Dziennik polityczny, społeczny i Uteracld
pod kierunkiem St.

„„„.„.

Broda, dnia 12 kwietnia 1911 r.
Redakcja i administracja .Kurjera
się

w Jokala

t.ódzkłego•

prą ul. Zachoaniej Nr. 37.

Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie z odnoszeniem do domu. przesyłką pocztową \18 prowincję lub
do Cesarstwa: rb. 8 kop. 40. Półrocznie rb. 4 k. 20,
kwartalnie rb. 2 kop. 10, miesięcznie 70 kop.
Za przesyłkę zagranicę dolicza si~ 60 k. miesięcznie.

Cena ogłoszeń: 1-sz:a strona 50 kop. za wiefSI
lub jego mfejsc:e,

nadesłane 50 kop•• nekm.log! I ,..

1
kłamy 15 kop., 01łosania zwyaaffte to trop. bfbltitc
Interesowani do redakcji zgłaszać się mogą od
ogtoszenia P/1 kop. za wyraz.
do 1Z w oołudnłe i od 6 do 7 wlecz.
Ogłoszenia zamiejscowe: I str. SO-kop.... raklafftY i>O.•
Admlniltracfa otwarta od 8 rano do 8 wlecz.
zwyct. po t 2 I<:. za wier:>~ 1ełit1&W'(. itł:l .i~,., rmajsee
k.,
20
253.
Hr.
TELEFONU
kop.
Zmiana adresu 20
Adres telet!f'afic:zny: „Łódt KurJer•
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nte btdzłe.

Biuro ogł. „Pwn i ień", Piotrkowska 81. W Pabjanicach A. Wadzytiski, Zamkowa 416, róg Długiej. W Zgierzu At. Bielas, Paczek. Tramw; Nowy Rynei
CZNE PRAWO przyjmowania ogłoazefl w Rosji, za granicą I w Krolestwie Polskiem, oprócz Łodzi i olcol1ey, oddane fest Domowi Handlowemu L i E. Metzl i S·kl
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s'lpl'zeda*

wyłączna

na Łódź
artykułu

bran*y

k ~udowlanej; w kraju dopiero od
9.~latz wielkiem powodzeniem wprowe-

1tzony i zwrócił uwag.; pierwszorz~dnych
tifOWag budowJanyi.:h. jest to materjał,
fajanso•
,,JHlępu1ący płytki maioli

na
~!1 czo11j
C
wystawach wszechświato·?Ych od roku 1885 najwytszemi nagrodarni.
ną
\ Dute zyski. Oferty tylko poważ
!~ reflektantów: do Domu Handlowertuł.O St. Buchweitz i St. Rosen, Warszawa,
r539-t-t
y·~ektoralna 45.
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Możemy obecnie podzielić się z czy·
telnikami niektóremf informacjami. jakiemi drogami komitet dąży do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.
Przedewszystkiem podjęto staranta,
aby zaznajomić się z działalnością po•
krewnych stowarzyszeń, z ich gospodar„
ką. wytwórczą i d0mami Źarobkowymi.

ź111, <:.1.y lwb1c::ty D~ii 111ogii zarabiać e.d
4 do 5 rub. tygodniowo• .
Sam p. Cnaretma rdwniet rtawoły „
Tow. przeciwżebraczego.
działalnością
, hłórym e·
w pismach WKJ
wał
mu
udzielał
informacji
Wszelkich
p. Charemza, udowodniając, iż t7lko graniaenie .tebractwe i ...-, leży na
przymusowa praca, jak to ma miejsce sercu, aby skierowywłl'łi Judd, potrzebu·

utworzenia

pośreanictwa

biura

gubernator piotrkowski

pracy

interesował sit:

jących prllCJ do biura Komttetu · prze·
za granicą. może usunąć żebraninę.
,
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Gutiernator
w sprawie budowy domów zarobkowych sbżbt, z by le man ... wala, łecz ciloW tym celu rozpisane zostały łis1y
i polecił opracowanie odpowiedniego wala wszelkie ~padki, kości i t p.
do następujących stowarzyszeń: l) do
Niestety, o ile nam wiadomo, na•
memorjału, który p. Ci1aremza w obec:·
Tow. domów zarobkowych w Warszawo.ływania p. Chatemzy pozoałały ało·
ma już w 1)rzygotowaniu.
wie; 2) do Administracji dobroczynności nej chwili
Policmajster łódiki zwrócił się rów- 11m wołajqccgo aa pll'IMllty.
publicznej w Paryżu; 3) do wiedeńskiego
Pragnąc dać nrobek abogieJ d&ia4'
Tow. przeciwtebraca:ego; 4) do państwo nież do l(omitetu z uwagq na wzrasta• ,vie. komiiet wprowadzfł również dział
wych kolonji dobroczynnych w4 Merxplas jijcą ilość żebraków na ulicach miasta, klejenia torebel~ 1 łeoz i ten do tej PC>ł'YC
ukrócenia żebractwa,
si~
(8ełgja) oraz 5) do kolonji V cenhuisen w domagając
niHzczeg61nie, pcmlowai:.
fU1lk<:.jonuje
że komitet mógłby
zaznaczył,
przyczem
Holandji.
mało jest dzieet. zgłaszających shi do

usuwa
Przytoczymy ·tutaj w streszczeniu od- otrzymać pewne zasiłki pieniężne ze tego zajęcia.
.
sprzedaży kości i innych odpadków, na
Jplegi 1 pryszcze, opaleniznę, powiedzi dwuch· instytucji.
~ cło komltłła o
Zwracanie
co do.łączył odpowiednie pozwolenie.
•1ta•r1 czerwoność twarzy
Ołównem zadaniem wiedeńskiego
ukrócenie żebractwa jest na porźądku
i wazelkie plam,
Tow. przeciwżebraczego jest zastąpienie
Wobec tego komitet przysti\pił do dziennym, lecz, ntestety, społeczeństwo
pracy. pertraktacji z majstrami cechu rzeźnicze- nie chce zrozumie&!. !e bu Jego współ.
jałmużny przez wyszukiwanie
Zwalczanie dawania jałmużny, a nato· go, którzy na posiedzeniu d. 17 stycznia działania i to intensywoego. komłt~t
miast zapisywanie się na członków TO• r. b. postanowili od<lawać kości po 30 przeciwtebraczy jest niemal bezsilnym.
wynalazku aptekarza
ii-"
warzystwa, dając rocznej składki tyle, kop. za pud, doliaając 5 kop. od puda
Do pozytyw11yc_h . rezultatów dojśĆł
ile mniej więcej wydaje się rocznie na na korzyść cechu czeł1:1dnik6w, które to jedynie motna przez powiększeni11 lun:i
0~ klitCI~ Dailadownictwa, katde padałko jałmużny. Postc:powanie obywateli wieczeladnicy wol'l otrzymy- duszów Towarzystwa; a cel tten motna
~1 ZllP•~ru~e 1aat w plombt, na której zn1j- deńskich bezwarunkowo zasługuje na 5 kop. obecni
wać gotówką. Po takiem zapewnieniu osiągnąć tylko przez nadsyłanie ofiar,
rtu;1 '~' Ut Ng 204 i nazwiako wynalazcy
naśladowanie.
zostały kupione 2 konie i wypuszczono oraz przez gromadne zapisywaaie U. u
Jll·

J

:.1a,fa

ao

łwarzy
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Jana Niwińskiego,
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Jan Niwiński.

~u łPl'Zedat waptekach, składach aptecznych
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Merxplas są nadzwyczaj
tucją. Słuiy ona za miejsce pomieszcze- obiecaną
nia wagabundów i recydywistów (włó jej dotychczas.

agranicy utworzyć w Łodzi kolonje
Dla dalszego roiwoju T·wa zaCZ4=to pracy w rodzaju Merxpłas i Yeenłwise~

częgów).

W obecnej chwili 3,520 indywiduów wspólnie z komitetem przytułku nocie·
jest tam odkomenderowanych przez gowego budować dom własny 11a ulicy
władze sądowe. Utrzymanie żebraków Cmentarnej 10. który mieścić bc:dzie sa·
internowanych w Merxplas zależy od k zarobkowe, schronisko dla bezdomgminy, z której pochodzą. Gmina pła uych i przytułek noclegowy. Dwupię·
ci kolonji 66 centymów dziennie od kai· ifowy budynek ten wyprowadzono już
dego włóczc:gi - pomaga jej w tem pod dach, potrzeba jednalt jeszcze zna·
państwo, płaC2\C trzecią czc:ść tej sumy. cznych naktadów, aby go zupełnie wy·
Za powyższl\ opłat~ kolonja zapew- kończyć i dobudować odpowiednie staj•
nia swym czasowym mieszkańcom utrzy. nie dla koni i szopQ dla aortowania od-

manie, budaie potrr-ebne gmachy, opła·
administracj~ i t. p.
ca
Potyteczna instytucja, 'istniejąca w nafi e·
~ &zem mieście pod nazwą Towarzystwo
Pod wzgl~dem urządzeń · wewm1trz•
t~, Przectwtebracze, mająca na celu walkę nych kolon ja dzieli si~ ua 60 oddziałów,
~;:; ~ebractwe~, dzięki usiłowaniom kilku które wypracowywują rocznie od 300
t{O' b, !:itanowictcych lmmitet z p. A. Cha- do '400 tysięcy franków. Wagabundzi
....-1 ~mil\ oa czele, dokłada wsxelkich usi- otrzymują aratyfikacj~ w postaci płacy
.,...,. wań, aby ukrócić stałe wzma2a~c21 sic od 1O do 30 centymów dz11nnit.
Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia
żebranil.Uł w naszem mie·.et·I

1

/ :.Odow,

1
Komitet zwrócił siQ członków.
Mając za sobą poparcle społeaeb
klejarni, ażeby otrz}'mać
zapomogę, lecz nie otrzymał stwa, Towarzystwo mogłoby na wzór

na miasto 2
ciekawą insty. również do

Państwowe kolonje dobroczynne w

r. b._w ma~istracie. zwołanem w

(l::lolaudja).
Naturalnie odrazu uczyntt ·tego nie.o
podobna, lecz należy przypuszcza~. ~
z chwilą wprowadzenia saltlorządu m~j
skiego, można by otrzymać bezpła~ie
plac pod budowc i przystąp·łt do samej

budowy.
Poż~eancm

wolne

opodatk.<łwanie stę spułecle~'.

a z drobnych tycll
dostateczny

padków.

ly ltyłe r~ dobte-

on.ar .ełwoa:ył by si~

kapliał,

kt6ry

W obecnej chwili, jakkolwiek T-wo Towar:iystwu vrzoczywi»toł! iłllO
znajduje sie jeszcze w kolebce, ma mo-- jełdy, to jest na pierwsąm plama shr\i·
...ność

dat

już

pracę

potrzebującym~

Chocki mianowicie o stworzenie taboru
dla zbior&nia lwści po mieście.
Myśl ta była już wielokrotnie poru·
szaną

rr/ć

dom zarobkowy,

z pn:yntUSową

· pracą dla że~raków i ~
W niedług 1 galliił ~
przekenać si~, Jak społ

li

urea-

w prasie

goje na nasze wezwanie.
miejscowej.
Niestety! poczucie obowf11iku · spo·
Komitet ogłaszał, że potrzebuje łudzi
ceJu d0;-zbierania kości i że, czy to mętczy- ł=no-obywatelskiego inajduje słt u

,~.„;.:,.,

. z.

j

J1a5 w stanie abnegacff f dlatego śmielr'r
wątpi~, aby SZiachetne swe dętenla fc:.
wan:ystwo przeclwżebracze mogio
niedalekiej przy!lzłojcl urzeczywistnić.
W każdym razie za dotychczasowi
4zlałalność energlczr. ą ~mitet" :irzecir•.
tebraczego, a sz:zc .:::"J~1h~ przewodni~ •
ce mu p. Char mzie t: :fory się zasłuż or ..,
uznanie.

„

Jen

Garłlkówski.

został

którzy wśrM zmiennych

nastrojów po- systemu, umotłłwlając

może pozm.tać u władzy;
.Rząd, który zniszczył własne raison
d'etre, czuje się odosobnklnym i poz-

Austrji, a wi~c I w Oałtcji
przy·
rc;>zpoczęła si• agitacja wyborcza,
·b1era1~ca . bardzo szerokie rozmiary. Przy
ok~ZJl teJ organ koła polskiego w Wiedniu, .Sł o wo polskie" wskazuje na ko·
niecz ność wybierania posłów nic według
• barw• polityezhych.
W

całej

bawionym wszelkieeo

oodtnymanla

w

Rząd j.est irolowany
społeczeństwie.
moralnie. Dzfałacze pcłltyczni, którzy
stracili zaufanie społec7:ne, mogą jeszcze
przez czas pewien pozost awać na swycn
stanowiskach, nie mogą jednak nic j u~
dać ani s p ołecze ństw u ani pa ństwu• •

O obecnych obrońcach rządu p •
• Tyl. o na podst&wie kompromisów
które się Hofszteter mówi łusznie, it „pochleb·

można osiągnąć naprawę zła,
plenił o w ciągu ubiegłych lat

czterech; cza ich mowa nie ma nic wspólneio z

tylko w ten sposób naród polski w
granicach monarchji ha!J~burskiej zapobiegnie da ł svm 1u rujnowaniu podstaw i
konstrukcJI l, J.~a ~·olskiego. Barwa par~

głosem oburzonego społeczeństwa. Kwe·
stja stoi tak 1asno, iz najbardziej gorliwi obrońcy mo~ą się ty llw zbrukać, ni~
są jednak w możnóści rrehabilitowania

1' ~.:iitycz.n"'

poucza,

że

Len kan·

szości" Rady Państwa,
interpelacją.

która

dydat b~uzlc ł\andya"tem ogolno·naro- za
dowym, mt J.ai klasowym i ie b«:dz1e
s1«: poczuwa.- do ocipow1e~zialnośc1 wopec całego narodu, a we wobee tytko
le'1nego xi;.Lnu.
Oto nejwatniejsze łinje wytyczne,
któremi siia powinna posuwać polityka

podczas rozpocz~tuj
kampanii wyborczej. Wszystkie inne linjo
mogą przypadać do smaku tej lub innej

narodowa polska
klasłl::

i nie

b«:dą.

Po interpelacjach.
oczywiście,
roztrząs1u1

w

ł<adzie

państwa

jest,

dyskus1i 1
przedmiotem
w prasie rosYJskiej. W nie-

są te pisma. które .a oupragną bronić rządu. Muszą one
parę dl!! zmieniać µ OZYCJ~ rozpo -

J:atweJ sytuacji

trance"

czy naJ 'ł'

J bronę

cut'iii z 10n

trudn~

eonu,

do odparcia argumenty :z.uoby ć się 1akos ie n1 ,.
htt•
. Now. Wrem ia" i .Rossi "
1ć tak,
"V ały pączątko wo kwest}<: p

i1a taaue eclmak

różnica m ędzy ~dem a imam1 rawodawczeror zachod d na gruncie rozumienia 11 11;ra11ic wtadzy Na1wytszej". je „Peter b. 1ect. „ zaznacz o „
lldl e
11;:go powoau, iż „urożsamienie woli Ce·
woda.w•
rOJ eKtem
• arza z kazaym
l ~ym e~t µoproStu i brodmą. Prawa za-

ii

3aJ111cz , l10pOk! Monarsze spodob4 s1~
Jt= z.ac.ho aE:, ZU1Jtłr11e jasno wsh.azu1ą 1
1 ~ dop1e10 p
01 jego objawia
1L
pro1eklóW w izba~ 1 wy.
ru .qJaUl~n1u
1a a ::>li.i µrzez ich zatw1cr zanie lułl Jńe
:_dlWlti Ul.ał'U&;;".

siad--,ośoi.

