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Sprzedaż dellkę.tesóW, ryb,mięsiwg;P.t~;bt~a,
ciast, lodów, pieczywa' do domów pQprzy..
stępnych cenach. Akuratna obsł"uga.
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przedstawicielinz. Ciechallowslti i Skonleczn1•.
Kapucyńska 5, tel. 241 .. 40.
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jeżeli zat~ierz~s: oddać się I~andlo~i.

to, ~ta.
znaJornosc buc:haIterYI, o bległosc W
korespondencyi.
IAZDKĘ
D~ Falka, Golca i Jelniokieyo
PrzyO'otowaniem do pracy ręcznej będzie
dla młodzie2y
wyrób
i-6:mych przedmiotów z drzewa, tektury,
ulicaWólczaiislra M 36. - TelefonU( '.., .. 01.
blachy, drutu.
Dla choryoh stałyoh (oddzielne pokoJe I ogólne jtalo) I przy'"
Koneczne~o, II tomy
oJlodnioh. (Porada 60 kop.-Godz. przyjęć od 8-9 ra'
Rysunek i obce języki w ka:i:dYJ!l niemal za~
lIustr., dla prenumerato110, 11 1/,-11/, w południe l 71f,-3 11, wieczorem, w nieróW "Rozwoju", wopraWie 1 rb. 50 k.
wodzie będą ci przydatne, a w nlektorych wprost
dzielę l ŚWięta od 8-10 rano i Qd 121/~-}l1, po polud.)
broszuroW • • • • • • . 1 .. '-"
niezbędne. Obcych języków nie ucz się kilku na
Roentgen, loozenie światłem I elektryoznośoią.. -Badanie
raz. OJ niemieckiego zacznij, bo nasze stosun~
krwi przy ęyfllisltl.
415
A, Mickie\\1!cza ilustro:
ki handlowe i sąsiedztwo bezpośrednie z niemwune cena W ozdobneJ'
cami czynią ten język wprost nieodzownym prawie.
W kaMem $i!ospodnrstwie i W każdej chwili można
opraWie • • • • • • • • 1 rb. 25 k.
mieć piwo doskonałe, tak pelne! sm -1czne jaknajśWież· ,
broszurowo ~ • • • . • •- " Nabądź też nałogu czystości, staranności o
sze z antałka. Wyśmienite do ostatniej kropli.
111 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.............._ ......_
swoją powierzchowność i punktualności. PoÓ Historya stolicy Piastów i
wierzchowność niech nie uderza wykwintem w
I uczesaniu, ~ str~ju, a~e niech czyni mite wrażenie
fiłówny l~ła~ ~iwa
~rowar.
walia cena ~~~~~~i~~V~j ~~~~tf r~.a~~r~~
, schludnosclą nieledWie pedantyczną. Co do punktualności, to aby się nią zalecać. nic przyrzekaj
UBÓW
opis rezydencyi i~ pa!Uiąt,ek
KI1
po królu' Jante Sobieskim,
nicze(SO lekkomyślnie; zanim oznaczysz dzieI'i i
sprzedaje Admistr. nR O Z woj (I"
godzi~ę, na którą masz coś wypcl'nić, zastanów
Woprawie • • • • • • • • 45 Je,
się dobrze - i wogóle unikaj takich przyrzecr.eń,
broszur, .
• 50 k.
o ile nie zachodzi. rzeczywista ich potrzeba; lecz
Łódz, Przejazd N2 15, tel. 14-33.
gdy przyrzekniesz, to już o twej obietnicy pamiętaj, nie zwłócz z niczem, nie przesikadz;aj
POLECA ZNANE PIWA:
Z powodu u~'oczy8tych ś,m'q,ł BOł-8,qO Na'l'odlte- sam sobie niczem i stroft od wszystkiego, coby
nia; mlme'l' następny "Rozwoju" wyfdzt'8 w sobotę 'ci przeszkadzalo w punl<tualności w dotrzymaniu
ff
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Obok tego w obcowaniu ze wszystkimi,
starszymi czy młodszymi, bo[,(atszymi czy uboż
.. 10
",'
»
łł
5.20"
szymi. mędrszymi czy głupszymi, staraj się być
, PRZY OPŁATKU ..
uprzejmym, wyrozul11iurym.' Bacz na swój język,
-.żeby nieostrożnem slówkięm lub kolącym dowZgm;bieni . przed wielu laty,
cipem nie zrażać ludzi do siebie.
