordzielczegopo południu, w lokalu Stowarzyszenill. nauCZyCIeli
W kamerze przesteryIizowlno formaliną od I 1,507 rb 50 kop., na pożyczl{ach - 127,661
chrześcijan (Konstantynowska 5), drugie zebranie ~ dnia 14 lute~o do dnia 14 marca 49 sztuk (wa.
rb. 19 lwp ., w nabytej pOiunyi - 5,286 rb. 99
mi esięcznEl, poświ~cone zadaniom naukowym i spragi 278 fu utó w), na mieście zdezynfekowanf) 4400 . kop, w go t o wiźnie 81 rb. 57 kop. Zysku w r.
wom adminIstracyjnym bież ącym.
\ sztuk. blellzuy 1 pośc ieli, łąCZnie za.ś z dokOlHI.ue - \ z. Towar:lys~wo osil\gu~lo 9,697 rubli 22 kop.,
Na zebraniu tem czlonelc Towa.rzystwa, p. I IDI poprzeLlni o o g ółem 11 598 sztuk
czlonków w dniu 1 stycznia byto 804, w ciągu
inżynier Franciszek Hirszberg odc'lyta referat p' l'
(a) Naj_ohanie. Na ~ędząeJ pr~9Z ulicę Plotr- . roku przybyło ezloll ków - 241.
t. ,.Rys geologiczny wyżyny łódzki'JM.
kowską IIIlL"mQbil p. Ignacego Bllfllch!\. ol!:oLa domu nr i
( II) Sprzedaż IIrz e.a. W dniu 2l b. m. w ma.
t
3:l na j echała dor u ż k ll, wyjeżd ż ająca z ulicy CegielnianeJ, I gistracie z/l ler sktln od b ę,jzie się JJcytacya na sprzodaż
(a) Pierwsze Towarzystwo wlaJomugo re- a powożona przez DAwida Gllksberga. Skutkiem zderze · I 628 sztuk drzew leśuJr:h, ocenionych do licytACJI na
dyt1l kupców i przllmysłowoów .
Zwolane wczo - nla weh!kuLÓW, wyJ&claLy szyby w automobilu t uszko- I 2,64Ó rb. 93 kop.
raj, w lokalu przJ nllcy Piotrkowskiej Nil 43, dzone zostaly skrzydła deki, .kOD zas dorożkarski zlao"ólne zebranie roozne, z powodu przybycia za
mal prawą nogę Prow&fłzący Illltomobll, Stanisław Slu~arczyk, oraz sledząc y obok Stauislaw Osiecki, ulegli
S Z T K R. .
lebdwl' e kilku członków, nie doszło do sku tku i l. iekkiemu
okaleczeniu Wladze policy jne sporządziły
odbędzie się w drugim terminie, dnia 30 marca" protokół w celu pociągnięcia do odpowiedzialnosol win- ;
(x) Teatr po.skI A. Zelwerowlou (ulica Cew sali koncertowej Vogla (Dziel.Da 18), o godzi- Dych nioostrotne) lazdy.
I gielniana ] i 63). Z kanceiaryi teatru komuniku:aie 7 wieczorem.
(a) Kradzieże. Z mieszkania StefllIla Pustoewie . l jl} nam:
(x) Zebranie abatJ'18ntów. Zwyczaine zebra~ iowlł., przy ul., Als.!{sandrowskiej nf. po, skradziono r.óżne I:
- Dziś Ibsenowslde <Uprnrp Z SiemaszkoJue czlonk'w Towarzystwa absLynentów c Przy- rzeczy, wartoscl kIlkudZI eSięciu rubli. Sprawca kradzl8zy, wą i Jaraczem w grównych rol ach.
_ W . t k
\. , '
h O'
.
Jan Kas przak, uciekł..
szłoś G) odbędzie się W' dniu 19 b. m. w n~edzie·
_ Z mieszkania stróża Andrzeja Grajaka: prly ul.
. , . plą e , po cenaell zwycz:aJnyc
(:J
lę o godzinie 4-ej m. 45 po polud~i~ w lol{aln
Poludniowej nr. 30, IiIkradziono róŻna rzeczy, warlości męzczyzul, mę z czyznl/», wyborna komedya K. Zawłasnym przy ulicy Konstantynowsklej ]ii 5.
1 78 rubli
lewsin ego, na dochód resursy rzemi ef3niczej.
T t
l
A JII' l
k'
- Okolo domu nr. 6 przy ul PIotrkowIklej aresz- i
(x) Zebranie ogólne zwoJuje zarząu Stowa- towano Franciszk" Baranowskiego, bez zajęcia, który
(X)
ea r pop~ arBy . le e~s lego. (Kon·
rzTszeuia Wzajemnej pomocy pracowni1{ów han- skrAd.t z kieszeni Liuy Cymbalsklej portmooetkę z ple- stantynowska M 16). Z kaucelarYI teatraluej koI
,
8
d ' '
.
nlędzmi.
..
muniku J ą nam:
- Z mie8~kanl&
szewca . Mlkolaja I{allsJera, przy
_ Dziś, w czwartek , na uoohód filii cGniazdlowych na dziell 1 marca, o go ZlUle 9 ·ej W16- I
! ul. Bell~dykta nr. 45, 8kr~dzlOoo zapas obuwia. Sprawca da:. opieki nad dziećmi na Balutach da y będ .
ozorem, w drugim terminie.
t
' kradzlezy, Jan Rypkows kl, zatrzyml\uy,
.
,
n
Złe
(a) Z kolei łódzkiej. Na. miejsce zmar ego I
(I!.) Uaiłowanie kradzieży.
Do ~&stauraeJi po r az . os~atnl w tym SeZ?llle. dr.amat hlsto!ycz:
ś. p. Hewla, glównym l(asyerem kolei fabryczno· ! "Ermltage~, przy ul. DZielne) nr. 18, zlodzleJ ot.worzył oy w pięCIU aktach H. Slenlue"lcza «Ogniem l
łódzkiej mianowa.ny został p. Stanistaw ~z!J:dl<o\V- l wytrychem drzwi do gabinetu z Ile ni, a usly8zawszy l mieczem,.
sili dotychczasowy kasyer towarowy, j<tory pozo · I obce kroki, skryl się za piauino. Przechodz"cego podó~- I
- W piatek po ra~ czwarty uka7.e się obraz
sta~al na tem stanowilku przez ~ 25 lat.
CZas wla$clciela restauracyj, p. Plechowskiego, zdzlwilD, I d matyc
~ ięciu aktacl R
k
Od
i
dlaczego drzwi gabinetu, zwykle o tel porze zamknięte, " ea
. zn y.
p
!. " apac lego < I X) Z Tow. krzewienia oświaty. W niedzielę . są otwarte, ZaalArmowl\oa służba znalazła ukrytego,
sIecz WJednIa» po cenach zOIzonych.
19 b: m. o godz. 4-ej po poludniu, w sali wykla- . 19-1etnlego Stanlslawa Kwiatkowskiego, przy którym
dowej przy ul. Zawadzkiej Nt 17, p. Mieczyslaw : byl pęczek wytrychów I dłuto. KWiatkowskiego aresz ·
•
k
dn'
Dominikiewicz powtórzy po raz drugi odczyt swój l l.ownno.
Uroczystości mnnachijskie.
I
(p) Pogoto_UI ratuD owe w ciągu la wczo"
S
.Pan tworzema.
I
raiszego pomiędzy IlIoemi wzywano do następujących
(x) Odozyt. W dniu 18 b. m, o godz. 61/ t wypadków:
W 'niedzielę, dnia 12 b. m., odbyły sie w Mo1fieCZOleID, w lokalu szkoly 41 lwIa ,Jedność,
-. Ogólnemu o~l6blenlu uległo pięć osób, z. któ- nachium w dalszym o i ągu uro c zystości na ct;eść
e edl1 k ta. ~ 98 p. Ludwik Domagała ryrh J,ednlP, odwl~zlono . do szpltal~ Aleksandra, ledną
przy u.l B n J
, •
•
do szpitala Pozoausklcb, leduą do mieszkania, jedną ode- 1(8. regent a LuitpoIda. Przebi eg ich !.Iyl istotnie
wygloai odczyt p, t. <Alko~ol,. Jako :vrog ludz
alano do Przytulku starców I kalek na ul. Dzielną, 8 wspanialy. W publiczuym ogrodzie dworskim,
kośeh iloatrowauy obrazami mlc nąceml.
f jedn" do Przytułku noclegowego na ulicę Cmentarną.
rezydenCJą królewską, odbyła. się parada.
Bilety wejścia po 9 .kop. do nabyCIa w dzień I
- Na ul. Piotrkowskiej nr. 79 Chawl\ Fuks, ku- przed
wojskowa,
w której występowal, jako najrllloJ.szy
I charka, lat 19, zadZawiła się ością, ledz"c rybę. Przeode Z Yt U na mieJ'seu •
oficer
a.l'tyleryl,
20·1etni prawuok regenta. R6w.
"
szkodA usunięta zostala na stacyl Pogotowia.
(x) Raut D& T. It O. Udział w lUtereluJą- N~ ul. Maryslńskiej nr. 21 napadnięto Bronłsla- no cześnie odstonięto pomnik kOliny Ottona Witoym rauoie, Uor y odbędzie się w sobotę dnia 18 I wa Jom~yeklego, stolarza, lat 31, we właenem mieszka· ' teIsbacha , ufundowanego przez barona BI1.~sJUg
marca, w Bali majstrów tkackich przy ul. Przo- nlu l nozem zadano mu dwie rany W pj.ecy.
Orvd le'a. Około południa lotnik Wlenczers doJaid Na 1, oprócz wybitnych sil amatorkich t ar(x) Sprostowanie. W artykule p. t .Uoa- konaL wspauialych wzlotów nR.d miastem. KrlAżł C
tystów teatrll Po1SI{iego, przyrzekł również p. rodowienie kapitału- wkradla się omyłka kore- nad rez ydenCJą królewską, rzuca.! świeże kWIaty.
Alfzed Lubeliki, b.l1y dyrektor .Momuo".
borska. W wieruu '2 II:6p~ 1 wiwlo byó 4:
Ka. regen~ ~braJllł przez kraj caLy ku uczcze-
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vzwartek, dnia 16 marca 1911 r.