Projekt prawa o zniesieniu granicy

osiadłości, oddany do komisji nietykaln ości osobistej, pomimo wyznaczenia

Siedzieliśmy
żona

-

we troje:

i ja.

iść

w Jej ślad -

sententjonałn1e ttrzędnik.

-

A artykuł 87? -

strożnie.

bry.

urzędnil<,

Władzę oołeży szanować

wszystkiem

i

zapy ~łem

A c'l.y pan zaślubiłeś
legalnie~ •• według prawa? - Oczywiście.

PoPługali
Hiszpanją a Portuga\

Hlazp•nja i

Pomifłl.lZY

nastąpiło p&wne zaostrzeni: stosunkó
gdyż rząd lizboński nie mógł oslą~n

terminu miesh~cznego 1 nie prędko
czeka sią rozważania. Komisja - jak ski nie chciał wystC&pić prtwc1w byłem
donoszą z Peteraburga - }akby o nim oficerowi Concein owi, który jut apra~
zapomniała. Stwierdzono takte, lż refe- cą tej agi tac1i. Z drugiej strony uskari
rent 1fom· Ji~ Andronow, który miał su~ ministerium hiszpańskie, że CZQść 11
szybko priygotować referat w tej spra· publikanów portugalskich konspiruje
wie, absolutme nic nie robi. Co wif~cej wrogami monarchJ1 w Hiszpanjl.
nawet ze .strony żydów, l\tórzy mieli
a SpPwtna lap6w!xa.
dostarczyć referentowi matef}ały w tej
pismach francu~klcn 1m1ty
W
prawie, dotąd nic nie nadeszło. A ter·
min miesu~czny, wyznaczony przez Du· bawna hi•torja, jaka wydan;yła si11 pe
mę już upłynął

zamknięta.

pułku, zgłosił si11 do jego mieszkan
właściciel składu fortepjanów, tądaa
dalszych opłat Mtodzi ludzie wyna11

ny zwierzchnika.

Pomiędzy przywódcami postępow·
je• ców, a lewicą październikowców, toczą
iQ rokowania, mające na celu połącze·

o-

pitana, gdy po opuszczeniu przez ni

odbywa pos:edzenia cod ti~nnie, a nawet
w 111edziclę. Tłómaczą to chęcią jaknaj· bowiem tylko fortepjan, a spłacajllc ba
prędszego ukończema rozpraw hudżeto· dzo regularnie czynsz aziertawy, zabe
wych, poczem sesja Dumy zostanie pieczyli siQ przed podęjrzeniami ze str

we nie tycn dwuch ,;rup w jedną ::)prawa
wyciekł ta zoecydowana bc:dzie ostatecznie w

Cót? artykuł, jak artykuł.

-

a

zakazu rozpowszechniania z miejscow
ści po2ranicznych Hiszp~nji odezw
do- rzecz eks-króla Manuela. Rząd hiszpa1

O Rokowania.

(Z rosyjskiego).

ciągu

Do-

dwuch lab trzech

rri.

tulecie socjalisty.

swą żonę.„

zapytałem.

·Z LITWY I RUSI.
raiń&Ka ,,Proi Ha'
Administracja w v1.11rnta1ew1e zabr

X O

niła tamtejsiej .Ukraińskiej Proświcil
urządzema odczytu o twórczo cl Sze
czenki w ifłzyku małoruskim.

X UsunlQaie z unl
te tu.

(cz. 1.) Wkrótce obchodzony b~·
Z uniwersytetu kljow1kl1go u nM
biidi pan łaskaw wyjść na dzie JUbileusz stuletniej roczmcy urodzm wniesienie wpisu półrocznego usunięty(
lCJ minut c1o przedpokoju, J& chcę pań· Louis Blanc'a, Jednego z ojcow nowo„ zostaje około 1,000 studentó •
-

-u-

lnterpelacja

co

Wapółczeana przypowieśó.

Kaidy go

obywat~l połs 1, który
pragnie dobra całego narodu polsltiego,
,nus1 zacnc1anł\1 Klasowe iwałuać".
· Nie ulega wątpliwosci, że należało
oy atmosfer«: mocno odśw1eżyĆ., al.>y me
µuwtórzyla SiQ taka choćby skan<lałlcz.
na sprawa, jak pp. ł aducha i Wiąclrn.
uświadomiony

O Znh•aienlo granlay o•

O 8a~a nieu&łPliąaa.
Ow_g.„ zwraca, że rada państwa

l' ały flljeton.

narodu, ogólno-narodowerni prze·

1,:ież ni& mogą być

.
ogólne.

nemu kapitanowi niemieckiemu w Alz
d. 22 1,,9) marca•••
cjl i Lotaryngji.
Losy projektu w kG>misji są tern
TrzeJ żołnierze jednoroczni, eh
t1iepewniejsze, że jale sie teraz okazało, zaskarbić sobie jego wzgl«:dy, ofiarow1
opmja, iż 1est ona liberalna, została jego żome cenny fortepjan. Dzif1ki te
obecv1e rozchwiana, gdy bar. Meyen- przez cały rok służby dol.nawali liczny1
dorf w świeżo przedstawionym tej ko- ulg i ułatwień.
głosowała misji referacie o nietykalności osobistej
Jakte wielki był jednak gniew k
zajął staoowjsko niesłychanie reakcyjne.

ty1na kandy..:.: „· u iest sprawą podrZQdD1' rząeu•.
A szet·es; tych obrońców P. Stoły~
wobec tegó .;;du. Owa barwa nie po·
topnieje niemal z dniem każdym.
pina
wi na mt~C.~Q przerażać i mko~ odpy„
.New. Wr. „ reasekuruje siq na
Nawet
chać, Jeżt.11 tylko charakter i przeszłoSć
polnyczn::. ~'..~ndydata, ieieli śroaowisko wszelki wypadek felJetonem Mienszi Ko wa,
którego w)'szedł, ieteh który ośwląd,za, iż zgadza si~ z wi~k·
pohtyczn~; i

praktyKa

łar

:

n
przez ludzi, i semaforowe, z reflektorami nowego pneldt6słft. D~ obrqdek
Im dawanie śy• bywał si' -n wszystkich 4t1>1rchjacb U
bitew nakowo, p
m anatema nie doty
titycząych reprezentować mBJlł pierW1a- gnałów e ektrycznych w czasl
b wyz
ła po~ · nyclt osób
nocnych.
stek konser,.,atywny•.
w nie
„Rieci•,
podaje
jH
Obecnie,
w
~włczenła
manewrGw
Celem
Zaś · miedd .Hermd" oochochi
os
tym
obrqdku
w
oparcbjt4:h
rych
Ich
przyc:zem
wywiadowczej,
słufbie
wręcz do ~niosku, ii pre&es Rady ministrów nf~ może długo pozostawać na specjalne ządąnfa ~dą mh:ł'y hte obron- ły dokonami zmiany.
W eparchjl wołyńskiej, anatemą
ny, lecz głt')wrue za4t~pl1:y charakter.
swem stano,.,.isku:
ociby•vać sią ~ w pobliżu ~łoszo~o w formie takiej: "Tym, kt6
Manewry
.ostatett"Y remłtat wałki nie mo·
ie bbdzić żadn,.ch wątpnwości. Chodzi połu dn iowy ~h granic ~ , lubelskiej i odp~dl1_ .od pr~woMawnej wiary eh
k1ansk1e1 w łac1ństwo trzystu siedmiu
tylko o tO. czy dokona się to za kilka wołyńskiej.
w luterańs~wt> _, siedmiu i w mou·
dni, gy też za kilka ty o ni•.
- jednemu - przekleństwo•.
Równfet i p, Hofsztet9r w organie
W epar~jl samarskiej dodano p~
tym, ktOrzy odoadli do se
kleństwu
„patdziemłkowców" „Oołos Moskwy"
adnmości
·
•wolnych clu.Leścjan•.
wypowiada zdanie.. iż P. Stołypin nie
mlnl&tró"' i .iadany

Wi

~m anja 1~0 za w Galicji.

'

To

czesnego socjalizmu naukowego.
X Nadu*•aia ze alu*'
Louis Blanc urodził się w 1881
Wolne tarty! pocałować moją „le·
roku w Madrycie. W początkach swei wo• ową.
gałną• żon~?!
W Kijowie wykryto organi11cJ• 1 k
działalności poglądy Louis tllanca ce- Niech ona przez 10 minut prze- chowała ortodoks1a soC]alistyczna, a so- ra zajmowała si, uwalnianiem od służl
stanie był pańską toną, a skoro mał CJalistyczny ustroj państwowy był mu wojskowej. Urządzano siQ w ten sp'!
żeństwo u& nie - mam ł'rawo ją ca- daleK1m uleałem przyszfości, do której sób, te z paszportami zdrowych lu
łować.
winno si~ zdążać posrednib, t, j. prżez zjawiali si~ do ogl~dzin wojskowo-lek
- To niemotliwel
emokratyczną, równo- skich kalecy. Zaaresztowany został głó
rzecz pospolitił
- Moźhwe, kochany panie. na za- miernie obeJmn1ącą interesy
zystk1ch ny członelc organizac1i, niejaki Rajch1
sadzie artykułu 87 jest to moźh we.
lecz w drodze idołał umknąć.. Wobi
kłas l warstw.
tego zos al za resztowany policjant, k
nteba- ry ł{ajchera przeprowadzał.
a
T ·ą była teorja.
eja lutowa roku 1848 odwem, rew
• "
ł
razu dała możność Louis Blancowi,
tS%CZ2
który wtedy stanął na czele partji, do
rzeczy istnienia c:zt:ści programu.
- -Socj J eł zażądali wówc:uts p r a w a
ale
ia•
Wre
.Nowoje
Znowu
--łyłn razem nie „Katułfcyzm w Moskwie". do Pr a c Y i narodowych warszta·
Bliższe badanie terenu napad u 1
nie "Findlandaycy„ i nie „Polsl~a intry- tów. Te ostatnie smutny ~potkał los,
•; tym mem - to arma austrjaGka i bo n~ niedłullo bawił na lewicy, zam- J'OCZt~ na ~zosie pomiędzy ~•nkiem
knq.ł je wł~e, po czterech dniach wal ki Kaliszem . wykazało _ jak pm~ .Ku
wry..
Je]
szczegóły nasticpui,ce;
i robotn' a i, n barykadach wschod- Kaliski• A wiąc w Oatto;i, .
Bandyci, widocznie dobrze zorga1
yta.
driał flic
z , poc&yniono e" r iczne
si \'1!
orzony na zowani, na miejsce napadu wybrali b
Louis Stanc nie był
zygo wania do manewrów worska
ren na () wi orście. gdzio rowy i krza
1ustr1ackie • łotonyeh„ 1ak wittdomo, . rewolucj onistę. Stracił więc łow~.
ską żonc; pocałować.

. „ 2nsac1a •
Jtuna

J

Echa napadu na pocztQ•

~ · ._ole pismo to z naci kjem podz; powodu epłz otji SG
• 11c.._,,. „guu11y ul>OJewania fakt, 1t w cza• w roku ze
v..... w r. b•
1a„
sac11 o~ ta lmch nadużywano imienia M"".
iy
.
Manewry b
narchy. Gitieta " RossiJa„ zbyt .śm ało
pomt~·
Slą
01' aw1t1 wulę M.011.u cny•.
Kwatera
d"' Lwowem a Przemyślem.
w,
zna1·dować st 0 b"dzie w Horod"· l r111y . ·1 iem 1ieJ monarchiczny organ, cesarska
„ pod6bne ma~·' · c"~ tit!ll.", sądzą, 1ż "' \~ś l i by można ku lu w Komarnie, .._ ·e
„ 1r '"'Uł'
d
k
"""
.... '· J.J ..... 1 uk 1 s osunt:K Wt baz. rządowych
ywa.y ~ w r u 1903 i :ck•
du dad1.y f.; u.:rzch ulLzt:: , to nałe.tałohy Aewry
· aesarr:
uwaz c, iz i.iasz ustróJ .,an·stwowy n1e
· pt pri:ed · wylłał rMkry
kau1ttjaekl
1....
}tt'SkieJ w włii{iere
.wslai odnowiony. lecz zcle1radowa19Y do W*\
s.kiej ~ai ar~. W manewrach weź·
l(
t
t· u a- w
.
ł kó
. ł 12
.
a nego u1ee 1qo w iytatu. Wy:..> ~ 11
1
w .Hl a 1e r 11, oru:
a
·a., 5' m
i e1in11:: 111a, 1a1,1e ua t:: „Now. Wr
Uiłł h naty\orja z
l« i
it
~·iJ Ll!gu slupurn s~ af1wc, iż ~aow
zaslu gł.1J'1 ut.t za. 1z eiue ze ::i . v g ·w wojskowy 1 X przemyskiego i XI
lwowsk1e!.!.O. Sl\ład tycb pułl\ów - }al<
,
"
1
,z 11Jd Jt :St vLJ
l. • „ l, u~ ,&1,J„L.cm-.n1,
zapewnia „Nowo1e Wrem1a" -1est prze-

Ale i tak pomówiono

o

o uchiał

wreszcie kamienie przydrotne stanowi

w sptS
· wybornil kryiówk , napad widocz11
· Slt!l
· k u, 1· zmuszono do ratowania
rirz;ygotowali w nocy, w mektórycb li.
uoieaką.
r
· BI anc wiem
p 0 u dłru cesars t wa Lows
miejscach, gdzie nie było-poko
powr 6 ci.i· i. d o F r nc11• z L ondynu, bYł de- pali rowy, w których siQ usadowili.
·
· b"ie wy ł ącmie
· w Jt
Pozostawi'wszy na straży w kolo•
put owanym, l'lł osutąc

•
lewic~.
PatdEierówce kilko towarzyszów. ie
Zmarł w 1182 roku.
. .sz em1. dl:iełami L ouis który z kolonistów nie uwiadomił wł1
. łó w111e1
Nap
dzy (przyczem grożono śmierci,, jeże,
g
~anca są; " 0 rganizacja pracy", „Dzieje kto ."i" ośmieli. z. domu wy1'ść), aan
~ ...
~at 10-eiu" i „Hi1tor1a rewoluc1i fran·
Błożylt sit: po 10wadi, oczekując 1.
. ·

z

~„ ·

ZE TRONDALSZ '

furgon pocztowy.
Furgon

po

rz~

bryczta,

d
k d k
. dz'el'
tórei. s1e
1 1: on u tor, wuch ~tr~
·
d
·
·
·"ó
1y .c:c. ;:.tłłr•iUftC li.1 ~ 11 11 t.a:.aaami \.\~:n: ~ .it...;.!l ..; l•: . '
Ud1" łriul".
::.v1i
m~ w I zan arm, strażnicy i landar
1
"''1'-'V
zostali zabit::i, łtondul~tor zeskoczvł
_ _ .,,. _
- · ~.
..
,. .
·
bryki 1 ukrył się w row· p.
.
Po raz p1erws~y w tych nFrne\~ rach
„&\Li~.w1->1,a \v1t:uvu10~t; " pi.:t:q:
Za furgonem jectrn~ l ~--~1 ia bryt
n~. e mi'I. _\V -~er:rn'.i praw~~
L.:.
wezmą u dzi ał oddzia ły [• ar t aam~nic 1 w
..
1adn
m z ka z dwoma stratn.~ •.t»" ,„„, widz
,k,!f>re ~ t~Y. z~?patrzone w~zystk te Dlłł· sła w n~ 1:>tn1e1\!. zwy~aJ, z w
11 . . w.
.
. .. •
ti. ~i. . eye st . f~o „k: k.awafeo1 . 1 p1.echofy,. nowe !oty tefe- tygó~m W1efk1eg~ Postu, w !· zw. ty- .co się dzieie. ' pąrzucijł ~t: -r.zóie11
cios ;~·m d
n

1

._,

.fldb\lW~F:Alt~hrzAń :...ulml.UI~
~ ~~~ff,~'f~'m:a.wn."-"a!.via...
U..1 ~,Lza a~~~zos'~~i:ez~- ~~:U
.H łf f'Vt~' ~~~ )i~~~t'
,
I

•
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nutJtt•.łL
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Napastnicy w lesie przeładowali mieciom śnieżnym i mrozom, jakie w
W sprawie aktow Pe•
chyba
z furgonu, rozbitego nabojami w ostatnich tygodniach panowały na jentalnych. Niewielu jest
~ynamitowemi, na swoją bryczkę, za- poludniu Rosji, nad morzem Kaspijskim ludzi, którzy choć kill<a razy w życiu
·~rzężoną w wyborne gniade konie, po- i Czarnem.
nie byli zmuszeni zawrzeć jakiegoś akta
:zem konie pocztowe zabili, widocznie
re1entalnego. Ale jeszcze <.;byba mniej
w obawie, ażeby pozostały przy życiu
jest takich, którzyby zawierając akt re·iocztarek nie skorzystał z nich dla pojentalny, wiedzieli o tern, iż prawo naj...
lcigu.
wyraźniej zeiwala im, ażeby zażądać od
spisania aktu w dwuch językach
rejenta
W Kaliszu otrzymano wiadomość,
to jest w rosyjskim i polskim, bez
:e strażnicy wpadli n a trop bandytów.
.Jędzących za Wład ysłowowem w stronc W małem, brudnem podwórku w bied· względu nawet na to, czy kto język ro·
syJskt rozumie lub nie. Tymczasem zaś
[nej nędznej salce
.:hylic. Na bryczce znajdowały sit: c:zte·
ry osoby. Między strażnikami i ucieka- Koncertowej, muzykant skrzyr>ce ujął odnośny przepis nie pozostawia w tym
względzie żadnej wątpliwości. Art. 249
~cymi wynikła strzelanina, przyczeltl
[tanie
ustawy notarjałnej brzmi:
Jwuch strażników bandyci ranili i zbiegli.
I siląc odretwiałe z mrozu, sine palce,
„Osoby zeznające akty rejentalne
Nadchodzą również wieści, że poza
K.ołem, we wsi Ochle, strażnicy zauwa- Dziwne wśród czarnych murów jakieś mogą, oprócz tekstu rosyjskiego, otrzy...