W pacierzu naszym jest mądra pl'Ośha o
1eden 5-litroWy syfon rubli 1.70 kop.
Przeżywamy ci\źkie chwi l e,
"przyjaźń ludzką". Dbaj więc o t<;J przyjaźń. Ile
"10,,
"
,,5.40 łI
Lecz świadomi jaź o tyle,
że nie wiesz, kto, kiedy, na co przydać ci się
2 dostaWą do prywatnych domóW pez zastawu,
Ze
trza
bronić ojc6w chaty,
może. Istnieje bajka o myszy, która lwu poW Pabianicach obstalunki przyjmuje restauracya W-~o
mogła do wyplątania się z sieci zdradzieckiej.
Pana Hegenpardta. Reprezentant na Łódź i okolice
I oczyścić ojc6w' pole,
Dziś, oprócz troski o dopetnicnic wtoionych
Edward LorelJlltzUl
Btotem, brudem zaśmiecone,
na siebie obowiązków codziennych, nie znasz jeszcze prawie żadnych trosk innych .
By odmIenić, latą, dol~,
. Ale wejdziesz w :l:ycie stlmodzielne, które trosk
I odzyskać, CQ stracone;
jest pełne, Nietylko naktada ono obowiązki, ale
B
6T
.
domaga się, żeby cztowiek sam je na siebie na"
y wr CI 1 W nosze progi
kładał, i spełniat je gorliwie, jeżeli chce dojść
\\lierzynkowie i Gizowie,
do mety, którą sobie, wyznaczył. A wiąc potrze·
,
Kraj nasz przestafbyć ubogi,
ba nałożyć się do takiej troski.
Nie gnf'bili 'go 'Żydkowie,
Gdy tym sposobem wypełnisz myśl swoją
Kt6~ to bieltnie po ulicy,
'p
"
i czas swój. poza obrębem koniecznej rozrywki,
..' l pośpiesza coraz krok
I1by przybtaJ' wygI~d inny.
niezbyt nużącej, to nietylko nabGdziesz naroJów
Roztargniony, bladolicy,
B'
l' 'l
.
chwalebnych, i w catcm życiu pożytecznych. ale
Zaparł oddech, zislmyt wzrok,
Y Sl~ sp e,1l1 l czyn powl11ny.
zarazem wyzbędziesz się Oitfogów szkodliwych,
Wpadł
pod
tramwai.
z
pod
dorożki
Z
silną
wiarą,'
patrzmy
\\?
dal,
które F>r5nieżdż<l"ł si'"'" rade, J'ak nielo!)erze w pust~
WYWinął się niby kot,
Gdz!eś wywrócI! dwie kumoszki,
;::,mialo bijmy II w czynów stal",
kowiu, \V głowach i sercacll pustych.
1'0 na rower wpadl Jak grzmot.
Wreszcie jedna i nienajmniej ważna rada.
Pobiegł za nim wnet stójkoWY.
l"\.imo
trad6w,
mimo
znoju.
Dbaj o zdrowie twoje. Szcze;~ótowo tej rady
Za stójkowym ruszył stróż.
B
..
Rozpoczęli za nim lowy
ez spoczyn,k a, bez wytc hmemol
nie rozwijam; jest bowiem dzielek o hygienie
Wypytując: któż to? któż?..
\\l ami sobie:
'Życzeniu
I' mnóstwo, i tanich bardzo. Wystarczy jedno lub
Może zbrod-niarz jakI dziki?
dwa przeczytać starannie l żeby zdobyć wskazów4
Może oszust, kasiarz, zb6j?..~,
Składa
~ ki postępowania.
Bieg~y za nim przeto krzyId:
,
I
,
Trzymaj I Łapajl Strzelaj( Stój!
REDAKCYA "ROZWOJU", lOdY tal< życie swoje u,rządzisz, to prędzej
Stanąl wreszcie na te slowa...