Dlu jego 90-ej rocznicy urodzin, sumą półtora. mi- warzysząca ladunkowi znaczna partya chińczy "Najmędrszy skandal uniwersytecki- na 100 rb.
liona marek, rozporządzi! w następujący sposób: ków udaje się do Ajgoma i Sachaljanu naprzeciw- kary lub miesil\c wi~zienia..
1) 600,000 przeznaczyI na utworzenie zakla
ko Bla.go wi eszczeńska.
• Hojna fundacya.
du leczniozego dla tuberkulicztlych dzieci;
Wieści z Pekinu nadchodzą jeszcze groźniej
Hojną. ofiarodawczynią, która prze~naczyla
2) 500,000 na przytulki dla dzieci;
, sze- Rozkazano wojskom chińskim gromadzić si~ milion rubli na fundacyę szkolną, jest ks. Micba·
3) 300 000 dla weteranów wojny z r. 1870/71;
wzdluż wielkiego muru chińskiego.
lowa RadziwiUowa, wdowa po b. prezesie Wal'sz
4) resztę na rozmaite cele kulturalne i do- ,
Minister wojny wydal rozkaz zmobilizowa- Tow. dobroczynności.
broozynne.
ł nia w okręgaoh wojskowyoh Izanduńsklm i man* Z wY8'a"y zdobnictwa.
dżurskim czterech dywizyj konniey, dwu bateryj
Z dniem dzisiejszym, oraz jutro i pojutrze od
artyleryi polowej, dwu korpusów rezerwy i gwarl godz. 10 do 12·ej w południe, wstęp na wystawę
dyi cesarskiej.
Na ostatniem posiedzeniu rady wojennej po- I zdobniotwa obniżono do 10 kop., a to calem uprzy
s,anowiono kategorycznie odeprzeć wszelkie za- I stępnienia zwiedzenia wystawy dla. jaknajszerszych
miary europejczyków in~rweniowania 1f sprawach : mas. Z nowyoh eksponatów należy wymienić dwa
I bajecznie
kolorowe kilimy szll\skie, oraz kilka
Coraz ciemniejsze chmury, nadbiegające z ho- wewnętrznych Chin.
mniejszych
dywaników. Okazy te zawIeszono IV sali
Wobec takiego wojennego nastroju, o handlu
ryzontu Dalekiego Wschodu do Petersburga, wyj
.
jlowickie
mowy byc nie może. W licznych miejscowościach
wolały pewne zaniepokojenie w sferach _ poslów
* Handel warszawski.
I spostrzedz si~ daje zupelne zaprzestanie zawieraz Dumy.
Hurtownicy
warazawscy twierdzą, że wczesna
z
rosyanami
tranzakeyj
handlowych.
Bojkot
nia
Pierwszy" tej ln,eatyi zabrał glos MiluI sięga jeszcze dalej,
bo wkrada się do stosunków ! wiosna na Kaukazie i południu Rosyi oraz lago·
kO\l, !ltóry mniej więcej przemówił temi slowy:
Podczas wczorajszej dy~]ntsyi nad etatem mi- miejskich. Bojkot wyborów do charbińskiej rady I dniejsze po\vietrze w Rosyi środkowej wywarły
dobry wplyw na rynek tutej.zy i żądania wysy1nif!teryum spraw zewnętrznych niektórzy poslo· miejskiej jest bezwzględni. stanowczy.
ki
towarów .. modnych~ przez to .ię powiększyły
Z traktu cycykarskiego, ze wsi i miast mon
wie mówili o stosunku Rosyi do Chin.
znaoznie.
Handel tymi artykułami wysunąŁ się
golskich
donoszl\,
iż
urzędnicy
chińsoy
agitują
Milukow w odpowiednim punkcie swei moI "ogóle w obecnym sezonie na plan pierwszy dla·
uiezmierniernie
energicznie,
rozdają
proklamacye
"y powiedział: Dzięlli przyjętym przez Rosyę
tego, że moda bieżl\ca jest bardzo kosztowna.
w Poczdamie zobowil\zaniom, przerwaliśmy trwa- i nawolują do odparcia cudzoziemców, a w szczei
W sezonie bieżącym daje się także zauważyć
gólności
rosyan,
.zamierzających
zagarnl}o
Monłość stosunków naszych z innemi mocarstwami,
duże powi~kszenie zamówień z Rosyi środkowej
goli~
i
ujarzmić
mongolów."
przytem zobowiązania owe rozczarowały naszych
na. gotowe okrycia damskie. Z innych dziedzin
przyjaciól i sprzymierzeńców. Analizując obiethandlu silne ożywienie panuje-dzi~ki wzmożone
nice, otrzymane " Poczdamie, jest zdania, :te
mu l'uchowi budowlanemu - w handlu budulcem,
sprowadzają się one do rozwiązania rąk Rosyi
ś. p.
ceglami oraz różnymi wyrobami żelaznymi i mona Dalekim Wschodzie, a usunięcia od spraw
siężnemi, potrzebnymi do budowy.
Wschodu Blizl<iego. Wiążąc si~ zobowiązaniami
Wierzbiłowicz.
odnośnie kolei perskich, zignorowaliśmy interesy
naszych spuymierzeńc6w i nic wzamian nie otrzyDonosiliśmy już o chorobie ~nakomitego wioZ LITWY I RUSI.
maliśmy, gdyż kolej wiell\O-indyjslu jest nie do
lonczelisty, który kill<akrotnie koncertowal \V Lourzeczywistnienia-necz poroniona..
dzi, Aleks. Wierzbilowicza_ Był on tknięty pa.raOmawiająo rosyjską politykę daleko-w8cho·
liżem i leczyl się w jednym ze szpitali petersbnrTrly aamo1tójatwa. W Białymstoku odebrało
dnią, Mllukow twierdzi, że w czasie obecnym,
skich.
I sobie życie jednego dnia troje młodzieży. Jeden.
gdy Chiny si~ przebudzily, nie moźna w stosu n Dziś depesze donoszą o zgonie znakomitego i ohrześcijanin, uczeń klasy Y-ej bialo.toekiej szkoku do nich zapatrywać się z tego punktu, na muzyka.
I ly handlowej, odebrał sobie życie wystrralem z rektórym .talo się dawniej. Państwa cudzoziemZmarły artysta byl przez lat przeszlo 25
wol weru Drugi żyd, syn pedla bóżnicznego, poskie zrozumiały to i w sposób odpowiedni zmie- profesorem konserwatoryum petersburskiego, dal wiesit się; trzecia, żydówka, córka inteligentnyoh
nily swoją politykę. Rosya ż,da ścislego wyko- się pozuac z Wielkiego swego talentu w Warszll- rodzioów, otruła lil~.
nywania traktatu papierowego, dawniej niewyko- wie po raz pierwszy zimą w r. 1896 na własnym
nywanego. Stanowczośó ro~yjską mówca przy· koncercie, który się odbyl ze współudzialem Bar·
pisuje chęci zajęcia Kuldży i ostrzega, że jak- cewicz3. i Michałowskiego w salach redutowyoh.
kol iek okupacya ta jest latwą, niewlltpliwie od- Ostatni raz gra! w Warszawie na koncercie Barbilaby się na Mandżuryi północnej, gdzie warun· cewicza w roku 1909 i wtedy też odwiedzal
ki dla. rosy:m 81\ niepomyślne. Japonia musi się Łódź.
Z KRAKOWA. W tutejszym sądzie karnym
śpieszyć z laknajszlbszą kolonizacyą Korei i
Dając tę żałobną notatkę o zmarłym pol- : rozpoczęta się dzisiaj przy licznym naplywie cieMandż~rJi poludniowej i oC7.ekui~ tylko. abr skoskim ~ioloncz~liście, .dodać musimy, ~e. odzna .\ kawyc~ rozprawa. przeciw Tr.~dno1Vskiemu i M.Irzystac z owoców starcIa ROByl z ChinamI, któ· czat SIę on llIepospohtem sercem, wrazll wem ua chałOWI Sadowsluemu o zaboJstwo w KrakOWIe
rego to starcia wynik będzie tylko wycią.ganie niedolę llldzllą·
Dlatego często występowal w nauczyciela. Rybaka na mocy wyroku partyjnego.
\ koncertach dobroczynnych urządzanych w Peters- Oskarżonych broni adwokat dr. Marek, w imiekasztanów z ogula dla Japonii.
Zajęcie Kuldży pociągnie za. sobą niewątpli- , burgu DR. biednych, należącyoh do kolonii pol- I nin zaś wdowy po zabitym występuje adwokat ,
wie podzial Mandżuryi. W pOludniowej Man- \ skiej. SaUl zmad w nędzy.
Pokój mu wie- i dr. Szalay. Rybakowa obecna jest w sali sądowej
dżuryi japończycy się utrzymajl}, a z północnej
cionyl
podczas odczytywania aktu oskarżenia. Oskarf.ony
rosyanie będą wyparci przez tych samych JapońTrudnowski oświadeza, że ni. pOMU wa się do
czyków w zwią.zku z chińczykami.
'
winy, dziala.{ bowiem pod przymusem rozkazu
Należy zaznaczyć, że na Balhnaeh gromaZ WARSZAWY.
par~yi.
dzi się materyał gorący, że gdy \V Arabii po- ProCesor uniwerayte~u Rosen znalazl w wielkiej obfitości rad w minerale barycie, pochod~
wstanie trwa, \o na wiosnę takież powstanie wybuchnie niewątpliwie w Albanii i Macedonii, spra• Pamięci M. Gawalewicza.
l cym z doliny Kogcieliskiej W' Tatrach.
wa więc blizl\o·wschodnia ukaże się w całej peł ,
Zapowiedź wielkiego poralIku w te-atrze Wiel- f
ZE LWOWA. Dziś zeznawał prof. Jordan,
ni i będzie wymagała rozstrzygnięcia. W tym leim ku uczczeniu pami~ci Maryana Gawalewicza, I sekretarz uniwersytetu. Swiadek zaprzecza możliczasie czyż jest rzeczą mą:drą wplątywać się w obudzila, jak się Ilpodziewać należalo, źywe zain- I wości strzalów ze stroDy polaków. Brak śladów
awanturę da.leko·wschodnią.
teresowanie w lłzerokich kolach inteligencyi war- !' od kul potwierdza ~o Z6:&na.nie. Swiadek zaprzecza również rzekomej zmowie wbdz nniwersy~ec.
Milukow zaznacza, że w ostatnich czasach szawski~j.
w Rosyi wytworzyło się takie sarno polożenie poliProgram b~dzie niezwykle obfity i artysty- kich ze stndentami polakami.
Z BORYSLAWlA.• Ropa,- dwutygodnik, potyczne, jak i przed wojną rosyjsko-japońską . Niem- czny. Na częśc dramatyczną dożą Się utwory: Gahó d Da Ieki. Rozszerzane są walewicza .Barkarola" i Blizińskiego .Marcowy l świAcony sprawom pr~emy811l naftowego, orga!l
.
ey popyc LaJą
na.W
IjC
. O l atwosCl
' .
.
kawaler," w wykonaniu najwybitlliejszych'
larty"
przesa dzone pOJęCIa
przeód sIęwzięcia.
techników wiertniezych, zac~nie wycho'I
t
•
stów naszych. Momentem pod
nioslym będzie uwien- I Zwilłzku
"1:
L<6 sprawą po ą-ezone są Interesy os b wysoko.
G
I dzió od lO-go kwietnia r. b. w Boryslawiu.
Reawalewicza, po konh Z n6 w wycuo d zą na jaw dwie dy- , c:lóenie na scenie popiersia
postawlOnyc.
C
.
.
J
k
k
W
dakcya
z
p. Fr. Bru\!!!erem, długoletnim przewol
ferencyi literacIdej· zes.. awa an ows iego.
dru- dniczącJm Zwilł.zku J~
· d . l
. . d
. d
Pt omacye: od powIe Zla na l Uleo !J0wle zia na oraz '
~echnikó" wiertniczyoh, na
..
t
,.
'
d
'
t
Mó
giej
części
koncertowego
poranku
wezmą
udział
"t
b ra k umleJ~ noscI przewl zema nas ępstw.
wI
W hl'
O
k'
j czele-oglosiła listA wsn~lpracowuików, na którA.
,
o o wna,
rzesz lewioz, wpisali swe nazwiska
" wybitni
ł'"
Cli. porownywa
oIJ eene po l"
ozeme z ucztą Balta- l pp.: Stefan Maretti,
przedsta.wiciele nau-"1:
k
Ostrowsld.
"
'd
kt
zara, na oreJ nieWI oczna l'ę a pisze słowa: .
ki, oraz doświadczeni praktycy w sprawa~h prze•
• quem Jupiter perdere vutt dementat". (Przecią- l,
·
Odczyty.
mlslu nafLowego.
gIe oklaski wlród opozycyi i w części centrum).
.Staraniem Polskiego Zwi~zku nauczycielskiePrawicowcy jednakże i l wia cz~śc prasy na.- l go, w sobotę i niedzielę, t. j. dnia 18 i 19, odcyonalistycznej innego jest zdania. Według nIch będą. się w sali :Muzeum przemysłu i rolnictwa
rząd rosyjslti powinien postawi6 kwestyę na ostrzu dwa odczyty o .zara.zie morowej," które wy po
DOŻa i wyslac Chinom ultimatum, a następnie po- wie Ul'. L. Karwacki.
przeć swoje prawa orężem.
Odczyty, obficie ilustrowane przezroczami,
Równocześnie i prasa chińska prze do roz- rozpoczynać się będ~ o g. 8 wiE'czorem.
Petersbur,;, 15 marca (P.) Rewizya. sena»prawy orężnej z Rosyą.
* Kary prasowa.
ra Neldllardta stwieL'dzi/a, iz do peteraburskiej
Tygodnik .Nasza sprawa.· za wierszyk .Echa panamy tcamajowej należał między innymi i
Z Charbina donoszą:
Zbrojenie wojsk chińskich w obrębie kolei wiosenne" p. Marcelego Saehsa zostal skazauy na wspólpra60wnik dziennika .Nowoje Wremia", p.
chińskiej prowadzone jest w dalszym ciągu w 5emrb. 100 kary. Generał-gubernator warszawski ska.- Sniesi\rew.
pie poSpieS7.Ilem. Z Kuanczendzy wysiano do Cy- zał redaktora. Wolnego Stowa,· p. L. Bejrnonta,
Wykryto rownież w notatniku p. Schmid~
cJkarll 5,000 karabInów i 2,000.000 nabojÓW. To- za w arqkul w nl1merze 1l9-ym wgo puuna. p. ~ inźl.D.iera. drWI .K. Rudz.k1 i S-ka- ił ptea.M