•orki

iyli bryczką z podejrzanymi osobnikami. I tam wynikła wymiana strzałów.
jeden strażnik postrzelony.
Za dwoma bandytami, którzy dali
;zereg strzałów do strażml\ÓW pod Chylicami,

iod

zarządzono

pościg

i

ujęto

ich

Nieszawą.

Stwierdzono ostatecznie, że bandyci
irabowali ogółem 47,ł.40 rb., z tej sumy 10 tys. w srebrnej monecie obiego1Vej, 3 tys. w złocie i pozostałą kwo ha
1w banknotach.
Na stacji kolei kaliskiej w Pabjanl•
cach, aresztowano mdczyznę, przy któ„
rym znaleziono brauning i 1500 rb.
Jak nam komunikują.

aresztowany

nazywa si4 Dietrich, jest właścicielem
maj4tku pod Zduńską Wol, oraz dwuch
. Pabjanic:ach. Posiada nadto pezwo·
• ~.1ie na broń.

Wiadomości

krajowe.

ant·· uJ .

t,--"
.h:_:-.:.,1:,
JPO
o"16ł!łf
P-t-oJ•łr.ł .....~.

tyddvfrz.
Oł6wny

zarzł}d

rolnictwa

gpraco ,

projekt ustawy 0 Winie z \VTnogron łi
celu walki z fałsxonniłm -~ . pt~l~
nycb. Ustawa tto 11 nszeza, cr~ ·"6
pr~c. cukru łub 10 proc. _spirytusu J)flt
mieszanie różnych gatunków win, zabra- ·
nia zaś domie:izki wody, sacllaryoy,,
barwników. kwasów i t. d. 2abronlone
również zostaje miHRnic win r~kh;li

z zagranicznemi i wydawame wu• rosyj-

skich za zagranioine. Kontrola należeć
ma do osobnych komitetów i 1ai>oratorjÓW, a kary za przelffoczenia słęjać mamać przekład tegoż w języku, używa- Ją do 300 rb. lub J m 1eal'ł0a ar..-t:u.
[zawiódł granie.
~~Ui:.ISC8 'ff A.
nym przez ludność miejscową, pod odDzwoni uliczna polka, zapomniałe wal- powiedzialnością rejenta za zgodność
= (n) Perkal na Koreę. Ge-,
tłomaczenia i z waruokiem, iż w ka·
[ce,
żdym razie za oryginał uważany bedzie neralny KOllSUI fOSYJSl\l w 1\1) 4 Cl zwrócił
Stare, jak obumarła młodość i kocha. tekst rosyjski". Z treści puepisu tego uwag,t:. na moż.lJwośł ~ytu 1H1 W11KU
[nie,••
wynika, iż każdy ma prawo domagać lrnreamk1m ni~któ1-y~h lbMrr6w l'bftll·
Skaczą wokół urwisy I obdarte malce.
si~, aby ak.t urz~dowy był w jc:zyku ro- tal\turnych zużywanych ram w znacznej'
iiOSCJ.
i polsl\im.
syjskim
odwołują
sługi
wsłuchane.
Z ganków
'
rzeczywistości przew
Tymczasem
[panie.
Największym P'OPYtem cieszy sifl na
i
Tu
zastosowanie.
mew1elkie
ma
pis
pon~
powyżsi:ym rynkt1 biały perkal,
NI na chwilę nie spocznie grajek nie- owdzie po WIQl(szych miastach zdarza waż 15 miijonów luctnoś~ ~<Qreańskie1
się, że al\ty spisywane są w .dwuch jf:· ehodzi zim!\ i latem w
QJałycb ubra·
[strudzony
zyuch, ale na prowinqi z przepisu te· niach z perkala.
I zasłuchany w skrzypek swoich twarde go Dlkt prawie me korzysta. A przeciet
W roku 1910 dostarczono perkalinaJwicwkszą łlczbcw aktów zeznaJą włoś ków na KqreE; za S,329,234- ienó •. Gay[tony
Pogardliwie od chłopców miedne grosze ciani e, 1uorzy z trudnosc1(\ mogą zrozu- by wic:c udało się fabrykantom (6dr;k1m
mieć polskie brzm1eme aKtu notarJalne- przysposobić perkaliki dla Kol"1i w g-a[bierze,
go, z tekstu zaś rosy1s1m~go nie rozu· tunku i wymiaracłl koreańikich, . to doKtóre mu zawinięte podają w papierze. 1me1ą zwykle ani ~łowa. Obowiązkiem
starczyłyby one okr~~ow1 łódzkiemu wie·
w1cwc reJtallOW Jest uomaczyć :>tronom,
Zgr:1ytliwe twoje tony, lecz intencja że ma1ą prawo Z!ldać ;)!JIS1rni.a atuu w le korzystnych ititertsew, J'O'Lszel'lając
wywóz.
[szczera
llwuch J~z.yKacn. w1emy i; gory, Jalu za.
4osta.rcza
bliŻ'9Z)'ch
Szczegółów
Choć sie pieśń po śmietnisku nieraz rzut na::-ł spOU\a. uto :sporz.ądtt:111e aktu
dział informacyjny przy minfsterjum han·
w awuch J~zykacl1 poe1ąga za sobą
[poniewiera!
dlu i przemysłu w PeterS1>1i1rgu.
zwłolu~, oraz zwię1\szemc. Kosztów.
= (r) lnspekoia kas po · .
Tersytes.
To prawda, ale lepiej jest ponieść ż•ozkowo „ eazo:.11fłdno•otow. ·
drobny wydatek i mieć za to akt, który Pa.ybył do ł:.odz1 mspekwr cto si;raw ~

+Bandyci.
Z Ostrowca donoszą, te gdy kupiec:
Chaim Rotstein powracał w nocy do
jomu, napadło na niego kilku bandytów
zatądało oddania pieniędzy. Kiedy R.
= Związki Pobotnioze. Welak prędko me usiuchał, bandyci dah do dług wykazów nądowych, w dn. 1
niego kilka strzałów, raniąc go ciężko. stycznia 1908 r. istniało w KróJ. Pol.
Policja na odgłos strzałów puściła sic; 94 robotnicze związki zawodowe, z tej
w pogoń i UJ ęła bandytów.
liczby rot>otnicy fabryani posiadali organ1zaqi 51, rzemieśłnlcy - 21, oficjaDzikie łabędzie.
5.
liści hanalowi 17, inne zawody Podw
stawy
na
marca·
W końcu
,
związkom.
4~
legalizacji
Odmówiono
iamczu, gub. siedleckiej nadleciały 4
· sztuki dzikich łabędzi. z których 2 zo·
wydatki związków
Najgłówniejsze
stały zabite przez jednego z myśliwych wspomnianych byłv następujące: 48 pr.

KRONIKA

1

+

Oba okazy przesłano do wypchania do
Pracowni w Warszawie. Od la.t 20-tu
Die zauważono tutaj nigdy łab~dzi. Te·h, ~oroczną wizytę przyp isać należy za·

' targ

ogólnego iludżetu pochłaniało wynaifłcie
lokali i wydatl\i administracyjne, 28 pr.
- wydawanie zasiłków członkom w raz!e braku pracy.

przeczytać i zrozumieć można.
Nie byłoby potem tego, co siQ czqsto
zdarza, iż włościanie zupełnie inaczej
treść aktu sobie wyobrażaj4, aniżeli jak
nich podpijest rzeczywiście pnez

samemu

drotmego przemysłu 19. Pord1e1ew. Priy~.

bycie nastąpiło w~katvk trany~ zataleń i prote~tów osr~ymanym . « ~~dzfe
gubern. piotrkowskim na ™ł\łra<t91dło•

we czynności niektórym z~ iii\ po·

źy;;zkowo-oszw1~noś.:i<iwy~il.

Hna.
A wi~c we własnym interesie nalererakład lfO'Ołłl·
ZIZ (r) Letni
ży zawsze żądać spisania aktu obok g6w. Z d:!~~m 1 maja r. b. na dro·
tekstu rosyjskiego i po pol3!, u.
dze żel. fabr.-ł6ctt. wprowa~ zosta·

=

Działalnos6

rów. ject.r.a
any k:ule

p.

1.

~

aawmilato• nie letni

rozkład

jazdy

poctągow.

gaz. zyd. v: 1ronic:t..nym
- (s) 9Wif1ł8 ż•.do~k~
.Zwa1czi:! 11ie ciemnoty•, Dziś wJeelorem roapoaynaJA &Ml $w1~

wy:m~i,>uJe przeciw asymilatorom, którzy
poprzestają na górnolotnych frazesach

żydows~le. Uroczysie wypadatą d. ta.
14, 19 i Z>, wolne ad 16, 16. ll i U

przeciw .ci„mnecie", .fanatyzmowi" i biet~ miesiąca.
z:.trgo11ow1, .i sami absolutnie me nie
Tow, pr•eoi~•
= (s)
jak słusz bpaczago. Sprawo:i!ttante kzisowe
robią. Nie wydali nawet r:Je pisze gaz. zyd. - porz;ącnej metody Ko mitetu p.-z:;;·.-! wtebraoze(O a rbk l91C

z
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EUGENJUSZ FOURRIER.

Kryj ów ka.
(Z francuskiego).

•••
I

W gltbJ doliny Serłstil, w górach W 0mała wioska, o rzadko
1, g1es~ich, istnieje

W ciągłym niepokoju, zmieniał codzien·
nie niemal kryjówki.
Pewnego wieczoru zimowego, kiedy na
dworze wyl wściekły wicher, zrywając za.
wieruche śnieżną.

Jan Chrzcieieł, siedząc przy kominku, na
którym palił się suty ogień, rozprawiał z żoną
nad sposobami ukrycia swego skarbu. To był
jedyny teraz przedmiot ich rozmowy.

Jan Chrzciciel, zapewniwszy sił), że drzwi
są szczelnie zamknitte, wyjął garnek z popiołem, owinitty w szmaty, · w którym schowane
były pieniądze.

Rozłożył na stole dwadzieścia pitć sztuk
których mieszkańcy
$rodków złotych po dwadzieścia franków i wraz z żo
zacofani.
,r są bardzo
chciwą lubością
. komunik.a~yjnych niemal brak tu zupełny. n~ przypatrywał się im z
1~ iaaypani śniegiem w ciągu siedmiu miesięcy · przy świetle świecy łojowej. Skarb ten był
roku, wieśniacy ci mało wychodzą w okolice, owocem ich Rkrzętnej oszczędności w ciągu
~ochaja, bardzo swoj~ strony, swGje piękne, dwunastu lat; składany by ł gresz po
groszu.
~~gle pra~ie . śniegie~ okryte góry, i, gdy
- Gdzież to scho-waszf - spytała żona
in przy1dz1e .le opuic1ć, chorują z t~sknoty.
można tego zostawić w garnk.ul
Nie
. Górale ci s, ubodzy, pracowici i oszczęd
ni, a nawet nieco chciwi. Z takim trud•m
- Czyby nie można pieniędzy tych gdzie
przychodzi im zaoszeztdzić nieco grogza, ie ulokowaćr - ozwal się Jan Chrzciciel.
lch Bkfłpstwo wydaje się wobec te10 uspra- UlokowaćP a gdzie, u kogof - zagadWiedliwionlił. s, nieufni i żyj'ł w ciJ\głej ntla żona z nieufnolieią.
obawte, aby ich nie okradziono. st,d też za·
- Naprzykład li notarjusza ..•
Iniast lokować swoje oszczędności w bankach
- Aha! aby umknął za granict z pie•
Wolą je chować u •iebie wysila1·"11•c 11it n~
•
znal · ·
niQdzmil
, k" ezi~me sposobu ukrycia ich przed wzro- To prawda. Taki up. Ro•llo11, notar~· iem c1ek.aw1ch, przyczem używaj, licanyoh
; podat,pów.
jn& z Val d'Ąjol, umkn~ de ~zwajcarji, za' te Jan Chrzchaiel Brice zdołał pra~ i rozma- bierając oazezf}dności całej okolicy„. Masz
el' ~0mi ~l'JWacjami odłożyć pi~óset franków. ałuszność, u ootarjusza niebezpiecznie.
~ m~Ją,~k. rlla wogeskiego wielni~ka. -.;I . &era.a
- N ie należy pow i erzać pieniędzy~ . .nik-o·
~ .~
C> ~41,. #.~hl-,ł• ~"łJ•Uicłit..
f1W~tiłMlf~:tt1•4Q\IR1'5'l 11ł'"'A-.A1Q i~ - . . ' „

, rozsianych

hał u pach,
prości i

I

Możn::.by

-

kupić

papiery, d:Gje, jak

nazywają, w mieście; to podo·bno wlele Pąf•
nosi w pre centach, i ak ml n~ j•www• lllO·

wiono·

- Jak:tor mieniać nasze pteltt(ciff.; ·,oe
papierr - Nigdyl-zawołała żona Jana Cłi:rZoi

W szysiko to tylko O•
szukańRtwa, klam1twał MtH2ezudhy uwatai4
nas, chłopów, za głupców!· Trzab:J. achowaó
nasze pienią,z1e w taktem miej11eu, ab7 iob
nikt tam znaleźć nie mógł.
- W tem wła6nie seki
- Może w łóik.u, w siennik?.„
- Sp1~obnjmy - rzekł jaB Chrzciciel.
Zawinął zło\e monety w star~ .s~mailQ,
a żona ,jego rozpruła tymc.aaeem siennik i za·
głtbila pieniądze w slomę.
Brice u i:t iadł zamyślony.
- To nie jest doltra llryj6wka - ozwał
1ię po chwili. - Mog, nas okraść, gdy nie

ciela z ob rzeniem. -

będziemy w domu. A gdyby pożar "1.'ybuahnV.
przepadłyby

nasze

pieniądze.