......._ _ _ _ _............._ ..............._ _....................._ _ lub pÓźniej osiągniesz cel, do' którego zmierzasz
..- A bogdaj Was porWie katl
t
i żyCie twoje nie uptynie marnie,
Ka~;i:S~~kato ~~~ts:~~~~a ~Iadl
ł
Młod' Z·łDO" rnml" z""CZDnDID
Takie jest życzenie, dziś i stale twego
Qdl' zagad 't: rozWiązano,
,
:1:
m, ił LlUIIV , " u.
starego przyjaciela.
, Jeden' 5-lltrow)1 syfon rubli 1.60 kop.
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Tlum ogromny

pobiegł

z nim,

.

\

ady dziś, pr7y
o' p,łatku,
..
. . .bli"'cy"
. " i naJ'bliżsi
'
twoi składać ,ci będą życzenia Wszelakiego dobW laki spOSÓb moina zachowac ra, przyjmij tak~e jedyne życzenie szczerego choć
wvsmukłOie postacn Dla kobiety niema wi~nieznanego ci starego przyjaciela., .
kszego utrapienia, jak otyłość. Nadmierna tusza
Mal)z cały szereg lat dojrzałości przed sobą.
w życiu kobiety ma takie same :znaczenie, jak Idzie o to, ażeby je spędzić pożytecznie dla sieDla każdego Stowarzyszenia, zwłaszcza też
przedwczesna starość. Ale zamiast się smucić, na- I bie, dla bliźnich. dla kraju.
dla towarzystw kulturalnych, oświatowych i sporleży pamiętać, że otyłość można leczyć. a nawet I
Jakże się wziąć do tego?
towychjest rzeczą niezmiernie ważną, by panozupełnie wyleczyć tak, jak i inne choroby. wystar-,
Mało znasz dotychczas życie, mało gałęzi wała w nich solidarność między członkami i
czy zażyć codziennie bardzo małą dawkę Jodyri- pracy ludzkiej widziałeś zblizka. jednakże mię- ścisłe zespolenie ich z zarządem.
ny D-ra Deschamp'a (Iodhy,'i1l8 du D-'I' Deschamp), dzy teml, które są ci najlepiej znane, do których
Dopiąć tego można li tylko wówczas. jeżeli
aby stracie na wadze kilkanaście funtów mie- masz pociąg I uzdolnienie większe, zrób wybór, w danem towarzystwie wytworzy się ciepła ser..
sięcznie. Jedna z najcennieiszych zalet l Jodyriny nie namyślając się nadmiernie długo.
deczna atmosfera, którą owiani czronkowie wezpolega na te~. że ~spomniany śro~ek,. V!Ywo. A raz ~ybór, zr.oblwszy. ~atf,li sił~ ,wszyst- mą b!iżej do, serca zabiegi zarządu. <? u~rwal~nie
łując schudmęcie, me powodUje na}mmeJszych kle. żeby oSIągnąc jak naJwyzszy stoplen w za· bytu I rozwóJ towarzystwa, gorliWiej Się zalmą
zaburzeń, gdyż tłuszcz zostaje jakby strawiony \ wodzie, który sobie przeznaczasz.
. jego losami, dokładniej uświadomią sobie jego
przez ustrój. Każda inteligentna kobieta powinna I
Niech myśl twoją wypełni. troska, żeby się. cele i zadania.
Takiej zaś atmosfery nie wytworzą choćby
ustawicznie bronić się od nadmiernej tUSZYi przy do tego zawodu jak najlepiej przysposobić. je- l'
wystąpieniu pierW~zych objawów teg.o cierpienia żelit~ jest zawód naukowy, ~o się staranni~ do- najwspanialej zorganizowane bale i wieczory ta..
wystarczy w2iąć kilka pa.stylek Jodynny. aby z~w wiaduJ o programach Szkół, mstytutó~, um~er- l neczne, lub nader. urozmaicone, artystycznie wy..