I

Zatarg

rosyjsko-chiński.

I
l

t

Aleksander

I

Z dzielnic polskich.

I
I

TELE GR Y.

•

ROZWO.l -

stypendya, o ile nie

uniwersytet.

chcielI

utracą
uczęszczać na

Berlin. 16 marCa. (Wl.).
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dasz~

~

i' p.
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ANTONIEGO CYBULSKIEGO

wydziału historyczno - filozoficznego uniwer·
zawiadomił rozeslaoemi listami studl'ntów

stypendystów, iz.

marea I9U r

..

Ze

w dnia 18 marca, jfiko w rocznicę śmierci, w
si<; nabożeństwo żałobne, na które zaprasza

sytetu
dą

ie

~""""""""E;ssw ·e
..................

komisyi rewizyjnej petersbursldej rady miejskiej
d'Andre braI la~ówki.
Petenburi, 15 marca (Wl.) W illstytucie
górniczym Qdiyl się dziś jedn. wyklatl, w instytucie lekarskim ila kobiet wykładów uie byro
zupernie WObilC \lraku słuchaczek; w »ozostalycb
Hzkolach wyższych tryb życia normalny, Dzie·

kan

\.I'"Zl1'artefc, dni.

bę

kościele św.

Rodzina.

878

-=:::::::::::::::::::::::::::..: ..!.~!..................................
..
.. oca Auzeiger- zaznacza,
mowa, wypo-

z Prus
w parlamencie na
Posłowie

że
L l
wiedziana z ogniem i z serca, sprawiła silne wra·
żenie.
Sluchano jej z natężoną uwagą. Poslo ·
wie różnych . stronnictw entuzyastycznie winszowali księdzu Wajdzie.
LondYi!, 16-go marca. (P.) "Standart • pisze:
Podstępne kroki Chin, mające zwlokę na 061u,
wynikają raczej z nieswiadomości niżeli z niesumienności. Anglia nie pragnie oslatienia i poniżenia Chin; spodliewa się ODa, że ChinJ postępo ·
wać będą względem Rosyi otwarcie.
,,'remps" pisze: Rozeszly się wieści, że Ja·
ponia wiedziała o zamiarach Rosyi względem Chin

..
-wschodniqh s!{arżyJi się dziś
\I/' piątek, dnia 17 m~rc~ O godzinie lo...ej rono
ucisk językowy ze strony rządu pru,ldego w7.g1ę
jako w trzeclQ rocznicę śmierci
dem wszystkich narodowo~ ~i.
ś. t p.
Polak ks. WOjtla Z " Shr,ka tazn"czał niemilo·
sierne obchodzenie się \llellduh przemysłowców I
z robotnikami. W okręgu raciborskim mieszl\a ł
polaków i czechów 9,) proc. ludności, tymczasem
na. zeol'aniach nie wolno przemawiać ani po polsku, ani po czesi, u.
odbędzie sit: żałobne nabożeństwo w kościele św'
Żandarmi na wszelki sposób przesIadują to
Krzyża, na które krewnych. przyjaciół i znajomych
warzystwa śpiewackie.
zaprasza
Zagrzeb. 15 marca (Wl.) Na dzisiejszem po I
siedzeniu sejmu chorwacl<ieg) przyszło do scen
gwałtownych, połączonych z halasami i lnzyka·
862
mi. Powodem zajśc bylo wystąpienie przewodui* ____·m...'_I:IiWIITIfIl...·a;mi
który, zWi"óciwszy
do sprawozdaw
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _••_ _ _ _ __
ców dziennikarskich, zarzucał im stronnicze i !
ś. t p.
fałszywe 8p~a wozdania. Dziennikarze zbiorowo
opuścili salę posiedzeń
Przewodniczący zawiesil posiedzenie i rozpoczął ul<lady ze sprawo·
zdawcami.
Puławy, 15 ma.rca (P.) Z rozporządzenia dyre!\tl)ra huchuię i internat InstytuLu rolniczego
jedyny ukochany synuś 1\leksego, prof. gimnazyum
otwarto. Wyklady idą trybem nOl'malnym.
polskiego i Stanisławy z Koziejowskich, Vi) dnia
15 marca 1911 r., przeżywszy rok 1 im. 4, uleciał
Wiedeń. 15 marca (Wl) Następca
trouu
w zaświaty, napełniając glt:bokim smutkiem i b6~
niemiecki wraz z małżonką przybędą tu dnia 4
lem serca stroskanych Rodziców.
kWIetnia, Ilowracając z podróży na Wschód . Po
Pogrzeb odbędzie się z domu przy al. Nowo ...
nieważ para książęca będz . El uważana za goścI
Cegielnianej NA 27, dnia 17 marc~, o godzinie 4-ej
po południu, na cmentarz Stary miejscowy.
osobistych C6san,a Frauciszha Józefa, przeLd

I TOMASZA SUDRY
I

I
I
II

czącego,

Żona z rodziną.

________

i że upatrywala wtem wlasne l\Orzyści. Niewąt

się

pliwie mija się to z prawdą Rosya nie doprowadzi zajścia z Chinami do ostatec:l:Dości, o ile nie
zajdą bardlO poważne zasady.
lIkuok , 16 go ma.rca. (P.) Posylki wysłanej
arl'sztanlowi Z Czyty do więzienia AlgaczyJiskie~;v, nie doręczono adresatowi, ale odesIano do Irkucka dla zadlOwania na poczcie i tam nastąpil
wybuch Podług orzeczenia bieglych posyłka. powinna była wybuahnąć podczas otwierania jej
przez aresztanta.
Białogrbd. 16 marca. (Wl.).
Odbył się uro·
czysty pogrzeb Siczera, byłego posla w Blllgaryi.
Skupczina zawiesiła obrady. Król i królewioze
bylj obecni na pogrzt3uie.
OdeBa} 16 marca. (WI.). Miasto żąda mi·
liana rubli na walkę z dżumą.

Janeczek Cbmielaw~ti

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

urzędowe I'rzyjęcie nosić będzie cechę uroczystą ·
WJedeń, 15 marca (W!.) .• NeuB freie Press&"
dowiaduje się w spra.wie mel\syka,ńskej, co następuje:

Mobilizacya poluJniowego korpusu Stanów
Zjednoczonych na.s tll pi pod presyą Angl iI. Pogło·
ski o sojuszu meksykańsko ·japo ńskim nie mają
zbyt silujcU podstaw; sojuszu Lego na seryo brać

nie

należy.

Józe!a, o godzinie lO... ej rano odbC;dzif!

880

lamentu

~

piel'wszą

kobie~, naUllzycielkę

Rodsztad.
Loudyu, 16 mal'ea (wt.)