Te ariumenty przekonały tenę.
- .A.le 1dzie i• •~howaćł tdzie? - powtlł

rzala

zakłopotana.

- Slul;haj n.o, ŻQUO - ruld .i• CIJrzm•
k~'cim
u, pr
ciel - mam myśl! W "
do naszej ch ałup y , 1e"t G.uża grusza, w ~.re.ł
znajduje się otwór taK. głtbek..i, .ie cJ.la J'łlla
·
w nim sit chowa.
Gdybyśmy tam ukryli pieni~, Bik ł$
nie zna,jd.1ie, a dr.aewo pneciet 9't llie

bQ:

Myśl m~ża zaaprobowała źonap I
w.raz z żon" poszecD uluP
-skarb swój w dziupJi sruszyr gocz~m . _salotp·
zwłoki B riee,

. ~~-~i„f. ,4"""'~

,

=

(r)

„P ao

111 •

7.aw. tob. Prtem. włólm.

budowę

domu 2577 r.
odpadków 3556
r. 40 k., kupno awuch wozów - 220
~ •• na zakup materjałów szwalni-743 r.

Rozchód: na

77 )\., koszt zbierania

'n

k.. kupno trzech maszyn do szycia
126 rub., wypłata srwaczkom 512 r. 47
'.mp. pensje urz~dników ł woźnego 1392
1 ub., opał, światło i wsparcia pracują·
cy111 w sali zaji:ć 373 r. 36 k„ za lokal
wnie~tn.y l~wartał'y) 375 r„ remanent;
;:;i<rno do kasy T-wa Dobr. 181 r. 47

bilety legitymacyjne: Ludw1= (pJ W ójoe na Południowej
l<a Michalal<;a, Józefy Pietrzak, Ludwika 14, otrzymat ranę głowy ogroanlk Kon.
Wardzial<a i Jana Ft!<lermana, ksi~żeczkę słlrnty Oamiań::. ·i, lat 30.
obrachuntwwą Józefa i Heleny małżon·
m zwnie1 odnló I
tP)
'ków Lisiecl<ich, tcsiąt ci ę Jegrtymac Jną oderwanie l(vnców od 2 środkowych
Wilhelma Wagnerfi, l<slqzecz1 ~ oszczęd palców u prawei r~ki ślu~arz
ł. Fels
nościową Ma1iicha urudmana, kwit lom- terowiczi lat 37.
Piotrkow1kanr. 98.
bardowy za nt. 146958, oraz różne kwi·
(P) Przez w6z1 przejecharry
ty, rachunki, listy 1 t. p. do1rnmenty.
był na Piołrl< owsidej nr. 129• inkasent
= (d) Kradzieże, Z mieszka- Ttanislaw Li::;iecki,lat 30 okaleczył r~ce i
<'0 l-szej po połudHftl.
nia Arona Glatmana, przy ulicy Cegiel- nogi.
pem ude.
z t
(p) P
(r) Gmina żydows a w nianej nr. 54, skradziono zegarek z de•
wiZKfk wartości 15 robfi.
rzt>ny na bgu ulic Emilji i Piotrkow.
Łotld rozdZłefiła z okazji nadchodzą
PoszltJłwwan o kradziet tQ słutą sklej, Jan Szczyglelskf lat 38, odniósł
cych świąt 14,000 rb., pomiędzy 5000
cą Katarzyn~ Łuczkowską aresztowano; złamahie prawej ręki.
ubogich rodzin tutejszych.
seraa dostał An·
s:: (p) At k
= (r) Droqzna cegieł, utru- przy badaniu Ł .• przyznała si!S do kra·

== (r) Z Ligi przechirgPu•
Poniedziałkowe

zebfanie

czfonków Ligf ptzeciweruźliczef, nie odby.to sie. z powodu nłe przybycia dostatecznej ilołcł członkć'IJ.
Następne
dzień

naznaet!eno •

zebranie

w lokalu Stowatzyne·

24 b: ni.,.

nia techników, prz.y ni. Spacerowej nr.
godzłDf; 9 wieczorem.
(s) Wystawa pooztóWek.
Komitet wystawy pdcitówel< w Warsza-

21, na

ptzenieść wystawę

się

te, zdecydował

db .Łodzi, gazie będzie ona urządzonll
na docbod Pogotowia Ratunl\owego.
Otwarcie wystawy w sali koncertow j, pr&y ul. O.zielne} ur. 18, naznaczono na dzień 6 maja r. b.
- Organizacyjne zebranie komitetu
urzitdzaheJ w sali koncertowej wystawy
pocztówekt odbędzie si«: w teJże sali
dziś o godzinie 8 wiecz.

=- (s) Klub

I iczy.

zeml

Wkrótce otwon:onym zostanie w Łodzi
klub rzemieślniczy. Obecnie inic1at-0rzy
zajęci są wyszukaniem odpowiedniego
lokalu, w celu zwołania ogólnego zeiJrania i aokonania wyborów do zarządu.

lhłcjatorzy noszą się z zamiarem
arządzania dwa razy na tydzień pogadanek poucza1ącyc11 z pok· zami.
Warunki przyj~cia na członka: wpi:;owe 1 rub. 1 oraz 6 rubli rocl11ej składki.

(r)

~

Z Tow. lekars iego.
rowarzy.

okazji 26-Jetniegc 1smicn:a

stwa. ofiarowano godność członków ho-

norowych trzem

założycieiom:

pp. Jó·

zefow1 Kolińskiemu, Maksymil1anowi Ko-

nowj i M. Rundo.

Prócz tego wybrano

na ćzłonków honorowych cały szereg
osób zamiejscowych, zasłużonych na
polu społ'ecznem 1 naukowem.

Pe n gd

ł1 r

t

ruch hodowlany w dzieży i wskazała gdzie ukryła skradzio- drzej Szlqiki, lat 68, pozostający bez za.
jęcia. Srednia 114. W cietkim stanie odw dalszym ciągu. W 31 ny zegarek.
Niesumienną służącą osadzono pod wieziony do szpitala Poznańskich.
pieców liostarczając:ych eegfy nasz:ym
kfuczem, spraw~ zaś sklerowand lło
= (p) W złoaoi pocicagni~ta zbyt
przedsiąbiorcom budowlanym, wypaliło
sądu.
za lewą rącikt: trzyletnia Celinka
silnie
c:~ieł.
mtljonów
140
w roku zesuym
komórk Trafill<a1 odniosła jej złamanie. Andrze.
- t>cY onegdałftej
Olbrzymie te zapasy rdzch ytywatie były
przy ulicy Pia• }a óó.
odrazu, to tot c:eglełałe · dds'taw - Stanisława Cybulskiego,
złodziej,e wyła
nieznani
15,
nr.
secz:nej
tednych podjął się nfe motlłt a ~
goroc:mej produkcji, ddSt lane ł;yć mawszy zamki, skradli kołdry 1 poduszki
i kury, ogółem wartości na 30 r.
= <w) o a oegi Inia. Franmogą stopniowo, w miart: wypałattta,
złoc:zf{1c6w zajęła si~ ciszek Nawroclc1 uzyskał
Odszukaniem
pozwolenie
ie· w ilości nie odpo 1adaj-te•i
oczy
połicja.
(JłC>trko\\'5Kiegó tządu gubernjalnego na
•
zapotrzebowaniu.
- Zctmieszlmły przy ulicy Mikoła budowę we wsi Piask.o 1ce. powiatu
(f) „Lina& aced k". W
łódzkiego, ~egielr.i dla wypalania cegły
niedzielę, 16 kwietnia r. b. 1 o g6ddwe jewskieJ nr. 83? Aleksander Zejchert za•
systemu „Hotmana 11 •
przy
zamieszkała,
że
polrc1e,
wiadomit
4 po południu, w lokalu Tow. (Zachod·
....:..: z:) Ucieczlia z Kooba·
nJa 62), odb~ćfzie sit:: dotoctne zebranie ulicy Młynarskiej nr. 22, Wiktorja FronI. Onegciaj ze zpllala w Ko6
czak i córka jej Stanisława Fronczak,
ogólne.
chanówce zbiegła, po.msta 1 ł}ca tain na
fartuchy,
na
towar
5zycia
do
wziąwszy
.Porziadek dzienny obeJliluje:
kuracji, cłłora umysłowo, Wanda Mog·
1) zagaienie zebrania; 2) wybor wartości 260 rub., przywłaszczyły sobie
Jat ~6.
dans,
prezydjum; 3 odczytanie protokuł u ko- takowy i roztrwoniły go.
Zgiierzu,
(w) Po-*a•
=
i
aresztowano
Fronczak
Obydwie
misji rewizyjnej; 4) rozpatrze111e 1 zaiJrzed po·
40
m.
i
i
~odwue
o
'czoraj,
zaś
spraw~
kluczem,
pod
osadzono
1910,
rok
za
sprawozdania
twierdzenie
.1ud111em, w zabudowaniacn Pawła Stro·
oraz budżelu ua rok 1911; 5) w111os 1 skierowano na drogę sąd o wą.
zarządu oraz członków Tow.; ó) wybór
- Z mieszkania Józefa Przybylskie- bacha, przy ut. Zegrzaństdej pod nr. 29,
6 członków i 3 kandydllttów do zarządu; go, przy ulicy Ludwiki nr. 39, niewia- z mewiadom~ przyczyny, wy(1ikł pożar
7) wybór J członków i 2 kandydatów domi ztodi:ie1e, otworzywszy dtzWł pod- w nowowzme:siUtleJ stopie, 1.1rty!egają~e:
robionym kluchem, skradli różne rzeczy ao również św1ezo wybudowanej ta·
komisji rew1zy1nei.
bry1u.
W razie nieprzybycia przewidzianej wartości 170 rub.
Na ratunek pospieszyła mi CJSCowa
posię
zajc;ła
złoddei
Odszukaniem
§ -4-0 ust, liczby czwnkćw, następne
ogniowa ochotmcza 1 pbtar urtue~
straż
ogóme zebranie odl>~dzie si~ w sali An- licja.
scowiłi:I.
~1elsk1ej (Pasaż Szuka 2), ostatecznie,
= (d) Nagłw z on. Onegdaj,
-Szopa SiJłon~ła tlo~zczętnie.
w oiechHł~ dma :i.l3 ł(wiemWl, o go<D. 7 w fabryce Geyera, przy ul. Piotrkowskiej
Slraty wynoszą l<ilKase rubli.
wiecaorem, bez wzgl~do na linł>f: ~ni.· nr. 295: zasłabł nagle robotni< 51-letm
= (r) Z Pabjan le. Urząd gu.
nyd1 Cżtonl(ÓW.
Jan Smyczek. Zawezwany lekarz Pogo.
towia skonstatował śmierć na anewryzm bernjalny pozwolił praktykującemu w
-= (d} Znałezłone dokuman- serca. ZwfoKi zaoezpieczono do zejścia Pabianicach, lel~arzow1 dentyście j!ll<óbo·
• Naaelnik poczty przesłał do wywi Szapószhllmwi otWotzy~ lecznicę,
władz.
działu śledczego nast~pujące dokumenty
(p) O przedmiot ostry chorób zębów 1 1ainy usi:neJ.
znalezione w skrzynkach pocztowych udertył st~ ślusarz Audrzc B1J1ński i o•
1
= () Dworzec kolajo j •
paszporty:
kaleczył prawą ręk~. Róg Cegielnianej i
olusz acn. Jak si~ dtiwiactujemy,
Henryka Fiedlera, Adama Hajdera, Długiej.
poc.1czas rew1z11 arogi telaz1H:!J \ ''lfSt: w.
Załmy Sineckiego, Mejmeia Mironera,
ska-wiedeńskiej przez naczelnika g: :5 .V·
samo.
zamiarze
W
(p)
=
Stanisława Swięcińskieg-0, kka Dymannego zat iqdU lwie i żelazr.ych, i11iy11iera
trującego
jakiegoś
się
napił
bójstwa
Samuela
Mikołajewskiego,
ta, Samuela
ten ostatni zwrócil uwag<: Ili
Kozyrewa,
Neimana, Stefana Apersińskiego, Anny płynu zegarmistrz Adam Kleczewski, lat

=

=

-

R

u Brice spostnegl,

.źe

była z&łotona, została na-

ł>iósjier L:.urot To nikt iliny, tylli
n tytko jetieH mógł p dpatrzeć

Nic nie pomoże N>zpaczae - zauważyła żona - trzeba k.onieczrue nasz fik.arb
odz7skaó.

o

Ale jakf - zagadn~ł ,Jan Chrzciciel. go OsKariyl, wszystkiemu zaft1

przeczy.
Naraz

uderzył się pięścią

myśł!

- Mam

-

sąsiad

w ezoro.

krzyknął:

mi tylko działać, a dam mop~

i:e kochany
nią, '{i.,.

aby

źmy

podchmielony.
na C>biai -

zwróci

-

Pozwól

głowę

za to,
zrabowane pie-

iedział,

ll4e

e zasta ie Prospera. I :rze-

rat siedzial tam przy · tole i
f.\Ualll.!ie .t,Ji wo, gr · w .b..arty.

a-

-

go

rz~kł, dźwigaj<1~

mam ci

Brice - odprocoś do powie-

dzenia.„
- :Mnie~ - p6ćlejrdt wie spytał :Prosper.
drodze.
- PomóWimy
Gdy przecłiodzili przez las, ozwar się Ian
Cbrzcieiel:
- Cheiałbym cię prosić o pewną przysługę .••

Mnie o przysłu ę1 Wszystko, co zechcesz, byleś mnie tylko o pieniądze nie proŁośno. sił - rzekł Pros~r. ś iwjąe si~
Pie iędzy nie mam ....
-

lełiiądze,

Nie idzie tn o

leez o dobr,

radę.

- O radęt„. Z 'llafwiększt\ chęcią„. lle
tylko zapragniesz - bełkotał Prosper, zat cza-

Wiem dobrze i

są.siedzie, że Jesteś

od

R d udzielam z -wsze

-

Przytem jednak

pewną tajemnieę.

au~dzy

-

ci

ci uroczyste

wł1łśnie
•

M .i-:i

Schowaj i reszte pieniędz:
w tern dr~ewie„. To najbezpieczniejsze.
-

Tak sąaziszł

- Czyniłbym tak samo, gdybym miru
co di> schowania. NiestP-ty, oszczQdności i:>
dnych nie posiadam.
Przekonałeś mnie.
jeszcze i tysiąc franków.

-

Boską,

-

Dobrze.
Tylko,

zlotę ta• 1
na miłoś1

dochowaj mi sekretu!
Blldź zupełnie spoktłjny.

Brica poźegnał sąsiada u progu jeg~
domostwa i powróc1t do siebie. Nazajutrz po
biegl do kry1ówk1.

powierzyć

l!łowo,

że

to

słuwo.

- Otóż m11r.11 oszczędzonych tysh.tc franków i chciałbym je uloko\vać w bezp.iecznem

miejscu. ••
Pod tym

za·

myśl wyoorną.

„Zll
z~

r.iłem

odczytał

ksł~żyoa

Przy świetle

nami zostanie •..
n~ I ę

rzekł

-

mni sf' o
Prosper. -

W nocy gay Pro$p~1 pod2ttył dfj grusz~
sąaząc, ze zna1dżie tam tysiąc t.>tęćset fran
ków, zn l:lzt tylko tl1lecik.

~h~tnie.

muszę

sąsiedzi

zrobił, t

koohany

dawna,

Daj mi wite

p1tał.

Dobrze§

Podstęp powiódł się najzupełniej. Zna
lazl. pięćset franków na daw nem mie1scu i za·
brał ie skwapliwie.

jedyny do rady„.

-

8Cucham .•.
franków, które u·

gdzie nikt ich
nie znajdzie. Jak sądzisz, czy zło:tyć tam i
owe tysiąc frankówf Poradź mi„.

zgodził się

-

poważna.:.