pobiedz 'dalszemu nadmiernemu nagromad~alllu s~tetów, ksztatcących w tym zawodZie. juz w konane koncerty I przedstawienia dramatyczne,
się tkanki tłuszczowej. Je~no pude~ko za 4 !b. f tel. s~k?I~1 do której uczęszczasz, przykładaj się
Przy dźwiękach muzyki balowej uwaga ze,25 kop. wystarczy na m,lesulC lecz,eOla. J?~yrInę; nalP!I~lej do prz.edml.otó'Y, potrzebryych ci w przy- branych jest rozproszona, zespół luźny. więc
D-ra Deschamp sprzedają wszy~tkł.e a~tekl I skła- 'szłoscl: do łacl~y, Je~eh masz byc praw~iklem, nier:ta miejsca na ściślejsze zjednoczenie się na
dy apteczną., Przy pUdełku z~aJduJe s~ę szczegó- lekar~em, albo ,fllol.ogl~lJIi do male~atykl, jeieli tle Interesów towarzystwa, jego niedomagań lub
łowy opis ze sposobe.m uzycla w lęZY~u pol- p:a~l1lesz zostac inzymerem. budowl1lczym. tech- zalet.
skim.
4245 mkiem.,
i
Koncert, przedstawienie_dramatyczne lub po

Bo lm wszystkimtrunku
przypomnio.no
,',Owybornym
tym!.,
5869
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kaz gimnastyczny dają do tego leszcze mniej
'. ' ,.".
,
' .
I nie z naj prawdziwszymi Bera, brylantami; z grupola, albowiem pod wpływem odniesionych wra~
I bym łańcuchem na brzuchu, wychodzi z domu
Żel} rOZn1.owa zbacza na inne tory; tocz~ si~'
'; .
I majstrów.tkack!ch po jedel.1asty~ ~uflu piwa i na
prt:lważnle d~lwła produkowanych ulwcrow I !
l' nutę "MeJn l<leJner Augus!m .... spwwa:
Ich wyk~nawc~:)\v. , .
.
,,"
I
Ja nie jestem frajerem, ' . .
l Ole ~oze b~c maczej. bo takle wle.czory
ii
Ani żadnym Scheiblerem.,;, , "
są wykazanle~l tego, co t~wa:zystwo ~dzlałało .
l
Nosem wszystko przeczu}ę;~"
w obranym klerunl(u, wykładnikIem pozIomu, na l i r ;
Gdy c~as przyjdzie-plaJttJję...
l
.,
jakim stanęło, a sprawy te z natury rzeczy te*
dynie wówczas zajmują uwagę zebranych i służą
" ,.
r
Dawniei buda, bywało,"
za temat ich rozmów.
(
Spalić mogra się śmiało,
, Z pośród atoli wielu innych czynnik6w, zdoI[l
A got6wka z płomieni
nych zespolić członków pomiędzy souą i zarząSzła do twojej kieszeni,
dem, wytworzyć ciepłą, koleżeńską atmosferę,
do na:skuteczniejszych należy tradycyjny opraDzisiaj .inne są prawa,
"
tek, urządzany w towarzystwach wokresie świąt
Gdyż 'policya łaskawa,
Bożego Narodzenia.
Po pożarze wnet hula,
.
Pcha .ci~ za to, do ulaJ
,
Tradycyjny ten, czysto polski zwyczaj, gorliwie przechowywany z pokolenia w pokolenie,
\)' -':.t'''''
.
Człek chla różne napoje,
ma dziwną moc bratania ludzi z sobą. Nieprze~~_
Z tym i owym się zbrata,
ic. 'J
I
Lecz co moje. nie-twoje.
jednani, zdawało .się, wr<?go.wie, łamiąc się opła,tkiem, podają sobie dłOnIe l szczerze przebaczają I
~oJu..
Niechaj żyje hakata!
urazy, Najoschlejsze serca tają i stają się po- !I
,'l
l'.....nł~
datne do czynów powszechnego dObra\.
Madonna ź dzieciątkiem Jezus.