ludową,

Wedlug mdeszlych

I

tu prywatnych informaCji meksykański minister
fluansów, oświad , zyl, że a.meryltanie tajn.ie po
\ pierah rewo\Ui~yę i biorą: czynuy udziat w rabo-
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lowy-Jork, 16 marca. (Wł.). Z EI·Paso do- waniu pociągów.
Sp.: Choroby s k ó r n f!, II) ł o s 6 w, II) e n f! r y c z n e
noszą: Wódz powstańców Madero, na czele tysią
Lizbona, 16 marca (wl.) Ogloszona wczomj m
o c z o p l c i o we i k o s m e t y k a. Leczenif! s,! ..
cznego oddziału . maszeruje w stronę Juarezu. Po- mowa ordynacyi wyborczej, wywalala w calem
P h i l i s a salwarsanem E.HRLlCH~Hl\Tl\ 606.
lożenie prowincyj Ch lhuahua Jest nader kI' ytycz.
Godziny przyj~ć: od 8-1 po pot i od 4-8 wicu.
ne. Sa.mo miasto Chihuahua jest oblegane przez haju niezadowolenia. Zatrzymanie podstaw da\I/' niedziele od godz. 9--:-2 po pol.
07
DlA pań osobno. poczekalnia.
5,000 powstańców. Mieszkańcy cierpią podobno wniejszych ordynacyi uważane jest za da.manie
na brak żywności. Inny oudzial, złożony z 800 zasad republIkańskich.
Oczekiwana. jest ostra
.._---_ ..__ . _.- - ------Znakomit~ ...odek odż,..oz~
powstańców, maszeruje ku południowi. ohc~c doopozycya w kraju.
"trzeć do stolicy Meilsyku.
Berlin 16 marca. (Wl.) W gazecie" Tag- 11'
B.rUn. li marca. (WI.). Z Meksyku telegrafują: Ruch powstańczy w Meksyku ciągle kazal się znamienny artylmt prof. Delbrl1cka, I
wzrasta. Miasto ChillUallUa blizkia poddallia się , który dowodzi, że wy~vlaszczenie może działo koapteka W. DAN'l:LlCIUEGo.
Łódź, Piotrko•• ka Ni 130, tel. U-93.
oblegającym. Kadry powstańcze coraz silniejsze.
lonizacyi przedłużyć zaltJdwie o klIka lat. a po·
- ..
Saloniki la marta (Wl) Ex: suItall Ablul- tem musi nastąpić lwuiec kolonizacyi, której kostNumer dzisiejszy składa się z lO-in
HatW.a, ...hl ••l~ •• z przJstęl'a.~i fuyi. Mu · ty LlotJChczasowe wynoszą już rniliou marek, a
siani Wi u.łNyć kaftali b.zpi.czei!!twa.
strOIue.
Vf.arejlio (Wl008! środ l{(t we) li Dlaroa (wl.) kapitar WydilllJ na tę s~ril.wę, przynosi zaledwie
Cyklon zniilzczJł zakła.dy wyrobów z marmllru
2 proc. Lecz nia w tem leży rozczarowanie, że
w Guarnieri. Jaden robotnik zabity, 12 ciężko, l<olonizacya dobiega kresu, natomiast przJkrem
Rozkład pociągów.
20 lżej rannych.
I jest to, że kolonizacya przyniosta więcej korzyści Zimowy od dnia. 28-go paźdsierllik &
lusbruok, 15 marca (wl.) W cĄlym Tyrolu I po Iak 010, amże
. l'l memcom.
.
Kole,' Ff"h-'cz'4o-Łódzka.
północnym szaleje zamieci śnieżna.
Drogi gór....,.:J
skie zasypane. W niektórycb miejscach komuniBerlin, 16 marca (Wl.), Na wczorajszam,!
Odobodz'ł z tocal: aj 12.30. hl6.l)(), r) 8,20, d) Ll.jI),
kaoJa kolejowa przer\Vaua.
wieczol'llem posiedzeniu parlamentu wygłosił ks. , e) 2.15, f) 3.lf>, g) 6.10, hl 8.10.
Lidau, 15 marca (wl) Nad jeziorem Budeń- Wajda rierwszy raz mowę, malUj ącą Ja'3l\rawo I
Przyollodzą do l.dzl: i) 4.311, j) 720. k) 9.~S. 1) lMó.
ikim i w jego okollcach sroży się burza. Orkan
ciężkie porożenie robotników polskicll na Gór- Ił) 1.25, m) 4.24" o) 6.25, o) 8.31, p) 11.00
spowodował li~~ne rozbicia i zatonięcia statków. nym Szl!1sku i ućisk polaków przez h:tkatystycz- 1
77 le' W
k 17_'·1
KomunikaCja z Romaushorn i Zurychem pl'zer
"t
nO J
a1'8zaW8 O-u'wILS"a;
wana. Wiele osób poIlioslo rany i uszkodza
nych właścicieli kopalń; za najmuie jsze przewiOdohldzą do Kalisza. o god~. 7.55. 12.'W. 5.26, 6.28;
lni&.
nienie polacy oddawani są pod sąd. Sędziowie do Warazawy: o godZinie 10.52. 12.11, 5.4,0
Przyohodzą z KalItza: o godzinie 10.U. 1l.a7, 1).25 j
karzą ich surowo, a nie obJektywDie, za to, że są l
9.35: z Warezawy o g. 12.10, 5.9, 6.18.
Z ostatniej chwili.
pola.1{ami.
,
.twy Jork, 16 marca. (Wl.) Wzrasta tu coG1:ELD A.. w- ARSZA W-SKA. Spra 'W'ozdanie telegraficzne. I 2"odzina.
l1'az bardziflj przekonanie, że mobilizacyi wojsk
'amerykańskich nie dokonano w celach, prtedsta.
7, ~j. IOf,ar.ITn t'z
I Żvl IOf,ar Tran'/.
Żad IOfiar ITram.
'wionyoh przez komunikaty ur.'.ędowe} lecz w ce· Czeki na Berlin
4,6 32łl-'Piotrkowa.
41/, L. Ziemskie ~.70 91.70 9225 5%
9500 9i 00 94,.4.5
Akc. Lilpopy . - . - - . 133
luh znacznie poważniejszych. Wojsku rozdano 40/e Renta
50ft
1-'oz z 1905
1Oi,66 103·6;) - - 4%
"
Putilowsk
-.-.-."
97.15
96
15
9u.65
5% L. Warsz
ładunki ostre, znaczna liczba pociągów prowian .
l)% Poż. z 1906
103 -.104
" Rudzki I Ska - . 837}I,
4 1/,
91 ·80 9080 91 ilO
1
Premiówka 1.
474
464 - .łowyoh stoi w pogotowiu pod parą.
" StarachowiC
283 /,
L6dz.
5
s.
.50f0
L
n.
364 -.- 41/
B.
Haud
Waraz.
U9
374
6s.
OUlstl.aia, 16 marca. (Wl) W miejsce urlo· szlacheckle
1
"
•
342
332
"
" L6dzk. - . - - . - - . "
,powaatgo posla, gen. Drapia, pow olano do par- l
Balik Handlowy m Warazawy (nowe akCJe) •
207
łl/• .Rauta pańlJtwowa m. Peter.burga. • •
• • • • 84.71
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Unarodowienie

kapitału.

01eb.awy artykuł pod powyższym tytułem u
"Gazeta losowań". Rozpatruje w nim
zdania \\ ybltnych eiwII.omistów teoretyków i praktyli,olt, u(Jtyczącll st?suuku k~plt~lu d.o nar~dl) I
wosd \'w.lsrdząc .eallile~ ~łusznH" ze. na~y.onallzm,
nawet ~aJbard.zlel .SZ.o\VI~IStyczuy, c~chll1e zwykle .
w.o'ac lnt.eres.ow loeszeol I na P.ot\.VlerdzE:nle tego I
~rz9tac~nJąc, ~rzyklad ~aplsywll.llla s~ę na p~
zycz~{\ Ja'pOl~S~(\e w RO~!1 w czaslt~ wOJ.ny r~sYJ8~{.o'lupOnsl{l~J, "Gazeta ~rqtacza oalPler: v zda·
!I.la 1(?rety k,.o w-ekonum l-to w, k~.or LY ho.lduJą mer
mieści/ja.

I

zbytu, umożebnia z9.ciągnię(Jie poi yczki wewnętrz'
n 'J i oswobadza od kapitału obcego, drożejącego
w tych chwilacu; potrzebny też jest ten .odpJyw
ze względów ekooomicznych.
Kraj p0życzający .otrzymuje, prócz procen
tów, jeszcze k.ompensaty w postaci ustępstw dla
swego handlu i przemystu, traktatów i zamówień
dla swych fabl'yk, Waluta pożyr.zki wypłaca się
nie pieniędzmi, lecz wyrobami, przemysł zaś, zd.obywszy odbi.orców. zatrzymuje ich na dlugo i cią'
gllip 7. zagranicy duże zyski.
Mimo jednak jasnych korzyści z l.okaty częśelowej kapitałów zagrani\lą 'l.upelna. swoboda
tFh lokat jest u!pdonus7.cza.lna, ze względów poi!tycznyel). D Iateg.o tflŻ wszystkie rząd y ,vytknęly
pewne granice wywoieniu pieniędzy i zastrzegły
s.obie praw.o decyd.owania o dopuszczeniu danych
papierów obcych do .obiegu w haju. W 1906 r.
naprzyklad rząd niemiecki, z p.obudel( politycznyell za bronił wprowadzenia na giełdy lIlem leckie miliardowej poiyezlrl rosyjsldel, IV ostatnich
zaś Jatach, chcąc zapewnić odbyt własnej p.o'
życzee wewnętrznej, zabroDil wpr.owadzenia rla pierów P.ożyczki państwowej bulgarskie)
Znany ekonomista., prof. Rlesser, dowodzi.
że .udzial kapitałów narodowych w operacYflch
zagraniczlIych może llIl~tąpi6 dopiero po całkowitem zasjlollojeuiu wewnętrznych potrzeb pieniężnych. Międzynarodowe sumy kredJt.owe, orae
em'sye papierów zagranicznych, powinny wspórdzIałać oSiąganiu uarodowyeb celów i służyó praey 1II1r.odowel".
Dla t Ycli. wyi.ej wyłuszczonych względów k.ontrula państw.owa nad wwozem i wyw.ozem lratll tatów jest k.onleczna, gdyż ona jedynie może regolowae odpływ i przypływ kapitałów IN myśl lu"
tere~ów Itrajowyelt, a przeciw woli kapitalistów
laknących jaknajwiekszego zysku.
'
IlIar.
____ _

I

kality hzmol~),

~zyll Pl'~ywl,galllu

kapl.laló~ ~b

eych przy Jal{/lajskrol:lllleJsz),Ul wywozie. SWOICh
~ graI:.ic l,raju, IJrz~z sprzedaz papierów Idat;nych
, Rkromne nabywlIlIllJ. cudzych. .
.
.
.Twi 61:JZII oui, ,ze Ob.My l tall~ ka pl tal stli.·
h.:)WJ naJsJlnlp.J. Zl~ dZWd.;nlę
~OZW.OIU g05~O?ar
?zeg.o l 11\ owadt.l ,do, zupplue! ~le(\aleZIlOs~1 od
lunych nar?dó\V, elioc ou l{apltflłol~ przywle;1,lonych płaCie trzeba pruce?t: le<lz l~le dorównywa
~1.U nawet w l'Zę'Ci kor~yscl(lm, oSlągauyIll z poS):Jda lll a kapltdu.
.
.
D.olltl,di:cnI3 te zbija (Ga;;~ta, .) prz) pom\UiI'
Jąc l) grozilI Ul prtl'sllenlll IV ROclyl w r.oku 1887,
~dy wa,lory J. z pobudp}( puJllyczuych wyrzucouo
~ rynkolV lllt'llIleck 1c}1 Uratowała wte.dy 8Y~Ua.eyę Francya. a euoe z rzasem rosYJslCle paple .. y
znab.złyby 2~yt i po za FrancYą, to jednak, ni~by to lI3stąpllll, spadek kursu I:Yl'ządz lby nie
tylko szkody P.osladacz.om, lecz l podk.opal kra'
dyt plll~StW.o\~y.
. '
CI!. sami teor~:ycy. d.owodtą.. Z ,) I1a.by.waJąc
obctl papiery, oumza SIę własne l wywotul" wy
sokle stopy pr.oceutowe wewnętrzne, co powstrzymuje prawidl.owy rozwój pr~emyslu.
Pralttycy traktują wywóz pieniędzy z l(raju
nieco inaczej, przytaczając gwalt.owJle skupywanie IV Niemczecb papierów ameryka{ls/(ich, w pogoni za luteresami. W ostatoich latach dziesię
ciu na papiery zagraniczne pn:ypada w Niemczech 5 miliardów 273 miliony marele. Mim.o to
jednak naród niemiecki oszczęuza rooznie 4 mil io'
ny marek.
Sfery rządowe twierdzą, że odplyw części
tlch oszczędnoścI lest konieczny ze wą~lędów polItyc'l.nych; w razie bowiem w.ojny sprzedaż pa·
pierów 7.a~!fanicznycll, ma.iącFh sZflrokip rynki

r
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Czwartek, dnia 18 marea 1911 r.

Jakie mleko

spożywa LódŹ.