A, to sprawa

Miałem już pięćset
mieściłem w dziuple drzewa,

z trudem.

jąc się.

ziell Brice udał Się do
\r;.: .:·A jol. do oberty pod .Białym k niem•,
Następfiej

rl.::

Cho

wygrywać.

-

-

d

-

mu

w dobry humor. Po piwie zaO godzinie siódme1 Prosper

fundował likiery.
był już porządme

włeczo

kę.

-

wprowadzić

Chodźmy bo
eię,
waazę

i Hr1ce. J

Pozwalał

się

ru o ą, .a usunąwsey ją., z prz r e iem
zni lol Roz.t>os tzegł, e p1~es t i a.n 6
paczy 1ego niepodo fia opi aó. P zez óał~ oc
romnym smutki.i.
czuwał z żoną w
rze

sąsiadowi.

sąsiadów.

lttórą llziuf>l

:s::i;

poważnie

codziennie Brfoe, niby od niechee•
nia; krążył wokoło drzewa i strzegł swej kryjowki. Czynił to skryc1e1 ostrożnia, w obawie
przed sąsiadem, Prosperem Lurot, ciekawym,
a eh trym chłopem, który nieu1Jtannie szpie-

swych

==

trwa

Odtąd

wał

Jakubowicz~

=

Łodzii

źliczej.

Troicldej, Macieja Lefika, Józefa ł(ądzie· 35. W groźnym stanie ddwieziono gei
Jaj Adama Berfta, MoszKa Fefwlewicza, do szpitala Poznańsl{ich. Wypadek zda.
Hersza Brila, C rki Przytecklei i Pessy rzył sie na Sredniej 35.

Stow.

po11 Praca ,
d Je. do wiadomośći, iż biuro Stowarzyszenra, z dniem 14 kwietnia r. b., zostanie przeniesione na ulicę P 1otrkowską
24'7, orat llpra~U członków o rythłe
uregulowanie zaległych składek za miesiąc marzec. Zav. ia amtii równiez. li z
dńiem Wyżej oznaczonym, otwarta b~
dzie blbf10.eka, dJa użytku <.:złonków.
Wydawanie l<siąźek odbywać s ~ bę
dzie w dńl powszednie od 6 do 8
wieczorem, w niedziele i święta od 11

k0 1>., w kasie T-wa przeciwżebraczego
dnłająca
32 rb. 38 kop. - razem 10089 ·rab. 12
lctlp.

Zarząd

zdanie,

ta LryJowka nie

]13

przekuna
bezp1ecz.U Ili.

wzgł;ędem -.- cbcia.ibx_ru

. -

p"" ... !.._...S..-

1

ię

·są

.,,,,. 'ł-·

'

slowa

•.

•r- ł

'

1

l

5.

h.ui .lr.l< t.uL>Li\l-12 l<wietnla 1911 rolcu.

„

ilewygody, niepo~dkf i dunotę dwor- wielkomleJskiego F. Philippi'ego p. t. tor, który w sposób, wysoce komiczny
.Na paryskim bruku". Sztukę t~ dyrek· dał kilka karykatur ze ~wiata muzycz•
kolejowego w Koluszkach.
P. Kozyrew poJedł nitychmlestown efa w uznaniu owocnej ~ racy przezna- nego.
Sensac~q wieczoru były clenie chinołać komisjo pod pnewodnlctwem czyła na hrmefis jednego z najzdolniej·
rektora drogi łelazne 1 warsz.-wiedeń szych artyst"w naszej sctf'y, reżysera ~· skle artysty krakowsl ief!<\ p. H\;nrykJ
k1ej, złożoną z przeds~ełi dróg te- Leona.rda B<"ficzy, który c..~szy się wśró I Szczyglińsl·:ego, który st„•orzył całą f!..8··
znych nadwiślailskitj i i.Myczno-ł'Odi. bywalców ~ -~tralnych 16·vnież duź:i J Jerj~ świet·1ioi ttchwyconych typów z lódT.·~

T

-

fAi n wania.
Petersburg. Z Najwyiszego zezwo.r
lenia tri Ian er 'md księcia rejenta bawarzasłużoną srmpatją! W~tpić nie nale~j', kiego Scab1g•Ringu.
iej
L,d~)olda, członkiem honoroskiego,
Wres.z~1... na wyrótnlenie zasługu~
Komisja owa ma bat\~ opra- iż publiczcmść gremialnie ;!'Prze wzmian ·
wym, ~rtvsJ.<;-malałza C1 glińsklego zaś
J21. Fortwill, który z humorem· wypowie·
wać projekt przebu~wy .łStniejąceg~ kowane wino"':isko.
ueczyw1stym członkiem ai<ademji sztuk
dział szer~•J drobiazgów i odśple ~ał spo·
worca w zastosowtillia de dzisłejseydl
!JiQkoych.
Repe•tu~'.I"
at•
.
ro ut orów kabaretowych.
trzeb.
.
neg
lal.
Kur~doPja trzez
Rzeczywiłde - na w4Zl'oweJ stacji
PetersiJurc. Opraw wany µu;ez ml·
oluszki, gdzie zbiega111 ld~ triy koleie 1
Z kan~atji teatru l~~~JUnikujll nam
c~: w wewnętrznych projekt
nisterjum
tnienie dotychczasowego dworca sta~ co następuje:
trzeźwości będzie wniekure:tbqow
ustawy
wiło nieb)'wałe curiosum.
Wrażenia
Dziś, w ~rodę, ostata~i przedstawł~J
siony do rozważem a s.1ecjalnej rady mię
Tylko ł'1'ZJ praktykowłmej u nas go• nie przed świętami; daną będzie na ceł
arce mogło coj podobnego istnieć dobroczynny sztuka histon·-~na w 5 akIStniałoby zapewne długo jeszcze, gdy- tach .Królowa Wanda•.
nJt-. wizytacja wysokiego urzędnika.
- W czwartek. piąte-'~ ! robota te-= (s) Jarma•k wloaenn, w atr zamknit;ty.
trko I• Dnia 20 b. m., w
- W niedziel~, po południu o 3
lotrkowie rozpoasile sł4 plęciodnlowy komedia ze śpiewami i teilcami w 5 ak•rmark na konie, lmrentarz, narz~dzia tach Dominika p.t. „Stare miasto" wieblnicze, powozy, bryczk~ uprząż itp.
czorem zaś o 8 „Zyd wieczny tułacz•
Za stacją towarową dr. tel. W. W., sztul{a w 7 akłuch ze śpiewami i t~fl.v
ogrodzonym 6 morgowym placu u- cami.
iządzone zostały wy2odne stajnie, zaW poniedziałek, po południu sztupi czone naJetycie . od ;z.1!n11a 1 oraz ka H. 51enld~w1cza w 5 a.{tach „Pani
ory, szopy, sklepy i dwa buiety.
wieczotiii:m znakomity
Wołodyjowska„
W zelkicn iniormacji podczas jar• utwór scemciny w 5 akta~h .Judyta 1

--

teatralne.

dzywydziałOWd!.

Te tr palski Zeh"Werowloz .

ama•
„~łodziei
toP (Rc-rfts)"• l\ome·

pogłoskom,

.aóre ukazały sią w prasie,

jakoby wicer.iimster spraw wewnętrznych,
d1a w '"* tl\\Lacn, K. Oer· Kurłow, ustąpi' miał z tajmowanego
nenga i E. Prisorbe1a. stanowisk'-!.

Reiyserowat A. Zelwe-

Z Dum:r.
Na nl:1r~dzie prezydium
Petersburg.
Benefis Junoszy.
Dumy z p1ze:istawicie1ami stronnictw
Sensacyjną tt: sztukę wybrał na postał1o wio110 w czasie ~ ...;bliższym rozSWÓj benef !S uzdolniony i:trtysta teatru patrzeć projekty praw o t.~mstwie .wo·
polskiego. Junosza. Byłll w mei nieco łostnem• i sprawie robor:„czej oraz a
satyry obycz.a1owej 1 w guście specjalnie ptzepisacłi oudtetowych.
Peter burg. Komisj„ interpelacyjna
W'/" ~ngiełsk1łh, uo w Angl1i 1 1 ytsze sfery

ku udziela kantor jarmaczny, w każ- HolOfernes"
z zupełn!.$ nową
magistrat "1 stawą.
zaś · nym czas
iotrkowi
We wmrek, po połudHJu o 3 nKr6•
donosi Iowa Wanda„ 5 al\tów F. W~zy ~a, wie
OW
a::: \rJ ~ Pio
.kor spondent
czorem po rnz dru5 .stare m1a:slo'1 kt:>„
1edzie sio jakoi o I.i strze Na- medja w 5 aktach ze sp1~wam1 i t
Ni
)DYSłowskiego, ani let jem1 same1 u, w cum i.
1rodzie Try1WnaJsldm. Uekr~ zjedzie,
" ~~=iej•i" w l:.cdzi.
dopisze albo pogoda, illbo pub1a-

ym

rowicz.

łatwo

Lila

vłasneJ rotrywk1

ludźmi n1eznanymi, poti

obt:u1ą z

warunkiem, aby
ci ludzie odznacz.all st dot>rem1 1ti merami, ktl>re przecież nie tak trudno udaa wać. Zdarzają si'= z tego powodu wiei·
kie os~u::itwa i szantaże, a nawet kotfiprom1liicJe znacznieJszycł1 todztnZ drugiej strony, komedja pod tyz nagłówka dzis1e1szych wrażeń,
tułem
Wkrót~-„... u 1rtymy w Ł.odzl w teatrze
~~ Na dziel\ i nfetnfa afisze z~po A. Zelwerotv· ..1a
rozgło.>;;11<1 dz.1ś sztuk~ zawiera jeszcze i te myśli, że skłonność
~ • wiedziały wielki koncert p. Stani~ława ~tefana Ki.;,-.{'.:~yn.:.:~.~_,;Q p. t • • Ul1SJejs1". do złodz1e1stwa tkwi niejako w naturze
amysłowsklego w sali Stowarzyszenia nagroaz !l~ 1-.~ l\on ur 1~ tei:tlrów war- ludzkiej, i nalety 1ą zwalczać piełc:gno·
~
waniem w sobie uczuć szlachetnych, a
; emldlniaego. N koncert ten pny~ );zawsk1cł1 1:~til1 w;:..ai 1.H~ro-:lą.
.e~ ~yło bardzo mało publiczności wo~
Uo~cr:o~ć :!ULir ,. , Ktory wyporr:-~ kochająca kobieta przebacza i ten wy8 , ,aego koncert zost ł odwołany. W tf'~{i (.d.czyt swet!~ plora o • P.td.lo interesu- st~pelc, jeżeli kocha na prawdf:.
sposób urządzono sobie miljemoy prh~a ,łiłCeJ tres,,;1 !·„ 1„ .M1ło35.: w .-ituce dr •Benefisant wykonał role: amatora
va 'Pr1ds.
maiycz11e1 ". 'Ni!> yme ,uezMW~Gnle doc.tal"" złodzieja z właściwym sobie eleganckim
Towar7.yt;two pomocy szkolnej u- mo na ireK\W~H~J~ pul~~cwusci. l{eqse- ~pokojem istnego ctżentlemena. W tern
eł•
n,dziło przedstawienie amatorskie w rja zaś 1 c:~ytmy wsv.uł "'-'•V. i. ianego ' jednak wykonaniu zalnaczał sii; - jak
11li

::!~przeczenie.

Petersburg. Um:dowr11e zaprzeczono

rzemieślhików, z któro:go

osiągni:ło

cenionego

·,~( tjbly

Ja,14

fal;llłuw„K1~gs1

należało -

DUmy wy p owiedziała Sa~ 6" przy1~c1em
mtetpeH1c11: l) o popeła.~u~ch gwałtach
nad ludntjśtJą tubylczą f.tk.:=" oddziały,
wysła l ue dla u1ęc1a roibÓJtuków w kra-

1ach inguszów 1 cz.eczenców; 2) o przed.
Sl«:WZifłcle środków do ku. 1ocenia rozboJóW w obwodzie ters LM 1 3) o meprawomiernycłl działam"~ administracji
W StOSUllkU do CUd.zOZ.I aJCÓW podczu 3
zarządtenla srodl<ów de. uj~cia szaJkt
:l.ehm chana.
Petersburg. Komlsju oświaty ludowej przy i ~ła proiekt praw'1 o jednorocz- ·
1.4 uczniów w
nych krótkich kursach
skałach ~rednlch.

Petersburg. Komisja obrony pań„
stwoweJ przy leła projekt prawa o nade1-4,700t666 na
miniswiwn mary-

tatowych funduszach rb.

pokrycie

wyrafinowany cynizm wła• narki.