~J
•
~ •
Lecz by tę moc opłatka wyzyskac, nalezy'
. ' ł
Drugi pan handlUJe' Ole przeszkadzają mu
go urządzać b~z asystencyi szumnych b~lów i (Obraz Skowrona z wystawy sztuk pięknych w ŁodZI)
bynajmniej Odstające Us~y. odstają dlatego, źe
hulaszczych wleczo~ków taneczn'ych. WIeczór
są bardzo. muzykalne. Handel tego pana jest
opłatka cechow~ć winna powaga. I pr.ostot~
datku bardzo nieWielu z nich lTI~eresuJe SIę to- I nadzwyczaj .trudny... Interes po nizkich cenach-'
Ciepłe okolicznościowe przemowlen~e Jedne.. kiem obrad, poprzestając na zatwierdzenIu spra- konkurencYjnych. On sprzedaje na choinkę za trzi
go z cz!onk6w, skromna ale wspólna ~ecze~za, wozdań i wniosków zarządu.
.
ru?le 90 przedmiotów z prawdziwego auslralij ..
przy k~oreJ w sposób zręczny snuć m~zna wle!e l
To stanowi główną prz~czynę ~nem~cznego sklego złota, a w tern ze znakomitym "werkiem'"
kwestYj dotyczących towarzystwa, mezawodnle ( życia naszych towarzystw, ktorą konJeczme usu- zegarek.
wytworzą od:az~ po.żą?aną atm~sferę. Naleź;~ nąć trzeba.
"
Akcyę ratunkową, zapoczątkowacby nal,e-I
Hej, panowie, do mnie; bo kto u mnie"
jednak starac Się uSIlme, ~Y. takle poga\~ęd~J
mialy charakter towarzyskie) rozmowy l me żało w nadchodzące śWIęta Bożego Narodzenia, •
[kupi•.
przec:hodziły w oficyalne obrady.
w okresie których W kaidem prawie polskiem .
Ten będzie "szczęśliwyll i nieba rdzo
.
[głupi!
Zeby zaś wytwor70n,a przy ?~łat~u ciep!a stowar:t.yszeniu urządzony bęJzie op tatek,
atmosfera nie ostygła I me rozluzmł SIę zespoł
'
.
Stall. Łqp.
*
członków z zarządem, należy od czasu do czasu
• ..
A szto, Semon Moiszejowicz - woła gruby
urządzać towarzyskie b~zpretensyonalne. zebranla,
, z, c~arnym zarostem jegomość-a szto? bojkourozmaicone dowolneml bezplanowemł produk. '. •
_.
ę
tlrulut nas ~olaczyszld, nas istinno-ruskich .., ja,
cyami, pogawędka~Ii i d}'s,kusyami na ~Ie spraw
Kron~k~ f'W!~Zr!l (O~~Ua
mo emu strózu za to odrezał rubla tygodniowo
A U U ~U UJ\ ił fi
i i prikazał ciełuju kwartiru moju wyfroterować...
towarzystwa, ożywlOneml Jednak w takI spos6b,
aby ŚCiągały jaknajwię~(szą liczbę .człon~iń i człon- Nu, a odkuda wziali dengi na łot geko' w i stały si'".. dla nich upragnIOnemi.h .
K
d
'
6
d
T
P
ś'
k'
szeft?
'.'
l
olen O\.llnlcy l zcy, -:Ypy Msze.· - rzy plew l,
Ojl dł'
Reforma ta dla towarzystw naszy' Jest nie~ .
Troski nasze.
\" , (li a,
pos uszal brat; Semon Mojse.;
z~ędną. Obecnie bowiem zbyt mato człon,
lOWICZ:
ków nawet zarządu, troszczy się o losy towa- .
Na kol~n,dę ,muszę ,,:,am pokazać szo~k~
Bo, jakpiszeżargonówka~,~.,;," ,
Najwaźniejszarzecz-got6wka/'
rzyslwa. Dowodem tego posiedzeniazarządpw. ł~dzką. RÓ~~1 SIę ~na nl~co od, kr,ako:vsl~JeJ, .
bardzo często mekompletne, przez co praca spa: met;yłko akcesoryaml, ale J ty~a~l1l. a, nIe Jest
A że barik6w dużo wŁad;d, ' .
da na paru zaledwie gOrliwszych, członkó~ I takze f??dobn'a do, warszawskiej, gdYl, Antka
To, nam brak. jej nie zaszkod, zł.
cierpią interesy towarzystwa do tak.lego stopnl,a, z Na,dwlsla zastępuJę, ełeJilnc1w yqrany .fabr~że jego życie zamiera lub wlecze SIę apatycznie. k~I1Clk, który węszy, Jakby zdo~yc s,oble JaknaJGdzie się ruszysz~dyrektorzy
Jeszcze jaskrawiej malują tenslllutny stan wIększy kr~dyt" a pot~m. ogl'o~lc plajtę.