Mleko, wytwór z substancyi gruczołu mleczneg.o, lest prze.obl'ażouym sILmym grucz.orem
mlecznym. a więc niejako pJynufm mięsem.
Na~lado\Vnictwa teg.o pr.oduktu oparte bywają przeważuie na barwie, gęst.ośoi płynu i smaku, zbliżonych do mleka. P.oczynając od mleka
zbieranego, ~nr7.ec\l\wanel?o 7,1l nil'zhipr 1 np. r.n ;eqt

zjawiskiem prawie ogóln8rn; następnie plynu iI dll
mieszkI} rzeczywiste.::o mleka do różnol'akiej mic
Bzaniny białej, i kończąc na .,mlelm bez mleka",
podrabiacze obdarzają nas mnóstwem kombinacyjJ
naturalnie tanich, mniej lub wi~cej mleczno·biaIych.
W tym kiel'uullU Qajnowsi fałszerze doprowR~~j]i
pomysł.owość .sW.oją do Wil'tU.oZowRtwa
Jest pomięJzy nimi wieln uzdolnionych fizyków i
clJemikólV, któlzy mogliby pracować z wielką
li.ol'zyśeią
dla lIauki I licznych lej u~yteczDych
Z'lstosowall. Na szczęście ta. sama nauka, która
daje tak potężną broń IV ręce faJ8zerzy - ni l'
! P.oZOSL9.wia spoiywt:ólV hez oręża do
wykl'ywau 'a
fałszerst w.
Pragnę przytoczyć I'arę wyników bndiiń,
których pracuwnia rozbl.ol'owf! mial:!tll. ŁoJzi, 110zustająca pod kieruukienl d-ra Bartoszewicza posillda spory zapas •
30 proc. mleka tu sprzedawaueg.o nie nadale
I się zupelnle do spożywania, jallO szkodllwe. Nie
mówiąc o praWie ogólnie praktykowanem rozwadnialliu mleka zblerallego,- na)oz~stiJzemi domieszkami oliazaCy się: warn.o luu kreda, soda,
blotko, mąk.l I krochmal. Na 600 spri:ledawców
- J2 ') zbywa płyn do mIelI a p.odobny, wcale
nił'zdatny do spozycia I wpr08' szkouliwy. Z poz08~ałycb u 3/. mleko jeit ?lmilłizaoe z wodą
w stosunkcch najrozmnitszych.
Tylko sto~llal\ow.o bardzo niewielka ilość
mlecZil,rń lub ~m P.odounych zaktacl6w l sldepó\v
p.osiada mllil<o z dobrych źródel, przechowywa
je w warunkach zdrowotnych i w lliezmienionym
składzie BprzedaJe.
Czyniąc, C.o jest w mooy naszej, obowią19.1\\ je8teśmy, nie pO raz pierws:tJ', t>rzypomnleó
ogórowi - wobec wymownych cyfr obrachunku
roczneg.o - Q pożytku przyjęcia. udziału w walce ze zIem, godzącem nil zdr.owie Ilasze. Walka
stanie się skuteczniejszą, gdy się uozyni pOWlzechnlejszem uświadomienie o najprostszych sposobach rozpoznawania domowego jakości nabywanego przez ogół mleka i jego przetworów.
Odczy ty lub P.ogadanki z pokazami na Hn
temat. powtarzane co Płłwlen cZlS - uzbrojl\
: szerokie ma.sy epo2ywców przeci w omawianemu
I złu, Dla Lodzl, miasta wielkleg.o przemyslu ł
! kapi talu, przy dobrej wol! ty lu ludzi czynu, po·
l, winno to być rze~zą łatwo wykonalną.
Dr. J. C a d e r s k i.

I
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ARSZAWSKA SZKOŁA KROJU I SZYCIA
.4POL NI

KOPYDŁOWSKIE

dyplomowanej uczenicy paryskiej akademii kroju. Wydaje patenty i dyplomy z prawami zakładania pracowni i szkół. Nauka gruntowna
i prędka, prowadzona dwoma systemami; uczenice nabierają wprawy i gustu przy pracowni sukien. Nauka mierzenia, prasowania i modelowania.
Kurs wieczorowy po cenach zniżonych; w komJ?letach poł<?wa ceny .. Nau~a. kroju t70ryczna l~ ru~li. ,Zapis ~c~enic w kaadym cz~sie: .Po skończo
nym kursie uczenice otrzymują posady. Sprzedaz form papIerowych, zurnah l manekmów. PrzYJmuJe Sil: suknie) kostyumy do krajama I pasowania.
Łódź, Piotrkowska ;N9
FI ~ . Bałuł\-ę Z'1'!.1f5
11 tb 54..
103'H)

"5.

-"1"

~ i!

przy ul.

Kawior Amurski funt 60 kop.
er wyborowy finlandzki funt 30 kop.
'I

'\

SIGI, WĘGORZE WĘDZONE nadchodzą. codz ellnie świeżtl,
RYBt\E i OWOCOWE P.oleca fmoa

~"ózer ~O • •

~

oraz KONSERWY

"'.9 Piotrkowska 3

TELEFONU .M II-53.

pa,-o'lllfa 5t rar .a
Nr. 69

8rzeziń8~iej

przyjmuje roboty !.tolarslde i budowlano P) za 90 kop. na
godzinę·

ZENC, S. FOlAK i S-ka.

R063'2

iI~fI~iB~fJ W~~~~~~

! ~~~i~~~~~~~ przeszło

600 sztuk.

~ przewożne,

śmietankowe
7.

pierwszorZ1jdn mleczarni krlljowych

WiI[lY[e, Opatów,
3 razy w tygodoiu

"Ip?'

l.nRn~

świeże,

7,., ~wel dobroci

SYBERYJSKIE -

-

lu~ranie[,
i"k rów

MASŁO

poleca

Dom Handlowy "BRACIA KIESZKOWSCY"
Ul. Piotrkowaka NI 215.

801-7-5

oraz
~ Instalacye o Ga'd .
~ Ssanym Specyal-

,

repre-

_

Piotrka.ak.

~

~
~

~ nej Fabryki Arma~ tur i Motorów w
~ Warszawie poleca

~ wyłączny

=
QliB
~

~

= KAROL SOMYA, Łódź =
~ zentant

~

18~..

1462c

i@

~8j8j8j8J8JIJU8l8J~8jiJJ8j
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I Ch.oroby skórne, wenerycue

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy 2wangelickieJ" 145.

'l -

-

Ogo nIe znan eCZDlca
chorób zębów
i
amy
ustne).
.

D_r °Sratl. Ln~EemWoIiKPłOoi::,al(
il u

-z

,.

L "

,

eczenle elektryc~nosclllt 1 ma,azem wlbracY.1nym.
Z.ohodni~ 33 (obok Lombar. akc.)

b.
skich ordynuje jakospecyal.chorób
Weneryoznych, płciowyclI i 8kcirnyob
Codzlenni3 od 9-1 i od 6-8".
Niedziele i święta tylko przed obi~.
dem.
Krótka 5.
1489r

j

I

I

~ri/e~~I:leo_~t91/ ~~a6~~ ~d l Dr Apo~~~~. GLIK
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Dr. L. ;~~BULS~1 i "

Zachodnią &8 przy ul. Zielonej.

d -t y .H. . P bruss.
I'l"
WŁOSOW, (kol e kI arza
.
b
·
"
b
b
I
smetyka),
weneryczne dróg lIIoozowyell.
BCZenle,
p
om
owame
i
wYJ"Cle
Z"
ÓW
az
Ó
U.
PŁCIOWE
NIEMOCE
PŁCIOWE.
Przyjmuje
8'/,-lP/, r.
w.;
L
't
'ot
LECZENIE SY.PHILISU
panie
wiecz.
!pe[yalne laboratorynm te[~ni[lne do \vprawiania sztucznych zębów r")~!~J:!1:f!~~~~~I;:=~ ~ ~~e~!~e;,e i święta od g~t:4-~
Speeyalność: plomby porcelanoweJ plomby zlo~e,. z~ola ,
14~o~r- ;z~~~f:~~frcrh~~1~J;i;~
korony, złote _mosty (sztuczne ząby bez podniebienia). D,. med. Wł. Kotzln ! D nych (sJ'Philis)
, . sztucznych zębów NA POCZEKANIU
Ulica P10TRKOWSKA
I r. ' S.SREDNIA
SZ ITKIIID
Reperacye l. przerobkl
I
• Chorab, s~rca i płuc
LeczenIe
masa.... UWC1llgC1ll" Ceny bardzo nlzkl.t:\' Uwagalr
przyJmuJe. od gelt? 9/'2- 10' /2 r'j
, żem i kosmetyczne,
od
PrzYJmuIB od
do
po pol.
CHOROBY SKORNE,
WENERYCZNE I MOCZO

Choroby skóry i w'osóW
i
i 6-8
5-6

i

I

w"

uanie od 5-6 po pot.

,

71

•

ClI

•

"

~e..

ClI..

•

Lecmica chorób skórnych i wenerycznych
Gabinet Roentgenowski i Światłoleczniczy
.....ó. L. Falka, Z. Go'ca, i St. Jelnickiego
lłólczańska

Nt 3&.

W

90dziny

Dr. H. Sadkowski

przyjęć

8

i

n~ u~if;z;r~~~~~~:~ą 120. I

w Łodzi, ul. Piotrkowska NQ 86, tet 14-79.
Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. KON"SULTA.CYA.
BEZPŁA.TN"IE. \&TYR\&TA.NIE ZĘBA. 15 KOP. SZTUCZNY Zl1B
65 KOP. PRZERÓBKA. i REPA.RA.CYE ZĘBÓW 50 KOP.
Przy klinice znajduje się specyalne laboratoryum do wyrobu
~ sztucznych zęb6\\'l. PrzyjmujQ tylko skończeni lekarze... dentyści.

~pe[yali~ta [~OrÓ~ O[lU
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"OZIOtKI EWJCZ
.IJhoro~y
, ~~::~::~ws~:'~Js
'~-I~./
wewulttr'Lue,
koblOlle, PrzyjUlllje o~

\\-1

PL

d"161l1 \
8-11 r , '

•

at

fi

Przyjmuje: od 10-12 i

4-7~

pp.

fe

tygodniowe f ub m' es

j

ę.,

zne

każdy może od nas otrzymać po
ginalne amerykańskie wyźymaczki

cenach fabrycznych: Orydo bielizny, Maszyny do
prania i maglowania, Maszyny do szycia, Maszynki do gotowania "Primus" Gramofony i Płyty, Łóżka żelazne i niklowane, Materace tapicerskie i siatkowe, Umywalnie z przy- '
borami, Nakrycia stołowe platerowane, Różne meble drewniane, Lustra, Dywany, Chodniki, Linoleum, Portyery,
Kołdry oraz różne sprzęty do domowego użytku.

M. ROSEN p. f.. "AMERICAN"
ł:.ódż. 1I • • rot NIl 14.

wewnętrzne.

Choroby skóJ"ne i weDer
Ul. MJKOLAJEWSKA. Ji 18.•
GiJdz przylęc: od g, 9-12 I od
4' / 2 - 'jl/~ wiecz. w niedziele i
~w jęta od 9 do 12 1/ 2 ,
:MI telefonll 20-tiO
1877

Ot. .4fl.

UtldDoblfD'Ó

ul.

a

_.,

as

Dr A S Ten li ali ID
(Choroby

żołądka

i kiszek).

Wschod ~ia M 49.
przJjm. od 8-9 r I 5-ip p
ll542r

Dr. El Sonnenberg
m.Cho .. oby skóry, dróg
czowJ'oh i weneryca:ne
GEGIELNIANA li,
i 4-U w

71lr

A.KUSZER i SPECYA.USTA.
CHORÓB KOBIECYCH.
ulica PełudJłio>ili1a
23.

1812r

Dr. ROSENBLATT
Choroby uszu, nosa
i gardła.

PIOTRKOWSKA Nr. 35.

PrzYłmu1e od 10 -ll I od
w nl",?,I"l" oli 1<1-1 1

Dr. I..