długów

Petersburg. Komisja tiudtetowa
wpisy 66 rubli oraz doont;:y L.t:s 11ol t'~er ~zorz;ędnyc!l mywacza, którego autorska spółl{a nie41 kop. z dochOdu br..:tto 105 rubli any~tow, wi ozy u udarnu11 wy1wna11 u słusznie zwie amatorem, bo Jeże 1 zwra- wypowiect.wua si~ za wyznaczeniem funU· 50 kop.
ca meldedy skradzione przedm10ty, to duszów na wzmocnienie obrony państwa
całosci.
YJ I W tych dniach odbyło si~ pierwsze
robi to dla kawału, lub z w1ełk.opań i łiotę czarnomorską.
Przytaciamy urywek recenzji jedne- ik:1e1 griindezz.y, ale z kradzieży utrzyPetersburg. Komi3ja finansowa
~o· 1tbranie 01:1,ólne członków nowopowsta•
„ę, lego Stowarzyszenia pracy społecznej, go z naJpoważniejszych krytyków war- mu1e si~ 1 cz.erpie srodl\1 do błysz;ze111a przyJę ta µroJ~lU prawa o udziele111u ra•
Obrady zagaił przewodnicZ<lCY d-r A. szawskich, p. Kazimierza Ehrenberga, w iwie nycll s łoilat:h, Jako znany sporL· dzie m1mstrów pełnomocnictw tymczaktóry tak pisze o sztuce pod tyt • • Dli- smen. aempion tennisowy.
sowych do przewozu ulgowego surowca
• S\ti fow ~ k1.
sie1s111.
żelaza z. granicy.
Pdczem dokonano wyboru zarządu,
lY'
Zdradza go kobieta, pani Vidal
.sztuka, nagrodzona pierwszą naw· do którego jednogłośnie powołani zo- grodą na konkursie teatrów warszaw• (Leńslca), ułatwiając amatorowi detekty·
Samochodw pocztowe
Petersbnrg. Wydział pocztowy proN~ stali założyciel : ifp. Cłło~ewicki, F. Du- skich. µrzy1~ta została w Rozma1tośc1ach wowi (znów amator) Bidfordowi (p.
et e dtlński, C. Jachimowsl,i, J. Konopacki. przez put>hczność tak gorąco. - 1ak już Jaracz) akcję, zmierzającą do wykrycia, jektuje zaprowadzenie pomi~dzy Nowo·
n W. l\onMzewsld, W. Radoszewski, St. dawno nie był przy1mowany zaden twór kto w szlachetnym domu lorda Emerste· rosyjskiem i Tuantsze przewozu poczty
Na za~tępcó~
!!!!!!!'!- Rudzki i j. Raszkowski.
ta (p; Ryszkowski) ukradł nrylantowy i podróżnych samochodami oraz w 0twnkursow1.
desie również prLewóz poczty samocho·
pp. St. Górzyński, Fel. Kępiński i ks.
naszyjnik 1ego siostry, ledi Milrouse.
Zaja~niat ze sceny talent mocny i
Stan. Szabelski. Do komisji rewizyjnej
AkCJa udaje się połowicznie, bo da mi.
u" fÓ fiiet przei a łamac1ę mianowano pp. bujny, powiała śmiałość młodzieńcza i sprytny złodziej ma za sobą całe towa- Od o ie zialnoic apteka zy
icll fr. ~akoniecznego, Fr. Balińskiego i Tad. szczera. bUchn~ło iycie przesycone od· rzystwo, nie pode1rzewaj(\ce go wcale o
Petersburg. Wobec wysoce niezar~bnem, no..vem odczuciem ideowem i nic podobnego.; Ma też oddanego przy·1 tDobrzansl~1ego.
dawalniaJącego stanu wag 1 ciqiarków w
Ozhacioną pruz założycieli wyso· artystycznem.
:n
jaciela Benmego (p. Różycki). któremu apte1rncll 1 s dadat::h materjałów aptecz~
Powitajmy już dtisiaj w Stefanie
łł składki zatwierdzono, z nad.nienie·
w krytycznej chwili oddaje na pewien nych, ministerjum spraw wewn~trznyt.:il
Diem, że na rok bieżący składka wyno- Kiedrzyńsldm pisarza scenicznego o pier- czas drogocenne klejnoty, a gdy iuz poleciło radom leaarsl<im pociąganie do
za· le będl.ie ib. 1. W końcu upoważniu- wszom:dneJ wyjątkowej sile twórc.?:ej.
ostarecz111e B1drord ma go w rc:ku, odpowiedz1alnośc1 sądowe1 za medom1e1.si no z1uzi\d do opracowania planu dzia _
W sztuce .Dzisiejsi" przemówił do dzięki zdradzie pięknej pani Vidal, 1 rz.ame i medoważan.e oraz za przekro•
miana docho- nas ze sceny urodzony jej wtadca i znaw- wtedy wymyka si~ ueLeKtywom, uciekł~ cze11ie taksy aptelHtrskie1.
d z~ łalnośc1, wydalkowania
dów, oraz do otwe1rania oddzielnych wy- ca tajemnic 1e1 tryumfów nad wrażliwo szy przez drz.wi. zamaskowane w ~!:!a
o ~ wi ąze
ł hz1ałów..st warzyszema; określenia Ich ścią tłumu, dziś jut 1eden z na1wybit• rze szahwwym.
apraw
omtsJ.t do
Petersburg.
byanosci i stosunku do Zarządu.
nie1szych, najbogatszych głębią, talentem,
Związkow 1 Stowarzyst.en zalegalizowała
go
to
naszyjnika,
samego
do
Co
Wreszćie pp. jach1mowsk1 1 J. Cho- oryg,inalnośc1ą polskich współczesnych
. 3i
zwraca prawnym właścicielom, wygraw- bLowarzyszen1e k.arvacko·ro:;yJskie w
~wicki odwoływali się do zebranycłi, b.V pisarzy polskich•.
Cll
szy zakład z B1dfordem, który go w i_)eter:>burgu", .Lawi4zant: w celu z1ed1toi'.J \wszyscy przyłożyli r~K~ l(U rozwojowi
aPtystycz11y.
abaPet
przez si~ terminie odnaleźć c~enia osob, które 1mere;;ują SJ" życiem
oznaczonym
no'i\I J, a pe!yh:czne1 insty tuq1.
nie zdołał. Wygrany zakład oddaje na podK.arpac1a ro:>yJskie ~o.
źaimprowizowany pr .Lez grono ar- dobroczynność.
Czwarta Duma.
fystów warszawsloego teetru .kukiełek"
Wobec upływania ter·
Petersburg.
z
poże~nani~
scenie
końcowei
W
1 klika osub z towarzystwa łódzkiego
HUKA.
minu mandatów członków trzeciej Dumy
l\orGwendo~u~ą
tycie
nad
go
miłującą
kabaret · l1teracko-artystyctny, dttbył s1~
mlnisterjum
pańsLwowe1 w r. 1912,
sałJ µrty ul. Prże1azd i uo- nen, siostrzenicą lorda, (p. \\ro1cie~h?w
WCl.OrtłJ
zaproponowało
n~tfznydi
W
We
S,JraW
znał L.tt::i utonego po vouz.e111a. 'ieliczna, ska), przyrzeka jej prze~ wymkm c~em
lecz doborowa i znalwmicie usposobio- się policjantom, rozpocząc nowe zycie •.. okólnikowo gubctnatorom, aby zarzą
jegii
di.ill ktoki co do wniesienia w por~ do
Z k·ancełaqi teatru I omunikują nam na (JulJHcznośc 0K.la::ik1wała w::izy:stk.1ch A!I ri~ht.
po
na r. 1912 kredytów na koszta
wykonawców, Zl1i ~\ a1a,ąt kh do b1sow
Mistrzowskiej grze benefisanta, etatów
Ilaste;: I:WJ e:
wyborów do czwartej Dumy państwo
(który od wielbicieli talentu otrzymał
Widowiska w teatrze A. 1.elwerowi- 1 naddatkow.
wej.
zoe. ł&a ~WleSZOfiO do SWICll.
Najwie szy sukces odniósł profesor kwiaty i podare~). se~und?wa~a ~y
kolei.
Ochron
ło
m
zaw1edz1one1
interpretaqą
tworną
R e p e r t u a r i w i I\ t e- Stanisław liogucki, który odśpiewał kil•
.t ~s.·
um komuftlkaM1111steri
Petersburg.
' 11 yi
ka znanyeb, lecz r.awsze łnile SJy!izanych ści, p. Leńska, w roli . pani Vidal, qi wn.o ....l t> llu rady ministrów propozy.
, Niedziela, ló kwietnia o 3 po poł. p1otm~1(.
mszczącej si~ za wzgardzenie s ve m uCi~ za prowadzenia ochrony woiskowej
łY· ~ról Ryszard m•, wiea. o ~odz, 8
Pan Stobiński czarował publiczność czuciem. Odznaczył się również p. J 1· podczas buuuwy środlwwe1 części Kolei
us ' 16 .Złodziej amator•.
racz, niezrównanej flegmy detektyw. 1. •
doiKonałym tenorem.
3
1
wielbia1ący swego złodz1eia. ln ne osoby amurskiej.
zaprezentowała
Z1elez1ńska
Panna
Ponie<l.z ałek, d. 11 kwłetriii o godz.
f r I1 \
sztuld, jttl~kol 'W 11.! k w rolach
pło ieniac.111
Smierć
~po poł•• Maaame Sans-Gene", wiect. swó; zachwycilJ'lCY 1 aobrze wyszkolouy personelu
stu::;zosi~
daty.
. !\1.1 Ły:; i.t.Hvie przy
nie
11ró
.-Nowo
N1żn
znacznych,
mniej
gws sopranowy.
8 fti. 16 .Rubikon•„
1 0 ~s\'
si~ plenarn1e do W ·łas pożarze w lł 1 Ll~ t u ~·tul ar;:;k 1ego Minajewa
do::>tro1w5zy
wać,
. . Wtorek. d. 18 kwietnia o godz. 3
Pani Radzikowska odśpiewała szespaliły si ę .j osoby.
ciwt:~o kamerLouu.
91~ ~ PPOł•• Rubiic:on• ~ wiecz. o godz. 8 m. reg piosnelt i kupletów.
t tku.
H 11'1Z l;1i i
L
Cz.
on"11 suy•.
zakresie tle•
1-'anu Jakuba ska
·
Krzerni eńcz k. Parostatel{ tow
Benefis L onarda klamacii kabaretowt:j wykazała sporo
Jth•~'
i
mias
pod
ienie
lrnm
na
dł
pa
I )I.. °W1ł środę. d; 19 b. m. uzd' 1menia.
roz.mti u. Z po o u zatopienia ł uli!',
a no-ra& płerW\fty ·
W ietnym humorze był proi • r
.sa..znaane..
.skabl
~ bWiie 8 obrazów 2 ż}'cla Adam Elertow1.cz,,..znako1mty ~ ueau]a·

aysiego dochodu

na

!

r

I

godz.
„

•

1

1

12 kwietnia 1(,ll l r.

Zab6jetwo w zaeadzoe.
Wczoraj zraboBłagowieszczeńsk.
wany został i zamordowany przedsl~
~lorca robót ko!ei środkowo-amurskiej,
mt. Wróblewski. Napastnicy urządzili
?asadzkę w pobli!u buduiącej się stac!I
Magdagacz i zastrzelili inżyniera stan·

'

greta i konie.

Konstantynopol.

Liczebna przewaga

-

A gdyby tak wzmocnić podkład

sił powstańczych w Albanii i dokładna cementowy drutem?
I oto po dwuch latach prób i dozna1omość położenia kraju ze strony
pow~tańców stały sie przyczyną kilku świadczeń osiąg~ą~ tak świetne wyniki.
dotkliwych klęsk wojsk tureckich. Na· ze przekonał naiw1ększych niedowiar•
to~last sparalitowanie dwulicowej poli- ków.
Przy rdlewaniu podkładu z masy
tyki cz~~nog~rskiej n~ drodze dyplomatyczne1 1 m1anowame Torguda baszy cementowe1 wzdłuż każdego podkładu uwodzem wojs~ tureckich w Albanii wpły· kłada się w pewnym p.orz ądku 36 dru-

-. Swieże jarzwnw.
W1ę~szość ludzi świeżej. zielOllf
strawy me 1e przez zimę aż do kOńt
czerwca: Ty~czasem te roślinne pokar
my są ludzkiemu ustrojowi nie mm
p~trzebne i poiyteccne, nit zwierz~~
W1~dc;>mo każdemu

chc1w.1e.