Mają wygląd kr6Ia-doży:
rzeczy zebrania ogólne na~zych to~arzystw" na
UkaZUje ~Ię własllIe taki typ .. Twar~ wy~
Nie prusacy, ani sasi ...
l<tóre, i to w drugim dopiero termlOie, zbIera golo.na, podbrodek tłusty,.obrosly ryzawYO:I :v ł.o Tylko nasi... sami nasL.
się lolkudziesięciu na kilkuset członków. \II dosaml,czupryna trochę ryzawa, na palcu plerSCle-.··
(tańczy w podrygach)
-"....-~8SBIIJ;2lIt
?
~ ='27: .4: .... 29
,,_._ .. M_ ~""!.
_ ::-ICIl!l!!_~ł .. ~~
. ~....!l...==,ewe~e: ..
'11 WILtJ
wyszły Z kościoła i gdy się już z nami przywi~ ,
-- Ze teź zawdy jeno dokuczać musisz ba.,
II'II\l"
Ul
tał, słyszałam, ja~ go IJ" wojewoda prosił dziś łamutko ty mała! - broniła się Zenowiczów'na.
'ł.:'
i\"
VI
l1li
do SosnówkyJt) na. obiad. Będziemy więc miały
- A wiecie, dlaczego wyjechał zagranicę?gościa nielada! '
zapytała Ltldka.
, " .,
Obrazek historyczny.
- A my, tu będziemy miały wzamian wzdy- Na... no?
. " .
chań bez liku - wtrąciła' Tecia -:- bo waćpanna
- Wyjechał, bo nie m6gł 'patrzeć na upadek
.....- .
zechcesz go zaraz zapr.z~dz do swego rydwanu.. i sromot~ ojczyzny!
Był ranek słoneczny, niedzielny 21 maJa l
Trzpiotka z. ciebie - przen~'ała jej. Zeno- Ol jak widzę - zauważyła Teda - to i
1775 f.
. '
wicz6wna - Że się podobal, to me dzlW9ta " bo w serduszkLl Lud.ki p. Koścuszko srodze się roz..
Przed ganek .sosnowi\1kiego dworu wtoczyła przy tych naszych nudnych kontuszach z s~a: gościł. , ,
"
.
się olbrzymia. pomaral'l.czowo-czarna karoca na ~ymi wąsami rozmaitych Boćków, Sopoćkow l
,. Ale Ludka, nie zwaźaj~c na docinki Ted.
rzemiennych 'pa.qach w czwórk,ę. czarn~ch rum a- BOrejszów, z których ~żdy, "Yygl~dal 'jak., w~>re~ mów~ła dalej;
p
ków zaprzężona. Wysiadł ,7. me) ,rurrllany" wy- mąki ,przepa~any powr?słem, Jeżell Się :raz ZJaWI
. ,- ~;ciec mój, skoligacony z rodziną 1(ościugolclI1y starzec we francusl<lm str.oJu przy szpa- tak eleganckI ~ładysz,.Jak ~an Koscus~k;o...
szkow slechnowicldch, wyrobił mu uks, Adama
dzie, a błyszcz(!ce zdala ord~ry ~,suto. złote ~a:
-:- .;' To SIę go, me omle~2ka. Ur?klem., swych Czartoryskiego przyjęcie do szkoły 'kadeckiej, .to'
lony na granatowym fraku 1 tr<;>Jgram~stym ka· w~".lękow w ~ło;dkle ~ęta mił,oścI uJarzmlc - do- ,też nieraz przyjeidżał on do nas .nietyIe dla
pe!uszu ś~i~dczyły, źe to wySOkI dygmtarz Rze·~onczyła, złoślrwle ~eCla,?- Coż ty na to Ludko I sub~rdyna~y! wojskowej, ile z pobudek osóbi.stej,
czypospohle],
. , ,
, 1 czemus taka, zamy~łona..