5-7'
4342

Siłbarstrom

Ul, Promenada 13 róg Bensdykta
Choroby weneryczne, skóry
t WIO'ÓW LEC1,E ~ IE SYFILISU
SAL V A U,S\ NE \\1 60(i. Rady kalne
usuwanie szpecąc. wło,ów. Prz. od
8-8'/. r. i od 1]1/2 -2 1/ 2 P P I od
4N.-8ł w Panłe: 4 1/2,5 1/2 po pol.
W niedziele: do 7-''1 flO 'l Or
2711'

Dl. H. Szumacher

r6g Piotrkowskiej,

:O;i ULISTA)

i

i"O\ ~'Il.&
fi-8 \lO
14'l6r \
Teleionu 20-10.
róg WIdzewskle
Przyjmuje con
h
~ziennle do 9 1/! rano i od g.
,
••
li U
o do 7 po pol. W Died~ i święta
do 11 el rano, AKUSlERYA i
Choro wewnętrzne i uzleci.
CROR WEWNETRZNE

spbcyalista chorób .kÓr
"J'cb, włosów, weneryc 'J Przyjmuje do 11 rano i od 4 1 /.
lub dróg moczo.J'ch
do 6~ po pot
:l:ł3r
Gabinet Roenr·!6 lowski i swlll.tl'·
Je~zniczv, Krótka 4 tel, 19 41
LECZEKLE SYPHrLISU
EHIlLICH-RATA 60f)
Przyjmuję od 8-2 i od 5-9 w.
choroby ~mEryczne i skórne
r la pań osobna poczekalnia, 425r
N• • rot 2,
przyjmuje od 8-10 1/, i od 6-8.
Po pot, panie od 5-6, W nie,Jziele i świata oli 8-1 r
637r
Srednlll. 5 Spec.: Choroby skórnp.,
wlosów. weneryczne, kosmetyka.
ChorObJ' wenerJ'Gzne,
Leczanifl sypbiJis'l 'alwarsane"J1 st.órne I moczopłciowe

c .....o . - ó. . . . e~fl.
Dr B DO NC H I N A PASAŻ MAYERA .Ni! I,
_

Choroby nerwowe

!

~asa;2 MaJ'~ra

>.

Dr. Mak!ymiJian Paoieroy
Dr. S. KANTOR

469r

l Dr. med. Z. GOle

l!l edZi{(\ to;'a '

O~ 'l, 11-1

ę#4

;;.n::.;~:z,

Aloklluau FA~IAti

Dr. B. D() NCH~ N~ l

Dr. FRANCISZEK

CENTRALNA KLINIKA
chorób zębów i jamy ustne'

i

2-ej

P1ZYJmUle z cborobaml Wt3Wllętrz, \
nemi (spec. zolądka i kiszek).
przyjmuJe codziennie d,) ,!, lO-e;
Codziennie do 9 rano i od 5 do
rano I od 4 - 7 po południu.
7ei 'in nor
'l5 r ł ul. Rzgo • • ka Ni 3
(róg GórQO
nego Rynku)
2251r

2 do 5 rb.; a.mbulatoryum dla niezamożnych placa za poradę 60 kop.
od 8-9 r., od Hł-ił pp. 1 od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano

do 111, po południu.
Kobiety na choroby weneryczne przYJmu,ie specyalnie pani Dr. Zan" Tennenbaumowa
poniedzialki, środy i piątki od godz, 5 1/. - 61/ 2 po południu.
1738r

1.'%'/

20 I !l-

4--- fi pp

l

'~- i po-jedyńcze pokoje dla. chorych od

I od

.hl 2.
elektrycznością,

I

EHRLlCH.HATA &0&.
Godziny przyjęc~ od 8--1 po pol
i od 4-8 w, W niedziele i święta
od qodz 9-2 pp, Poczekalnia dla
Pań oddzeJna
5::l5-r

Dr. L. KLACZKIN

rI

~t,ni;1.

Pi'lkarski

PIOTRKOWSKA ]i 115
t'rzyjm: od 9-10 rano i od 5-8
wiecz, kobiety od 4-5 1331-r

ZĘBY

sztuczne od 75 k.
Konstllntynowsh l L
Plo.mby .od 5~ k.
<>yphiBis • • ktrne, .ener.,
. ,na kaa~zuka, złocle--:choroby dróg moczowych. bez wYJęcia korzellI. Plombo\\lan:e
LECZE~lE SYPHILISU
zlotem, s~ebrem, ~orcelaną. ,!J'Jmowanie zębow bez bolu.
EHRLICH-HATA 6J6.
Przeróbka
i repll.racye na poczePrzyjm. od 8-1 r!\.lO i od 0-8 IV
kania. Lelc.·dent. S. LlPOWSKI,
I dla dam od 4-5, W niedziele
Piotrkowska 92. 381r
, św1lta tylko do l fano.
746·

Benedykta 10,
przyjmuje p'lJ_e 111\ slabosc, udziela porai. Dyskrocy/\ śclsb.
12-r-43