. zwierzęta

gospodarzowi, ja
kon·
rogate i

go
trawę,
r~uc_a1ą . się 11a świerzą
wa na optymistyczne zapatrzwania się tów. Goy pokład zastygnie, staje się się ie. pierwszy raz na wiosnę puści n;
pastwisko, 1ak potem niechętnie wracaj
sfer rządowych w Konstantynopolu, któ- tward3zy od żelaza.
re są zdania, że stłumienie powstafa:ów
Podkłady Hytesa poddano wszelkim do suchej pasq. Czfowiek wprawdzl
jest tylko kwestją czasu.
ob~~nie ~ie żywi się samemi surowe111
możliwym próbom.
kredytowym chińczyków z cudzoziemcaczarnogórski
Mikołaj
Cetynja. Król
Na torze kolejowym w San- Jose roslm~m1, ale to nie dowodli, żeby m1
mi, które zezwolone są przez władze zapewnił µosła tureckiego w Cetynji, że ułożono podkłady cemenłowe i puszczo· one me były pożyteczne. Sole minera!
.
chińskie.
w~zystkich czarnogórców, biorących u- no po nich najcięższe parowozy i po- ne, głównie z rosl111 dostają się do na
szego ustroju; białko z nich iest łatw(
ukarze surowo, a cii\gi.
dział w powstaniu
Zaa ępoa Singera.
::;trawne 1 niemniej pożyteczne niż bil~
Benm. ~a m1e1sce oµru.l01une po wszyslkich należących do armii czarnoOkazało sle, że podkłady te są ko z mięsa.
'
·
którzy w określonym terminie
śmierci zmarłego posła soc1alistycznego k,Órców1
trwalsze i praktyczniejsze od drewniauważać
domu,
do
powrócą
nie
Pawia Smgeru obrany został do parła• 3 dui
Rośliny są też pokarmem obięto
nych pod wieloma wzgl~dami, jak np.
mentu soqalista, Oiton Buech1J~r 69872 się będzie za dezercerów.
pożądanym, zawierają w sob1
ściowym
wpływom
nie podlegają J!niciu l wogóle
Koła polityczne serb·
Białocród.
głosain1 nn 72696 głosu1ących. ~entrv·
atmo:;ferycznym. Czy nią przytem tor często dużo pożywnej mąki, a nie po
wiec hr. Owenllort otrzymał ll:S27 gw- skie wyrć:ILaJą głośno niezadowoleme z .mii:kim", zmniejszając dokuczliwe dla siadają odpadków tycia i zanieczyszcze6
sow. kanci)''1al polaków 718 giusów, postawy Czarnogorza w slosuulrn do
napotykanych w mięsie zwierząt zabl
podróżnych wstrząśnienia.
re~zta roistrzel1ła się lub uz11a11ą zosta• powstan a w Aloa111i.
tych.
Według .Biura kor.• wia- ~ ·Do wyrobu podkładów cementoWieJeńi
ia za 111ewć:lżne.
Tak zw. złogi, t. j. wapienne naro
domosc1 z Cetyni1 o moo1łzaci1 Czarno- wych Hytes wynalazł takte maszyny, sty stawów, kości i t. p.• na które ty~
Szpieg międzynarodowy
górza są bezpodstawne. Król 1 rząd każda taka maszyna wyrabia dziennie ludzi, zwłaszcza starszych, choruje, głó\IJ
Paryż. Z l\ół ~bliżunych do minipragną utn.yinania polWJU l po JSOO gotowych podkładów.
szczerze
nie z nadmiaru mięsa spożywanego, 1
sterjum spraw zagranicznych donoszą
Jak donosi nowojorski • Times•, po części dopiero f z roślinnych pokat
neutralności.
jakoby śledztwo wyl<azało, że are;;zto:
syndykat jedenastu głównych linii kole- mów pochodzą. Przeczuciem niejaki
Rewolucja w Mek yku.
wany urzęamk ministenum, Rouet, uSan Antonio. Do .Koelmscne Ztg.• jowych nabył od Hytesa wynalazki jego ~)owodowani, ludzie, na wiosnę zwłasi
również
kradł 1 wydał aresztowanemu
(podkłady, specjalne haki stalowe do
szpiegowi międzynarodowemu Maimo110- kablu1ą z głównej kwatery woisk mek- ich przymocowywania i maszyny do wy- cza, pragnil świeżego pokarmu roślin
nego. Rzodkiewka, sałata, młody ko
w1 przeszło sto bardzo ważnych doku- syKańsl<ich: Zmobilizowane wo1sko Starobu podkładów) za olbrzymi!\ sumę 17 per i pietruszka do Lup, wczesna kap1
mentów dyplomatycznych, dalej depesze nów Ziednoczonych na połudmu ma
i pół miljona dolarów. Jeżeli weźmiemy sta, są pożądane dla wszystkich.
cyfrowane, oraz klucze do odczytywania pozostać w pogotowiu woiennem do
pod uwagę systematyczne tępienie lasów
tych depesz, przez co klucz Len W{Jadł września. W razie potrzeby ma być na całej lmli ziemskiej, a ;ednocześnie
PotrLe·
rezerwa.
i
broń
pod
powołana
w ręce mocar:Stw obcych.
szybkie 1ozszerzanie się sieci kolejowych,
Paryż. „Matin" podaje wiadomość ~me w celu uzbr ojenia rezerwy 125,000
to zrozumiemy, ja!( doniosły jest wyna•
sensacyi11i:ł, Jakoby aresztowc:anemu szpie· Im rabinów, systemu Springftelda. m aJące
lazek podkładów cementowych dla bupobyć
maJą
karabiny,
stare
zastąpić
gowi Ma1monowi chodziło metylko o
z.ysk1 p1euiętne, lecz także o poróżnienie spiesznie fabrykowane. Na południowej downictwa koleiowego.
W dniu swych urodzin Janka Pat
lin11 kole1owe1 straż btzp1eczt:ństwa ma
f HtOCJI z kos,ą.
stówna, posyła 1.so do Ł. Z. T. Opie~
W tym cem Route skradł i wyaał zostać zdwo1ona.
nad sierotami.
Nowy Jork. · Pod miejscowością lra·
Maimonowi l\op1e wszystkich listów µo•
wojkięsKę
zadali
ufnych, pisanych przez byiego ministra kateKods powstańcy
spraw zagramcznych, P1chona, do am· skom rządowym. Nie llcząc zat>Hych i
Rubli 10 nag•ody.
basadora trancusk1ego w Konstantyno- rannych, woJslw powstanców wzięło
Płacę tomu kto odnajdzie kury któn
polu, a zwraca1ącycn uwagę aml.>asadu• 200 iudLt w niewol~
skra.dz:ione zostały z kurnlb., we wtorek
Papier. W 1904 r. wynosiła cała
ra na rozmaite zam1erz.ema rząuu rosy1Oorażliwa mowa.
pried południem, mianowicie 1 q11t
sloego na .l::Suzlum Wscnodz1e.
Nowy Jork. AmerykansK1 sekretarz wytwórczość papieru na ziemi 4 i. p~~
trzy lata pózmt!J
w
kilogramów;
miljarda
szaro-czerwony i 4 k11ry sz:aro-iMte (JCo•
podobno
został
U1cktnson,
wojskowy,
Listy te - jak twierdzi dalej dzien·
podwoiła się i wzrasta dalej nieustannie.
hiuhiny o barwie kuropatw), PlotrkOW'llla
Tokio
w
dyplomatycznym
banluee1e
na
nik paryski - miały dostać się za poWiększą część papieru wyrabia się obec168 u stróta.
ZaisJał'on:;1\1ego.
mówct:
przez
zelżony
średnictwem dyplomacji niemieckiej rzą ·
nie z drzewa. Wytwórczo!ć w roku l 908
Kułacłl
amery:~an.:>l\1c11
w
uwazaią
co
cie
dowi rosy1skiemu, co wywołało ochło
zużyła około 71300,000 drzew, co równa
dzenie się stosunlców pomiędzy Francją rządowych za wypa'1ek poważny, który
się wycięciu lasu o obszarze 600,000
zaostrzyć.
sytuację
może
a Ros1ą, a zbliżyło natomiast Rosję do
Nierrnec. O ile prawdziwą jest ta wia· Konferencja przeciwdżumo· hektarów. Połowa tego przypada na
SzweCJ~, tak, że tam przy takim samym
domość. s~nsacyjna ,'!Matina", wykaże
wa.
trybie µostępowaaia za 70 lat zniknęłyby
bezwątµ1enia przyszłosc najbliższa.
Mukden. Dz , ś sekc1a bakterjologi· lasy. Celem zapobieżenia t~mu niebezczna kończy swe prace na konferencji
Rozbicie parowca.
powrócił.
pieczeństwu, robiono rozmaite projekty
Lonayn. Telegram z W1ktofji do przeciw-dżumowe), rozpoczynają si~ zaś zastąpienia papieru drzewnego.
Zawadzka ...l\li 1-1.
Ko1umł:>J1 angiels1oej donosi o rowiciu prace sekcji epidemjologicznej. Na zaPapier ze szmat wystarcza ledwo na
parowca .łroquon". 20 ludzi z załogi proszenie japończyków członkowie kon·
ferenc1i wyjeżdża Ją w piątek do Portu - zapotrzebowanie bibuły, bibuł~k cyg~re Analizy diagnostyczne.
~aton~ło.
towych i paru gatunków papieru książ
Artura ·i Dalniego.
• aro ko.
kowego. Próbowano tedy używać. st~
Madryt. Ministerium spraw zagra•
astrój antijapoński.
lin, bambusa, trz~iny cu~rowei. li·
rych
ntcznych otrzymało depesze z Tangteru
Tokjo. :>tarcia, ialc1e wydarzyły się ści morwowych. Francia zamysla o spo·
o b1tw1e pod Fezem, w l\tóreJ mahala pom1couzy polic1ą cl11ńsl<ą i Japońską w
żytkowaniu trawy ze swych af rylcańskich ,Marszawa, Af,EJA SZUCHA N2 9. Specjalnol
została rozbita.
'tv ukdenie zmuszają prasę do uznania kolonji. Istnieje również projekt po- LECZENIE CHOROB CH\RURGlCZNYCH i KO
BIECYCH, Pobyt i opatrunki od 3 do 7 rb. ~
Londyn. Podług wiadomości, otrzy- nastro1u przeciw1apońsl<ie.!!,o w Mandżu wrócenia do papyrusa, który rośnie ma- Ambulatorjum ed 12-ej do 1-ej po p. Pracown
m~ny~h pr~ez "T1mes'a"_z Marokko, po· rj1. Oziennilc „Kokumm" uważa, że rze- sowo w Kongo i Sudanie.
1'11-12-1
Roentgena.
łoze~1e wo1ska francuskiego, skutkiem czą pożądiiiią oyłoby uciec się do spo_.mm.........
~leski armii rządowei pod Fezem, stało sobu przec1woz1ałari1a na wwr rosyjski.
su~ trudnen • „Times• 1est zdanie!, że w
Echa pożaru w Tokio.
razie dalszego osłabienia władzy sultana
Tokjo. Wczora,szy pożar szalał na
Mulej Haf1da, czynne wmieszanie się Fran- przestrzt!ni 10 wiorst kwadratowych.
Z powodu likwidacji ztpełna wyprzedaż obuwia męskiego,
cji jesL l\vniecznością.
Zgorzało 6,676 domów, 9 świątyń
damskiego i dziecinnego po cenach niżej ,!1osztu.
Paryż. KombJi spraw zagrankznych 2 fabryki i koszary straży ogniowej.
Crupp1 z.akomumkował, ie Slan rzecL.y
Lódź, Piotrkow•ka Ili.
Zotnierze i pOliCJanci g1 nęli boha·
w Marokko wybitnie się poprawił i nie- tersko, ratu1ąc kobiety.
PIĘTKA.
ma podstawy ao mepoKoJu.
Zgin~ło 4 ludzi, 133 jest rannych a
„440-40-1
Madryt. L T ang1eru aonoszą: naza. bez dachu pozostało 40,000.
~~~----jutrz po l\lę::.ce, zadan~J pou rezem beWładze, społeczeńctwo i pisma staduinom J;rzez woiska rządowe, powtó- rają s i ę o pomoc d a uf Jr.
rzyły się walki pud murami Fezu, vrzy-

Ro•ja I Chin~.
Charbin. Konsul rosyiski założył
protest przeciwko przepisom, niezgadza·
1ącym sut z umową r. 1881, a nada1ą
cym moc prawni\ tyll<0 tym tramakcjom

Rozmaitości.

Or.St Bartoszewici
Sanatorium D-ra Solmana
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3awiadolT/ienie.
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cz~m

WOJSka rządowe porneść 111io1y uv-

lklwą klt:skę.

Proklamowanie rzecz „os. o . L iiljon9

za w9nalazel{.

litej.

Madryt. W miasteczku Ca111llas de
część mieszrzeczpospolitą,
J;roklamowała
kańców
pocLem usiłowi:ino zaiąć koszary żandar
merii. Wysłany oddział posiłów dla
iandarmer i położył koniec demonstracii.

Aceitu110

(prow. Malaga),

W niewielkiem mieście w San-Jose,
Kalifornii, mieszka weteran wojny o nie-

wolnictwo, Jerzy Hytes, znany od pięt·
nastu lat, ialw wynalazca cementowych
podkładów. Przez cały ten cza:; Hytes

Podczas zaburzeii w Cani- napróż'.10 usiłował zainteresować sfery
las zaD1tu 2, raniono 6. l<.ozruc.hy wy- kole;owe wynalazkiem swoim. Wsz~dz1e
Malaga

spCJtyl\a się z niedowierzaniem,

lub na·
można si«: nawet
Nie
drwinami.
z
wet
F-:.wstanie w Albanji.
temu dz1w . ć, gdyż podl\łady cementowe
Kon~Lanty11opol. W IJ1tw1e 1;od Luz.i
rozsypywały się pod ciężarem olbrzyzwyc1~zy J 1 aiJJancqcy. Przyprowadzono
µarowozów.
mich
do Poa1:.uyi.:y 120 nicwuln1l\ÓW, lecz oLecz liytes z uporem prawdziwego
de::;łano 11 • z µowrvtem do Czaruogow dalszym ciągu wci'lż le!Jił no11::sa
1eni
rza.
Turłi..... tasza. mia,,o „ auy walim w we podkłady.
Przed "~woma laty przypadkowe
Skutari, wy 1 echał.
si~ o płot druciany i w tej sa ·
oparł
Wecth1g domesień urz~w;-ch, al·
bańczycy rozbici. a _turcy zdobyli t~iet· mej chwili przyszła . mu do głowy_ myśl

wołała

lw„t.skata

cłąi\onstracli.

bydłct

za podatl\I.

nowa.

1

GukierniaE. artseha

dawniej J. SZMAGIERA

Piotrkowska

2a

poleca znane ze swej dobroci BABY parzone, petinetowe, podolskie, piaskowe
ooncznwe. PLACKI różne, SERNIKI, MAZURKI w kilku {!at., BAUMKUCHENY
TORTY, STRUCLE różne, MASY do przekładania ciast, BARANKI, MACZE~
kolorowy i K\\rlATY cukrowe, CUKRY deserowe i CZEKOLADKI własnego
wyrobu i renomowanych fabryk warszawskich.

Znana dobrze i wyrobiona firma, inajdnjąca się w dobrym puukeif
miasta
~

poszukuje wspólnika

z kapitałem od 5 tysięcy rb.
Pewny zysk l Ryzyka żadne.go I Oferty, z pooaniem adrtsów
uprasza się składać w administracji .Kuriera Łódzkiego•, al. Ztt
r538-2 l 1
chodnia 37 iu1.rt . , Pewn~ interes".

~

---- - --

=======~~

ez:niezy j ~oentgenowsk~ Gabinel
L-ia S. KANTO~.A.

Swiatłol

świetlne

2 i od 6 -

Przyjmuje od 8 -

kąpiele

i

WSPANIAŁY

gorące

powietrze.
6. Osobna poczekalnia.

9, dla pań od 5 Telefon Ng 19-41.

15.81

TeJefon M

W Niedz., Poniedz. i Wtorek d. 9, 10 i 11 12 K

Spec!alisty chorób skórnych, ·wiosów, wenerycznych 1 moczopłciowych
172-0-10
Krótka M
ieczenie pran-ie nie w i ff o r.t~ erra, światłem Finaena i kwarco em (chorooy s.Kóry i "1ypadsnie wJosów:, prąt'ami wysokiego napięcia (św1eżba, hemoroidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących włosów), maaa:i: wibracyjny
I pneumatyczny podług prot. Zabludowsl iego (niemoc płcjowia), kauatyka, 1usuwanie brodawek) Endo i oyatoskopja (oświetfonie organów moczopłciowych),

elektryczne

P.rzej azd Nr. L

,,ODEON''·

bli•

w S-ch c:z'=ś~lach.

PROGRAM

MIUZDTfA :mi rąk do rąk
dramat z iycia.

yz rem komiczne. Xop Int

Jaś h pn

węgla znat.

Dyrekc1a Bcut

r~l-3-1

Czapsk.1

Ob-wiesze.lte.nie.
Prezydent m. Łodzi podaie do wiadomości p. p. włalcicieli
nieruchomości łóozkich, że na zasadzie 11staw obowią.zują:>ych,

-434-820

~

Kwiaty

świeże,

a mianowicie: Instrukcji Kwaterunkowej i; dnia 4 P.a.tdz. 1883 r.
(zb. po t. adm. M. S. W. cz. IV o powin. gmh .•ych, tom 2
wyd. 1867 r.): NAJWYŻFJ zatwierdz')nvch: d. 9 września 1866 r
Ustawy, rraz d. 2 m ja 1886 uchwały Rady państwa, w por~d

ftojliny, f>u~iefy i wi ńee
niebywałym

w

Dzielna X! 4, Piotrkowska X! t 89
Telet. Nr. 14 -99.
1 Zgierska Xt 7.

Kawa

zt

ia

jąca

wiadazmając piśmiennie

nerwów.

SPRZEDAŻ w lepszych sklepach
kolonialnych i składach aptecznych.

którego wchodzą równiet
skład nemu naszego
llETAllORFOZA.

Specjalista chorób włosów, $kór·

Specjallsta chorób skórnvch, wenerycznych 1 niemocy płciowej

Znana chiromantka wróżka

; UJ.

N~~o-~~~s~!11~ m. 6. ,· Dr, Sf, LE W OWICZ