brodawki,zgrubiałą skórę
e
~~~;z~,n~a 8 kut c znJUJ Z~~Guelona

Wlellnm

An

o

Złotym
,
Medalem
w ParYl,11
STo GORSIlEGO W
Leszno 12, Cena' 35! ~~Z:o~~'
Ządac wszędzie, Wys~rze!{a.c si
na,JaJoWIl irtw Zwracać uwa a :
ha marlce Glad ator
2613

!O

biady smaczne I zdrow ~ po
30 kllp. w domu prywatnym.
Piotrkowska 1fI 115 m, 6, 4161'1

9
ROZWOJ. - Czwartek, dDia 16 Dł.rea 1911 r.
=.==~-======~==============~================================~~=.======================~ -~

M loda

paDlenka, posladaj~
1f handla, poszuku'
ie posady bufetowej w sklepie
kolonialnym. lab masarskim.Oferty w "Rozwoju· pod .JapraktJkę

QIEDLA
185-6')

dwjlla~.

łodzi

\9~O· ~-

bezdzletol ludl.le, IJrlYJ
M m~ dwóch przyzwoitych kawalerów, na mieszkanIe z cdo·
dzienneIII ntrzymanlem utrzyma·
niem. RZ!1;owska 32 m 21. 1955
grOdlllka możua doS tac w Jtaż
dym czas·e. Kwiaciarnia .Juljankw·, Piotrkowska 8'ł
1583-12-5
tomany dywaoowe, gotowe.
materace 28 rubli parl\. Rozw"dowska 11. tapicer. 1908-2'2
Prawdziwa tylko IN uerwonem ory'JinAlnem opakowYan~
.
grodnik z prakLyk~ prt.YJllluje
hłopców z prowlncyl na naukę
balkony I ogródki do konserślusar8twa lnb tokarstwa przy)- wacyl. Przyjmie posada stall\
muje z doplata fabryka maszyn Jnltusza 11 m. 88
lR63-1I-3
do obróbkI metali K. Koslń8kl,
otrzebny
chłopiec
z kaucH
Warszawa. Żytnia 22. 83ó'10cp6
rb. 5 Blul'o dzienników A.
o sprzedania pIwiarnia z war· G~balskiego, Piotrkowska 21.
przypomina pp. członkom o zebraniu, li) cela lI)yborÓl»
sztatem rużnlczym; tam tei:
1885-3-3
wóz parokonny malo uiywany,
o\rzebnl\
blelłźnlarKa Przejazd
z powodu zmiany Interesu. 8012 m. 12
18\39-3-3
~nowa }fi H,
19l8-3-1
grupy VI"ej w dnia 17... ym m6rca o godz. 7 ej wieczorem wlokala
otrzebne
wprawIle
BZWi\Cllti
dJ
o sprzedania 7 mórg ziemI
wlasnym. Grapy VII-ej dnia 19-<go marca o tejże godzinie i w tymże
z budynkami pomiędzy Łodzią . szycia fartuchów I cblopak na
lokala. O liczne i punktualne przybycie aprasza się ·
875
a Aleksandrowem.
Wladomo~ć posyłki, JÓlef Eger, Glówna 11.
1897-a-3
ul Główna 9. pralnia.
19~2'2' I
I
N!ł
rzYJm
Ulę przepisywanie do do·
o ,przedaula sklep spożywczy
mów lf 4,·ch językach. Oferty
Staro·Zarzewska nr. 35.
PońQ:zochy
lat 23, z prowincyi, znajllCY do-o
proszę składać w .R.ozwoju~ pod
]878-2-2
brze języki: polski i r~syjski, z pa... I bez szwu, poleca pracownia
.Przeplsywanle".
1708'6'5
Julii Macher.
258-20-10
o odebrania 7 ~olębl W l-ym
roletnią praktyką PlOrOl!lą po ...
pracownia
sukien
Bronisławy
cyrkule, Plac Kościelny nr. ł
szokuje posady ekspedyenta \Il
Wandy. GlÓlVna 50, wykonywa
N!ł
1923-3- 2
kantorze, biurze iabrycznem, lab
r~boty gustownie l nie drogo.
w jakiej innej gałęzi przemysła i
o sprzedania budka z powodu
1782p6cs4
D chorobJ' Ulica !'rzędzalnlana
handlu. Łaskawe oierty uprasza
otrzebne
8~ Iwmpletnie zdolnI!
się składać l!l adm. ,.ROZ\Xloju"
frontowy przy alicy Słowiaflsklej
N! 92.
1895-3-3
stanicza.rkl I spódniczarkI.
pod W. W.
8i-l- ~- \
w dobrym punkcie dookoła li) o...
DO sprzedanIa garnitur saloDO- Piotrkow ska 23. JÓzeClna. 188~,3
I toczenia lab ryk, bardzo blizko
wY. orzt'chowv. prawie nowy,
o\rzebna do SZyCia zdolna
panna l uczenlce Ul. Benedykta ur. 10 m a2, oficyna, parM
~~ WW W~ V
Ui
\ zY\Xliony, z pO\Xloda pilnego \Xly'" DO Blluedanla ślusarskie na- tet.
)933-2-2
I jazda, niedrogo
zaraz do i
n:ędzla. Srednla 85. (stróż
otrzebnA
zdolna
prasowaczka
do 8zycia .I krojem na wJjazd
sprzedania. Wiadomość: alica . wskaże).
1959 3 l
do pralni chemicznej. Ulica
w okolice Łodzi. Ul Tarflow a
f1ikolajell)ska HI 32, zaklad sio.. ' Fort.epla.n sprzedam nledro!!u
Milsza nr. 27.
1939-3'2
:M 71 fili" p1ekl\rskll 766 - 3-1
dlarskl.
852-8-]
z powodll wJJazdu. Wiadomość
otrzebny
chłopIec
do
roznoCegielniana 6ł, Plot.rowskl.
siłola galet. KaUCJa rb. 10 .
W BRZEZ ••• CH
1967-3-1
• OWA
Przejazd nr. 16
19tQ-2-2
j •• t do sprzed ni.
atclarka moze nabyć w dobrym
racowIlIa
SUKien
VrzYIlDule
1'0
punkcie hafclarl1l~. Uczenlca
kaDlenlea. z ogrodem, przy ul sła.
botę 1 wykonywa gnstownle
na dwie %mlany.
Wladomośc
romieisl..le,. I do wynajęCia różne
do szycia Singera tanio do sprze>Wólczańsk!\ 218 m. 10.
1943'2'1 Piotrkowska 1tl3 m. 7· 1938-l'2
pokOje DA letnie mieszkania. Wla
dania. Ulica Nawrot 45, sklep.
OBlukule !I/unotnego Z&ża.du do·
domośc w Łodzi, ulica Skweroest do sprzedania plac z olicy
8ó8-3-1
mGm, I wychowawczYlll, Olloha
wa 18 m 12.
864,·-3-1
J D~ I z szopamI, w dDbrym
pnnkcle. Wiadomośc: ul .w. Zo- sJmpatyczna, wiek średni, lubl~·
er. pracę, wyreczenle pani w go
Ból głowy i Migren.
~
iii 8. (Balum u właściciela.
spodar8\wle. Oferty składać w
natychmiast usuwa
1\1mlnlsłi'acyl
.. Rozwojn"
pod
Jut do Iprzedanla
"H. S. W.. ,
1956-1
8214 łokci O l!l centrum Rady
sklep spożywczy. Wladomośc
Bezll)arankoUlO pewny i nie ...
oszukUję
szycia I znaczenia
pabianickiej położone, zdatne dla ulica Srednła nr· U7 J921-3'2 P bielizny w domIlCh prywatnJch
Ilzkodlill)y roślJnny środek.
Ządaćwapt. i skI. aptecz. tylko
ogrodnika na \\lilię lab iabryk"
Kupię rower w dobrym s\anle, Wladomo8ć: ul. Cegielniana 86,
z wolnem kolem. Biuro (hien m. 10
oryglnaln. proszków po 10 k.
1951-3-J
I
nlków A Gębalsldego, Plotrkow·
Podelko 1.20 k. Główny sklad
+
b
1000 b
1 Ji
o.rze
Ulę
,
r.
na
TOll1.1\k:c. L. Spiess i Syn.
()"cio letnia wyplata. Jallasza Ns ska 21.
1886 -3 3
hypot.ekl po Towarzystwle31, m. 9, od 5 \\llecz.
81\83'1
Koloulalny 8klep odstllrPlę. Za- OferLy pod 10,000
1961-3 1
4690-48
rzewska 133
1893-3. 2
iwiarnia do Bprzeaani., ZleKaWiarnia (\0 IIprzed~ll1a. Prlle
lona 59.
19[)7-1
1969-31
jaZd 61
Iekarnia do wynaJQcla od 1'0
patent Konserll)atoryam
War...
szawskiego adziela lekcyi na for- I
amgę zdrową Z6 W81 poleca
kwietnia. UL, Phrlarlli 8, ChoJple!w8zorzędn~ SltQ w kulturach
tepianie, skrzypcach, teoryi zblo~ I
kantor slużby, Piotrkowska ny.
1965-3-1
dODlczkowJch, cieplarniach I hod.
rowo i pojedyńczo, t1 także przyjH
nr. 92.
1910-2-2
uamplnlooów przyjmie
uraz
otnebnl są zdolni Inkasenci
maje Stoll)arzynia śpiewacze. Gl.
loda panIenka
o~lada)ąl:1\
nadogrodnllt Braall w JuliaDowie
i agenci do sprzedawania maKonstantynoll)ska Na 23 m. 5.
I
praktykę w handlu posznkuJ) szyn. Zgłaszać się można Piot.rp. Łórlź
872-3-l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~;;.;;.;;....~-...;;.1
posady bufetowej w ulepie rzez kowska li 86: .KoropaJlla Singer".
nlctJm lub podobnej. Oferty w
194,7-3-1
DROBNE OGŁOSZENIA. I .ttozwoju pod .Sklepowa~.
-=p~o\:'""r-ze""";b-n-e-z-a-r-a-z-z-:d:'""oTln:":e:'='-s-::t=-a-nI~
_____-..,:;-.,--'-;----:-_~ !
1862-:ŚC82
czarki do krawiecczJzny. Ul.
Centralny kan~or
able do odswieżania prAlYJwulę
1946-1
,
, . rekomendacyjny
I robotę wykonywam aoMnle Promenada nr. LI m, 8.
otrzebne zdolne spódniczarki I
slug A. FIszer, Plotrkowskltt 7,
Jlo możliWie nlzkich cenacb. _
staniczarki do pracowni sukien
przeniesIony zostal na ul Piotr·
Brzezińska 48 m. U, stolarz.
-ci.
i ZNACZENIA BIELIZNY ~~
kowsk1\ N: 10 I poleca. duiy wJ19l9-2-2 .MarYi-, Kons~6ntynowska Ji 33.
bór służbJ z dobreml awiadac1941-2-1
IiBzynę bąbellkową sprzedam
twaml.
1610-10-2
lanlo. WIdzewska 139 m. 25. P o~rZebn& zdolna prasowaCZka.
Nauc:6yclelkl I bony otrzy,
Ulica Cegielniana nr. 6.
1808CPl)s3
: z dniem 1 patdzlernlka ;
• 'mllj~ korzystne posady.
1946-3-1
!lt>zJnę do szycia bębenkową
ii r. b. przeniesiona zostala 'i- Biuro Ludwiusldej, PIotrkowska
potrzebna zdolna prasowaczka,
sprzodam
niedrogo.
Targowa
~
na ullcę
]fi 92.
1853-3-3
pralnia, Plo~rkowBka 118.
nr. 47 m. 21.
1M2-Ms:;
Urzędnik, obeznany grun1936-3-2
r.szyny lSlllg\H'(i ubywAue bę'
,
'townle
z
wszelkie
mi
czyn·
m. 24..
okÓJ umeblowany z u\rzymabenkowe
sprzedam
tanio.
nośclaml bluroweml I prowadzeniem lub bez. Ul. Cegielniana
AleksandryJskr. 34 rÓJ Francis.:niem ltsiążek buchaHerYJnych, P"eylmul~ ~ uczeniu.
nr.
86 m. 8
19.10-3-2
l:!lnsklei.
1563-5cs5
obejmie Jllkiekolwlek ZAjęcie, za
otr.zebna zaraz xdolna prasomdem wynaglo,heniem, mając
1\11 aszyllę bębenkową, pierścle waczka. Ulica Jullnsza )fa 13.
nlową i maszynę za 16 rubli
wolny czas, już od godzin 3 po
1906-3-2
południu. Łaskawe oferty w Adsprzedam. WIdzewska 145--16.
o~rzebna zaraz zdolna pr!!t8omlnlstracyl .Rozwoju" pod lIter.
1814siwc4
B. Z W.
62ł3d I
aSJwny lIIurowany dOlll do P waczka. Belledyk~a nr 211925-2-2
aprzellanl os , przy ulicy W~s .
.kubzecka z dyplomem war- I
o~rzebnl zaraz zdolni czelaszawskiego urzędu lekarskiego . klej 6. Wladomośc: ul. Piwiarna 8
przyjmuje zamówienia w miejscu I
1004-3-1 P dzie krawieccy i uClnlowle
I na wyjazd. PIotrkowska 1911
amka
mloda
lIe
sWloioylll
po- z początkami do A. Majeranow·
Niezawodny środek od
1918'2'2
m. 10.
1793 12wc8 :~
karmem zaraz do umlestcze- sklef.(o. Piotrkowska 3.
kaszlu I chrypki.
hłopcy platnl I prak~yk, polila. Wladomosc ulica Poludniowa potrzebna zdolna panlla do halLu
C ~rz~bnl do lakieruli slusarni. oM 36. Breslowa. Tamże poszukolorowego i zlotem Ulica
SprzedaZ l!l skladach aptecznych
1968-1 lr.uJe alQ fUU pleltAfskle;, 19~O'1 Ceglellllalll ur. 4 lA. ~ 1911'2'~
• ~ptekach. 4ti70.1~.I.:.I .MlkoL&Jewska 27.
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4.
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Radolfn Eberencn.
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DovzebDa kobleła l uh lizlewCl"f •
na do slużby której by mOŻDa
spokojnie powierzyć dwo'e dzieci
przez cns IGłnl na wsi. Wiadomość w adm ... Rozwoju". 1891'fi
uknla jasno-zielona, na SZClUpłl\ osobę średniego wzrostli
I iaklet ezarny, krótki, ml\t"
używany do .przedanla,
bardzo
tanio. Wólczań.aka nr. 91 m. 8 9.
front II piętro.
1898-R-2
Sklep spozywczo·d!stryoueYJuy
do sprzedania zaraz. Wiadomość Srednla 1)6.
186~-lł ~
Sklep newckl do sp r le.1aunl za
raz. tamie meble. Alok~l\ndrow
ska 95
1888 -ił-~
Sklep .kolonlalno-dJ~trybucYJnl'
do sprzedania od kwietnia lub
zaraz. Ulica Mickiewicza nr. 10
Nowe Choin,..
19H-3-2
klep do sprzedan la 8\lOZYWCt.o
dystrybucyjny . Ul. Wllanowsk!\
nr 14·
1916-2-2
Spr:.IedalD sklep kolonialny bardzo tanio Główna 42 -85,
1920-3-2
Sala do wynajęcia Ill\ K.lULor,
albo na 8Klad na parterze Ul.
WIdzewska 106, wladom,śó I·e
piętro, m. 4.
1963-s-1