piętro,
człowieka.

1-e

Telefonu 817.

odgad•le tycie kaMego
przeszłość

Bbl
r~9-0

POLECA

Piotrkoweka 30.

• Nervosin

ulic~

całem urządzeniem i wyrobio·
ną kłJjente!ą, oraz z przyległem

mieszkaniem, z dwód pokoi jest
do wyna;ęcia za1•az.

IW. BURAKO. ~SKI
-

~~

r.922-104-1

r lecznica chorób skórnych i wenerycznych

f

D·rów L Fal

ulloa

t

Z. Golca,

ólozańak

. Jelnicq~ &ego

.M

LISU Salvarsanern „ERUCHHATA 606 '.

aa.

Godziny przyjl';C; od 8-1 rano I 011 4- 8
wieea. W niedziele i świt;ta 9-2 pop.

Go<!ziny )'layj~ć: od 8 - 9 rano, od 11 i p6ł do 1 i pół
od 2·. 1 9d i - 8; w niedziele i święta od godt. 9-10 i
lll-w

pół po południu. Kobiety chore n.a cnoroby
. p~muje p•ni O.... Z n;d.o&i1,łk1, irody i piatki od ó i pół do 6 i pół.
i

1

·"-Hv

J

Hala 606"

ulica POŁUDNIOWA M 2.
PrzyJmUje chorych od 8 - 1 rauo i O tl
+ - 8 po poł., panie od ~ - 6 po pot

J ,,-

8674-0-0

Dr. Marja ~ CJn- ~acl1
Dr. Rabina

SyphUłs,

~

.• , '11d·in --

';l.1.f a

p

a.

2.IELONA
11-3-1

•
Piotrkowska

J\12 ' 1.
u •
Chor by ·s rea ·
ul.

choroby drór moczowyr.h.
ł
.~uvi mujo pod 8 -1 rano 1
5-8 wieca. dla pań od 4-5 o

uszu.

i

•

•

skórne. weneryczne,

!CZ

GARDŁA, ~USA,

CHOROBY

Dr.
ł ł.

Tel. 22.19.

Przyjmuje od 101l2 do 12 w poł.
881-10-1
i od 4-6 wiecz.

a.

K nataoty•

i od 6-8 i pół
5-6 pop.
Osobna poczekalnia dla pań.

Skusiewicz
Dr. Feliks
Andrzeja 18.
skórne i weneryczne

pnyJmujc

O·J

11 rano i
wieczorem. W niedziele

8

10-1 w

południe.

Leczenie

Salvarsanem nEhrllch-

syphilisu

Cegielniana 23.

Sp.: Choroby skórne, weneryczne kosmetyka. Leczenie ~ YPHl-

w

.p6l
~łi sir'
t ·da.~e 1 w

płciowej.

Choroby kobiece i aku zerja

RE,JJT
powrócił.

Ogólne i pojedyncze pokoje dla chorych od 2-5 rb., ambula·
torjum dla niezamożnych, &O kop.
promi~niami ~oentoe.na, lamp11 FlnseLeczenie
218

1

u p. Komicia,
r533- 3-1

. Srednia 5,

1 pt'\dam1 o wyamk1em napu:ciu (arson•
) 1 w :.kromavera
ur.a~ja). Badanie krwi i. mamek na .syfilis.

«i

na miejscu

-~irfj

TEL EF ONO J& 6 9 4.

!Y

we i niemocy

Istn1eJ,cy od lat 40 w płi;knei miejscowoścł Józefów przy stacji Rogów, Dro•
gi w1edctiskiei

Wiadomość

wener ozne,
i k6ry

płoiowe

ny przyjęć: 9 -

z

Polecam wielki wybór lamp gazowych, naftowych i elektrycznych

Choroby

Choroby skórne, włosów, (kos- 4 metyka) weneryczne, moczopłcio

====SKLEP ===
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- - Krótka 5 - -

Dr. L. Prybulski Choroby
Godzi

287-b2-l

mój został przeniesiony z

r. „eyb rg

elaktrycznością, elektryświatłem i massatem wi- Od godz. 11-1
bracyjnym.
dla pań od

1 i od 6-8
wiecz., w niedziele: od 9 - 3
775-4.
dla Pań od S - 6.

Bezwarunkowo pewny l niesikudliwy roslinny srodek, Zą,dać w
składach aptecznych
aptekach
tylko ORYGINALNYCH proszków
10 kop. s:i:t. Pudełko l,20 kop.

G. TESZNER

Piotrkowską

Przyjmuj• do 11 rano i od 4 i p6ł clł
6 I pół po południu,
Ulia Południowa 28.
Telełotiu Nll 16.86 2010-1

Przyjmuje od 9 -

głowy i mi~ranę
radykalnie usuwa

~igreno

(GRAMOFONY BEZ TUBY)

ulicy Krótkiej na

cznym

Zachodnia 33, (obok lombardu)

EU FONY

koni„

Akuezer I speojallata
chorób kobleoych.

Leczenie

przys:z:łość,

i

udziela rad i seansów. Przyjmuj c
codzienni• od g. 10 r. do 10 ·4-1 w ..

~e

Kwatcrunkow"'

Dr. M. Papierny

Przyjmuje m; 8-2 po poł. i od
wiecz., dla dam od -4-5
sH-14-14

llBMm~~;BiitjWI(,_.-.-_

Franciszel{ Glugla,

r87'-10-1

Sznitkind

Dr.

fuloza).

poleca znane ze swej dobroci palone kawy we wszelkich
gatunkach po możliwie najniższych cenach.
Łódi, Południowa 28.

nych (piegi 1 pryszcze na twarzy
etc.) i wenerycznych (syphilis)

Otwarte codr.iennle, opróc& nledilel i śwlt,t 4 do 9
od godz. '4-7 po poł. Spacerowa Nll 29. po poł.
r&19-0-l

„T R Y UM F"

Skład

Komisję

do wziewań suchych, systemu
S~
Kórtinga, przy chorobach nosa,
ul. Srednia nr. 2.
gardła i dróg odechowych, jak
elektrycznością I masa·
również przy zaburzeniach prze- Leczenie
żem.
miany materjl (szczególnie skro-

Najwi~ksza łódzka elektryczna palarnia kawy

ml~~~iwi~czn~ Plyty.

o tern

Pieilkowakl.

lnhalat rjum

~· ~· Ku~Mw, Han~Jujacrc~ i ~~KiemiKów!

====i===

ziemsklch-niezbt-.

793-10-1

Waine dla

Właściciel:

powinnościach

cznie w dniu 20 Kwietni r. b.
Uprzedża przytem, iż wobec ogólnego braku lokalów '1
m. Łodzi, Korr isja Kwaterunkowa wynajmie takie, jakie q be~
względu na ich cent: i rozmiary, a nattąpi to li winy tych wla
·
ścicieli, którzy tego sami nte uskut~czni~
Prezydent miasta Łodzi
Rzeczywisty Rade stanu (podpis)

Na wystawie w Rostowie
n. O. nagrodzona złotym
medalem.

~ści

6 ustawy o

„

pożywna. przyjemna
smaku i niMozdraźnia

w

1

dne . ( d l lipca r. b. dla wojsk załogi miejscowej i wszelkich
innych instytucji rządowych lokale rozłożone .zostały pomiedzy
panów właścicieli aomów, którzy po otrzymaniu awizacji obo·
wiązani są udzielić, w naturze tych lokalów i pomieszczet\ w
swych dornach, i to nie później ni.i: na I-go lipca r.
b., ponięważ wskutek ogólnego w m. Łodzi braku pomieszka1\
i drożyzny, komornego, Komisja Kwaterunkowa pozbawion i
jest motności zapewnienia wojsku wszystkich prawnie mu przy
sądzonych kwoteir i lokalów według taryfy a zatem kaidy :;,
obywateli otrzymujący awiza cję Komisji Kwaterunkowej o tt.>w
ojskowy mien, bez; ża.
że w jego d:.mm wyznaczono postój
dnych wymawiań się, i ·pod rygorem osobistej i maj,tkowej
odpowiedzialnosci-bezworunkowo dostarczyć za wynagrodzenie
taryfowe kwater lub lokali wyznaczonych, i to 1 meblami, za•

"bardzo

'W

§§ 662-3

ku

wyborze POLECA najtaniej

9 - W I pól 1od 4 6
po południu. 14L7-1-1

'l'elefob.""1t. 21-.19.

·r. I Sildersttom
o

Promenada 13 (róg Benedykta).

Choroby skóry, włosów I wene·
ryczne. Leczenie syf illsu Salvar·
sanem 606. Radykalne usuwanie
szpecących wło•ów.
Przyjmuje: ed 8 do 8 I pół, od 11 l pćł
do 2 i pół po Poł• i od 4 1 pół do 8 1 pól
wlecz. Panie: od 4 I pół do 6 1 pól po
poluaniu. W niedli•I• do 7 wlec16r,

1072-0-0

acław

Dr.

Bernard

Benedykta X2 9.

Chor o by

w neryczne,

dróg m~

i skóry.
(9-1 2 r. i 4 i pół. - 7 I pół
po ~~ ł.) W Niedziele i śwl~ta o~
CZO ".., eh

10-1.

Dr.~tanislaw Lewms~n

=========== ========:I
=;::========
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.wiąteezne
Czerwone po 40, 55, 70, 80 90 i 1,25 k. za but. Białe po 40, 55, 65, 70, 75, 80, 90 i 100 k. za bu. Deserowe po 80, 100, 125, 150 i 200 k. u bu•.

'Winnica „<!hasła'' <;ur~uf, }(r1J171. Sl(ład j)iofrkowska 99.

.

zagrt1n1 ~za., ,

bez wysiłku szkła porcelany, metale, marmury,
emalje 1 drzewa, linoleum etc.
Do uyb, 1ch<>dów marmurowych i wanien specjalnie s -: poleca.
. Mydło, soda i szczotki zbyteczne. Rece :zabrudzone przy pracy
&mywa Idealnie
zmywa i

ciyści

Warszawskie Towarzy

R Ą K

DO

S A P O N I

w wielkim wyberze poleca•

tw~

Syn.

Akcyjne L. SPIESS

Do nabycia wszerlzie. Główny p-zeds•. B. Kamiński łhii Krótka 9.

Prezydium Ogólnego zebrania członków T-wa niesienh p.im •

Handel win, łloma·~Jtw

i

wódeK

oraz ~ua~ A~tracnań~Ki~~o ta wi~ ru

A.

r

NOWY

PROGRAM.

ŁODŹ,

~

święta

wina z

sza się Pp. członków o kvnieczne przybycie
__________________________________

Hawl~y's

,,_,~41-~

· Kamll ... re1s.11er

~

winnic

@
@

Les Ormais

I

własnych

Salonowy duet humorystyciny.

IYl-lle

Jenny

Manmgo

Przezwana •Córka regimentu
cwic.i:enla,
Zdum1ewa1~ce

(miejscowość

Schai<off &,

Orłoff

Znakomici śpiewacy z zycia
rossyiskiego.

Kachetja) naturalno gwarancyjne

nuodu

G1org10 Almazio

40, 5 , 60, 80 i I rs., wszystkie
wina odstałe.

Znakomity skrzypek z akomp.
nistki M-lle GIZELLA.

pia-

Tom Brandley And Okato
Podwójno cienie

chiński

Bez kon urencji !
Cu:)

c:
a:ł

:-a

„„oser

Pod

Koncert

dostać można rzeozywiśoie garnitury
solidnej roboty. z trwałego materjału w modnym fasonie, po najprzystępniejszych cenach i w wielkim
s11-s-1
wyborze.

Orkiestry

pod batutll kapelmistrza
GlZA STERIAN.

F

i 7a

11otówkę. Mikołajewska

27.

w
L
Grzymkowe: tramwaj do Alelas,
ksandrowa
e111:e

mi-..:szKame

Wiel~ie Benefisowe rrie~staw1eme

@ z udziałem całej

trupy na czele nowych

l biutantów.

1

~ Benefis br. ł ERNANDEZ ·i
jeszcze
nowych
benefisanci
@
numerów.
w
@
st kl ? To jeśt satyra w prozie, wyk;ad
duż.o

Dziś wykonają

dotąd

@ CoJe

own.

i

1\.l{rcbaci 18•gc wiel{u

@
~

abryka mebli żelaznych i lakiernia. Sprzedaż łóżek, materaców, umywalek. reperacje i
odnawianie. Cen" nizkie na raty

Głównej

iI

Dziś

prawdy, która nte jest obrafającą
Po raz l•szy wielki kom. numer 606 wyk. benef1saci.
I

werandą.

Rumuńskiej

RYNEK TARGOWY, przy zbiequ ul. Cegie!niirnei 1 Dzielne

Łodz1 niebywałych

UnAi'4IA·i310

Nowaka

rog P1ot;okow1kiei i

Cl

......,

.iuiełe

Ekwilib. ystka na kuli.

Doborowy towar i 1olidns robota
są całą zaletą konkurencji w k&ż
dym interesie handlowym. a więc
oheąe si(} przekonać że tylko
w Magazynie ubiorów Męskich i Dz ecinnych

== Stanisł wa

~

ltli•lle

Nowa seria obrazów.

..:.r:

=

pi~m.

Melange Akt z tresowanem

Znar.y Crk •

1

c.

La Belle PETI VERGAW

-·
.......
·--

zebrania

Juggling Bar Akt.

Piotrkowska 69. Tet 816. łl

oleca na

że

odbędzie si~ w poniedziałek d. 17 kwietnia r. b. o godz. ~
wiecz. w sali Warszawskiej przy ul. Południowej N 36. lJ;i

od 1 do 15 Kwietnia 1911 r.

The

ciąg

Jfa szy

ul. Cegielniana 34.

Pul ski humorys· a

·1
0

Teatr ,,URANIA"

zk ~-·anow

)

chorym „Lina& Hacholim" zawiadamia niniejszl:!m,

Wvli

@
@
@
@

Prócz benefisą,ntJ w tnorą, udział woltyzerki, akrobaci,
gimnastyci, żonglerzy, ekwilibryści i cały corps·de-balet
na czele z nowymi debiutantami.
ł
'fllk1
Ostatnie debiuty znanego
imitatora różnych głosów
Na zakończenie po raz pierwszy ko.uir.w ;i·rnt ·nriin a

p. ,.. e:; ma11a.

Plebe11sz i Arystolirata.
Początek

o godz.

8 1 pół

wie:::z.

pi~kne,
kąpiel,
paszport, wydany
oszukuię panienkę inteligentni& zaginął
położenie. Wazdrowe
suche,
magistratu m. Radomia
izraelitkę do dwo ga dzieci.
~
970-3-1 Wiadomość Dzielna 35 m. 8.
runki na miejscu.
imie Hersza Hinermana.
a::I
978-1·
982-3-1
O a t rze Ż enae.
agmą" - - - - - - - - - - - kwit wyaany Z pralni chemicznej piwiarnia do sprzedania z po- zaginąła Karta Od paszµu1
wydana z fabryki Pat
wodu wyjazdu. Wiadomość
W. Piętki, Piotrkowska Ja 1 ll.
990-3-1 Szulca, na imię Józefa Macht
Upra3za się o niewydawanie ko- Złota 3.
991-2·
st,umu granatowego, uszytego Rożne meble ao sprzedania i skiego.
kredens. u stolarza uJ. Fran- zaginął N!! oorożk.arski J'i
przez krawca Lasma11d.
JEDYNY ME SUBSYDJOWANY ORGAN PRACOWNIKÓW
wydany przez policmajstra
1015-3-1 ciszkańska 65 w sklepie.
Łodzi na imię Józefa Zal(
1001-3-1
-ł""'y-ty-~-?-gr-~-m-o-10-1-10_w_n_a-.1-e-p-1e-j
HANDLOWYCH I PRZEMYSŁO\NYCH.
Radogosz ul. Teppera .li 1.
Wychodzi I-go i 15-go kaźdego mic~siąua.
kupie. W1dzewska 145-1 9
1004-3·
963·-4-l sprostowanie. w ogłoszeHandlowiec" broni praw i interesów wszy31kich pra· -i""'a-n-in_o_p_i.,.ę-k-ne-1<-rz-y-żo_w_e_z_m_o-~ ~iu ? zagmiemu 7_ świadedw zaginęła l<arta oo pasz 'Ol
cowników handlowych i przemysłowych.
wydana z fabrykiFranza Ra
deratem tanio S,'rzedam, Wół- zaltczemowych, zam1eszczonem
''
„Handlowiec" zamieszcza -stale wakujące posady.
czań5ika 91. Berendt. 980_ 2_ 1 w „Kurj. Łódzk.• w MM 288, scha na imit: Idy Gammerfełd
1Of2-l·
1 300, wl<radla sit: pomyłka
,,Handlowiec" zamieszcza sprawozdania ze wszystkich -L Jlrzeuna zaral oona nia111a 229
mianowicie powinno byl: zagiµasipo
oa
kana
1:1g1nęla
stowarzyszeń polskich w kraju i zagranicą.
do dwóch małych dz1ewcz.y- nęło świadectwo zaliczeniowe l wydana z fabryki B. O. G
nek. Wiadomość Zawadzka 49 Łódź-Brześć-Lit. Ni 57375 wy· ralsl<iego na imię Józefy Bła
„Handlowiec" udziela bezpłatnie porad prawnych.
987-3-1 dane przez lcolej Łódź Fabr. na czyk.
Aron·
1014-1·
„Handlowiec" daje BEZPŁATNIE premium w postaci
996-3-1
do wy. mie Cwilinga.
zaraz
ol{ÓJ z kuchmą
cennych dzieł naukowych.
t<arta od pasipor
agm~ła
najęcia Zielona 40 u f.!.OSPO·
wydana z fabryki Waldm1
Kaźmierczakowi
,,Handlowca" prenumerować można we wszystkich kan- darzct.
993-2-1 Toma;;zowi
imię Heleny Śliwczyńskie~
na
torach pocztowo-telegraficznych.
skradziony został akt 11a kulOOti-1
ag,inął paszport (zagrankzny) pno l morgi gruntu od Adolfa
Numery okazowe gratis.
pokoJe z kuchnią 3 piętro 1
wydany z powiatu łódzkiego, Bona . w Radogoszczu ostrzega
Adrns Heda.kcji: ".) arszawa, aiUodowa 3.
raz 3 poko1e z kuchni1
guo. piotrkowskiej ne imię Wła- si~ wszelkiego nieprawidłowego
998-3-1 µ1~tro od 1 lipca. W;adomoś
. • Rb. 5.- )
CENA: roczwe
1013-3-1 korzystetn a.
dyst \A a Su 1rn.
' kwartalnie • • „ 1.2& ) z przesyłką pocztową.
agmąr paSZ._Ju1 t wyuany prz.ei gospodarza Nowo Ceg1elnM
, 'agwc;~d Kana ou !Jaszµunu
.Prenumeratr< wnosić również moźna przez 'l'-wo pra- l.....1wyd.ana z fabryki Mtltera i Sei- Lkoirsula Austriackiego w War- 21.
9ól-J
~~I
dla na imię Stanisława :dakew· szawie i (rusl:\i wid) na imię Jacowników handlowych (~liska J\Hł),
9~3- t -.....:_:~!:._-._;;......-_-.-_--..:.._•---•---lW'>-1....... t,,,,. na sp~m1
~!!!!~·, sJ<ieąa1 .
.RU4at<tor li. KaPasióski. )(j r~ljł( literac;ki K.
oaoo Wu:L1.;1arn;1 .11. ciuli.; JGj d1ila1
ttee1.a1uor
~~. a..::11ą~eK.
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