Sklep spozywczo-dyd'ry bncYlnJ.
do sprzedanIa % powodu choroby. Szkolna 1.
1956-3-1
Towar z samodzl!lłów lJardzo
gustowny do sprzedania na
snknle I bluzki. Szkolna 24 m. t.
1651 6-2
Technik majster z praktyką, do
samodziel nego pr~wadzenla litrbryki maszyu w Warszawie potrzebny zaral. Ofert.y I kopiami
ŚWiadectw I olnaezenlem wynagrodzenia. Biuro Ungra, WierzbowI' 8 dll\ _Technika" 1815-4 3
rządzenie sklepowe do sprzedania Ulica Dworska nr. 30
sklep, u Komorowskiego. 1944"2.1
WarszaWianka, pracownia ublo..
rów damskieh, dZiecinnych.
Nowo-l:lpaeerowa 49, part.er. Ele/laneko NIedrogo
767c12s12
WYborowy czys'y miód na fllQłJ I podJ po 25 kop. ski pom rabat, Llblszowska, PrzeJald 46.
1672--3--1
pokOje z kuehnl~ I wygodam.1
do wynaięela od 1 kwietnia.
Targowa 4.7.
1958-3-1
plęłrowa I łremplem ollcyna
mnrowana do sprzedania. WiaI
domość ni, Slkawska 18. 195ł,-3o<t

r
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U

Z
Z

Z.gullllo•• dokum.nty.
I
I
I

oomaradzka Magdalena, :.:gublla kartę od paszportn, wydaT, labr Blrnbanm!\
1871-3-3

n~

Elzblet.a Pasz pryk,
zagubU.
paszport, wJdlllJy z gm. Wltunla pow. Ł"czyckl.
1874,-3-3
Heronlm Gebel, zgubll kartę od
paszportu, wyd. z tabr. Ben·
nicha.
1873-3-3
Józefa Swlderska za.gublla pa8;:. port, wydlIny z gminy CzarnoCI n, pow. lódzlclego.
194,9-3·-1
arya KUJawiak zgublla kwit
od paszportlI, wJdany ł': fabry klassera.
1862-1
1\11 iiller Jozeta Zgublla plldzpon
wydany z magistratu m, ŁodzI.
1913-3-2
piotr Barski %Agubil PIlSZPOU
wydany z gm. Koblele, pow.
noworadomsk:leR'o.
1932'32
Zaglną( paSilkort. na lwię Teodora Munew}a, wydany z gml- .
ny Brzezin.
1867-3 3

M

Zna,
aglnęła .ksIążeczka le~ILymacJl
wydan&z maglst.rat.u

łód&-

kiego na Imię St.efana CybUlSki'.
go 1 WOjCiecha Tomaszewskiego.
1882-3-3
zagJn~la karta od pMzpor'u, '
wydana I fabrJki LeaDharda
IlA imię KOIl8~ntego Marcaka.
1883--3-ł<

Z eginą[ pa8zpor' na lml~ JÓlefa ;

Bieleckiego, wydany z gminy
Wlglel:zów.
1890-3-2
zaglll~l paszport, wydany z gm •
Belcható1fek, gub. piotrkowskie), na Imię Radolfa Caeta.
1929-3-2
aglu~la karLa od paszportu,
li: fabryki Scbelblera na Imię
WineelltegQ Nonu,
laIl. ....j

Z

a

Zarząd AtcJju~[O To,arzy~twa

Blettrowui Z[iHr~tiej

9'11

uprasza posiadaczy kwitów tymczasowych o zgloszenie się z takowymi kwitami po odbiór akcyj
Towarzystwa do biura Elektrowni Zgierskiej. Zamiana odbywać się będzie codziennie z wyjąt
kiem świąt i niedziel, od godz. 9-ej raDO do 12-e.1 w południe i od 2-ej do 6-ej po poludniu.

~

Helenów l!

1"7'

wydaje codziennie śnladaq;in, obiadv i kolacye.
Przyjmuje zam6wienia na uczty okolicznościowe u siebie i na miasto.

RestauracJa w Helenowie

~

::::

al

Codziennie wieczorem
od godziny 6-ej wiecz.

~

rk

v

Helenów !!

TelefonIO 20-51.

planisty

______

T.P

&~

ON

T

40."" !Me....-.ae:r:aa,

a w Niedzielę i Święta od godziny 3-ej po południu.
~

.....

..,..

Kuchnia zdrowa

j 8m ~ CiZna.

PiWOi[H ~Ogato lHopatnona we Yl!lel~ie gatunki win i konia~ów.
Właściciele:

804-3-1

Drużycki

W.

i A. Bucholtz.

Sprzedam za bezcen byłe zaraz • •
d a aalonowe garnitury,
obrazy olejne róznego pędzla, 2 trema, kredens ozdObny, samowar..
nik, st61, 24 krzeseł krytych skÓrą, otomlln~, biarko, bibliotek-:,
2 łóźka z materacami, umymalnlę z marmarem, bieUźniarkt: z la..
strem, toaletk:,= o ~ch lastrach, szalki nocne, 2 szafy do ubrania,
zegar stoj~cy stylowy, stoliki fantazyjne, parawanik, lampy, ugar
mannarowy paryski, słapki, stolik do kart, tadn~ fIgury, ekran, gr"""
mofon, gzymsy do firanek, wieszadto dębowe
MawJPot ~.i:, 44 m. 3. _ _
870·14, S

ZARZĄD

Towarzystwa Wzajemnego Kredytu
WG

ZG'ERl:U

ma zaszczyt prosić P. P. członków o przybycie w czwartek, dnia
30 marca r. b. o godz. S-ej po DJoł. do sali Zglerskich
Szkół Handlowych na mające się odbyć

O to ne
którego

ebr

porządek

dZienny obejmaje:
Wybór przewodnicz1!cego. 2.) Za.twierdzenie 'pilansu, oraz
podzia1a zysków za 1910 rok. 3) Wybór 1 członka Zarządu. 4) Wy"
bór 3-ch członkÓw Rady. 5) Wybór 3~ch czlonkó\\l Komisyi Rewizyj ..
nej oraz ich zastępcÓw. 6) Upoważnienie Zarząda do załozeoia kaM
sy przezorności dla pracujących w Towarzystwie. 7) Określenie sa"
my na koszty przebadowy 10kala Towarzystwa. 8) Zah\lierdzenie bud...
źeta na 1911 rok. 9) Wnioski członków.
11.75'3 l
1)

OGŁOSZENIE.

Krawiec

Mę ~ ki

M. Wierzbicki

Ponle'tl)a2;, naznaczone na 3~go marca r. b. Ogólne Zebranie członk6w L60-zkiego Oddziała Rosyjskiego Towarzystwa opieki
nad zwierzętami, z powodu niedostatecznej liczby członków, nie
przyszło do skatka, przeto drugie prawomocne, bez względa na
lIcz~ członk6w, odb-:dzie się w Piątek t. j. dnia 17 b m. o godz.
k j wieczorem w sali 1'1aJstr6\I1 Tkackich, Przejazd lfg 1.
Prawo odziała w zebraniu d!lje bUet czlonko\\Jskl.

po dłagoletniej praktyce w W ar~
szamie i zagranicą, otworzył za"
kład przy
ul .. Głównej 1fg 9,
blizko Piotrkowskiej.
Obstalanki przyjmaje z mJa'"
snych i powierzonych materya~
łów po cenach bardzo przy-

Zarzad.

stępnych.

osińs i
fABRYKA MA~lYn ~o obróbki metali

K.

ZAKŁAD

TAPICERSKO - DEKORACYJNY

{J}.

się

obecnie:

Piotrkowska 103,
w rym domu, gdzie

mieści się "Lutnia".
Posiada na składzie
garnitury i otomany.
p rzyjmuje wszelkie obstalunki
i tamówienia na dekoracye- 35 :

'" '

zewJodamła,

PRIEIDZIECKI i S-ku
mieści

za1ozona 1886 roku.
Warszawa, :i:ytnia .M 22, (dom własny).
\\[yraDia.: Wiertarnie, Tłocznie, Wentyla[
tory, Kuźnie polowe, Nożyce, Dłuto~
nice, Tokarnie, Heblarnie, Piły i t. p. według naJaowaz,cll wynłagań techniki. Przedstawiciel na Łódź
W. ROTHKOPF, ulica Widzewska Ne 16.
~

Zarząd

692-10-">

Stowarzyszenia Pracowników : ;:11======11
..,.. DO PRACOWNI
Notaryatu m, lodzi
KONFEKCYJ D1\1'1SKIEJ

te

11/24 marca r. b. o godzinie 8 wiecz. odb-:dzie si~

Wł.

ZłJczaine O[ólne Z[fomadzenie

potrzebne zdolne

cz.lollk6w Stowarzyszenia w lokalu Stowarzyszenia l'lajstrów Fa"
brycznych (Nowy Rynek lfg 6).
PORZl\DEK DZIENHY:
.
1) wyb6r przewodniczącego ,
2) rozpatrzenie i zat'lllierdzcnie bilansu za 1910 rok,
3) wybory Zarządu i Komisyi Rewizyjnej i
4) wnioski członków.
\![ razie nieprzybycia na to zebranie dostatecznej ilości człon~
ł6m, odbędzie się 25 marca. / 7 kwietnia 1911 roku zebranie w ter~
~ minie powt6rnym, kt6rego uchwaly obowiązywać będą bez względa
foa liczb-: członków.
876

l'

..
laraz dOWynaJe[l8

D

..

O wynajęcia

lijórą do siana. l'ioże r6wniez być

od 1 Kwietnia r. b. 2 pokOje z
l zkach:nlą
i wygodamdi 0r:az ~klep
mieszkacIem, o. powledn~ dla

H

I śclci'l b' ~

i=

stajnia marowana na 8 koni z

warsztat lub magazyn. Wlado-. I
Ii. na
mość a Torenberga, ul. Brzeziń~ I

~

•

kuchenne

i

wyborowe na fanty, pady i łaski
mnt 42 kop., pad 16 rp., sprze..
dłl,je l'l. Strzelecka aL Paflska
!fa 11 m. 9.
818-3-1

BeGahOf:;..odpowiedzialDJ

felczera, krawco. 1 t. p. Wlado~
mość al. Radwańska 43 u wła~

d816->-1

UJe -sprlB awra

JANISZEWSKIEJ

Staniczarti.
mica Przejazd lfg 16, IMsze
piętro od !ronta.

II •••
II
MIOdy CZIOWI8,
' k

~ARZĄD
larlą~ Drogi leJazoei Warllaw~ko-Wie~eń!kiej

podaje do wiadomości, że w dniu 20 marca (2 kwietnia) T. b.

odejdzie ze stacyi Praga

Nadwiślańska bezpośredni

iC

~:.~~!~~~MER~as

f~

Dzis dnln 16 marca 1911 r.
Ostatni dzień walki pierwszer;r o cbampionatll. Rozdanie nagród.
Jut!'o odkrycie drugiego wielkiego cha.mpionatu pod dowództwem
A. W. KazakOW8, w którym przy 1 mą. udzlal: naJlepsze sily świa~a.

54 Sportowe przedstawienie
~k lad"i~ee się

S-ci debiut

z 3- eh

oddziałów

woltyżera

llrz.y udziale wszystkich artystów.
p. Taipa i napowietrznej glmnasni M-lIe
Aleksandrini.

54 dzień międzynar. szampionatu Walki francuskiej
,orga.nizowanego

przez profesora atletyki p. A. W. KOZAKOWA.
Wszy stkie walki roz8trzyg8j~ce.
Sehwarz - Deoemark Czarna Maska- Kabuta. Romanow - KaroIl,.Wujo Pud"-MlI.kdonal d. Mańko-Dubow. Cllorunżenko-Hllber.
clzczeg6l, w afls7ach t programach.
Początek przedstawt lni!\ punil:tualnle o godz. 81/, wlecz
1079
Jutro benefis popularnego komika p. Szafrykn i Boudl1renko.
ANONS: Jutro wielkie przedstawiellle.
W niedztelę ówa przeds tawienia: dzienne i wieczorowe.

Do nowootworzonego składu pi.. I
Zaginął akt
wa warszawskiego potrzebni są l' wydany z kancelaryl rejenta. Hi..
.
t ć i I Ć
I
polita l\.1eksandrowicza w Łodzi
I ~i~J~~y~fa~
PO~!~k~je pra:
I
na. zaciągni~tą pożyczkę 600 rp.
kieJ'kol' k posady Ha z"'d ie
od 1\ntoniny Kopalskiej przez Ko ..
wie
' . ." an
I
k
akt j t-' h
. kaucya.. ~ferty w fi~mmlstrac~i z kaucyą. \\[Iadomość: St. ... Brze.. I narzews 1'1 na
re en a.1ny Y"'
82 3
,I "RTOZaWOnJaIIOdlll d"I.rG
.l xi"ka
790·'··'

·ew
4--k
z zakład
a

ekspedye nC·
'~Owoo""o,.ony

PO"~:ginął

"GRAND HOTEL"

poszakaje zajęcia ., branży go" OWOcowe i alejowe poleca
Wl\RSZl\ Wl\.
tow)'ch abior6w obawia lab ga.. ogrodniczy \\[. Zakrzewskiego,
Galerya Laxenbarga.
lanteryi, moze na wyjazd. Łaska" Widzewska Ni 198. Na miejsca Telefona 9~98/9. l\dr. telegraf.
we Oferty sub. :30 11} adro. "Roz.. I paliki do drzewek w dażej Uo .. "GR1\HHOT". "3 tatnł wyrazkom..
WOju".
800 3·2 ki.
822 - ;5-1 forta i hygieny.
83232

I

I

at.

łdyailulki.

pociag

Syberyjski do Irkucka w kierunku przez Brześć, Wiaźmę,
Batraki i Czelabińsk oz ładunkiem towarów adresowanych dl)
st. Irkuck, oraz do stacyi za Irkuckiem leżących.
Osoby zainteresowane, życzące wysłać towary oznaczonym pociągiem do Irkucka lub stacyi za Irkuckiem leżą
cych, winne złożyć ekspedycyom stacyj wysłania towaru piśmienne deklaracye do dnia 12;25 marca r. b. ze wskazaniem rodzaju towaru, jego wagi i stacyi przeznaczenia, załączając przy każdej deklaracyi rubli 10 tytułem kaucyi, kt6ra zwracaną będzie po przyjęciu przesyłek do przewozu.
Przyjmowanie samych ładunk6w odbywać się będzie
na stacyach dr. żel. W. W. 14/27 i 15/28 marca, a w Warszawie, opr6cz tego, i w dniu 16/29 marca r. b.
1073-1

W ~.ocmi .Roswojll'" Praej&sd XI 8.

1-

~~:....

1
'

Pi::'-2

(szczeniak) foksteryer w okolicy
Cmentarnej, bialy, z łatą na
grzbiecie, wabi się "Sztyft". Gpra..
sza s!~ o odprowadzenie za na..
grodą. Cmentarna. Ni 3. Str6ż

I wskaże.

WJd.a1fCło

W.

8'6-3-~

eau-IU. .