. • \ Wdzlęcznoscl za dOZItanę protekcyę. Przed WYl azBył to wojewoda smo~eńsk}, plsar~ polny jt..
. ~ -. Ze pan KOSCluszl~o ma mamery ~Jaclk!e l
de~ zagranIcę .był taicie u nas na pożegnaniu,i
tewski p. Józef SosnowskI, ktorr własme c~ ze panskie - rzekła poważme panna, LudWika So~· W?wczas to mIałam sposobność pOZllać i pod"zi~
sumy' wrócił do domu z par~flalnego kośc,lOła nowska -.to bardzo narur~lne! ale toby było ~Ie l wlać tego niepospoliiego młodzieńca~ Widziąłain,
w \Visznicach. Podał rękę żon,le" przybrane] W. wszystk?, Trzeba. wam WiedZieć, że to ~łodz!al1 jak jego szlachetne serce brzydzi się wszystldemi
perukę i robrony i poprowadZił Ją do komnat ogromme. W,ykształCO~y, a ,pr~ytem.. CZ,łOWIe,k wlel~ zniewagami ojczyzny i honoru, jakie spełn, ia,U
rozlep'lego dworzyszcza,
.
.
.
kich cnót obywatelsklcp. Skon~ywszy przed sze. zwierzchnicy narodu, widziałam ciężkI! rozterkę
Za nimi wyskoczyły na we:undę - Jak dWie ściu laty. szkołę kadecką" z eml,nencN, zost~ł od- I uczuć. i ,myśli, jakasie w jego wielkiej dvszy toczysarenki _ dwie panny So~nowsl{lel ~:ocza ~lon- razu kaplt~nem ]ęgo.kr,ol. MCI, Po roku Jedna~ l' la., Cała sromotR poniżenia i podłoś~ij któr~ mi
dynka Ludka, córka WOjewody l Je! ładnlufka sł?źby WYlec~a~ zaglamcę ~la dalszego kształce. wowczas W wymownych przedstąwlł słowa.ch",
kuzynka l eda Sosnowska, w tyle zas wy~amo- r).la ~Ilę i wł<tsn'e co powraca z P~ry~a..
',bolała" go tem więcej,że była zamaskow:ana .;ze..
lila się naosfatku z karocy zas~pana panmca .0
."~ Z ~ary~a! ,- zawołała. p, Ka~~hlla -:-~! te- w~ętrznym ceremoniałem i wspaniał~ wystawno..
czerwónej, pyzatej tw:ll'zy, w dZl;vacznym strojU I raz ~~ę me d;nwIę, źe tak :znakollUcre. mOWlpo ŚCI<j dworu.
,'.
.
',..' ,
.'. ...
.
.
Ludka mówiła z wielkim zapałem, a pannr
o krzyczących :barwach. Ta ~stat!J1la" d!.lleka kr~w. \ ~r&lcnSkl1..
na i panna respektowa wo]e'Y0dzlny, K~roll1:a
._. I tf.> Jest naJważnleJszy argument do ,zqo- słuchały słów jej' z.zapartyrtt oddechem; nawet
Zenowiczówna, wydostawszy Się na ostatm schod hvc1a serduszka panny'" Karoliny - dorzuc1ła Tecia juź nie drwinkowała wcale,. a. śmiech Pr1,~
werandy, zawoł~ła. zdyszana; T d
t b r. ·t~::l!ll.
stał; latać. po jej ślicznych oczach i figlarnyCh
_ Al - WleCle, że ten p, a eusz, o a . _.---;"
.
ustach.
.
' .
dzo comme il faut", szarmancki kawaler, ~ar- I
~) PI"IeY Ila~el ~ranlcy liteWskIej W Zielni Chetm_ Z jednej suohy, karność wojskowa - mÓoI
,J~o ~ie 'cieszę, że ,go bliżej poznamy. Odysmy ! sklej, posiadłoścl WOJewodY.
,
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Pedagogika łódzka jest najwidoczniej op'llrta
na umoralnieniu odpowiednie m młodzieży. St~rsi

TamtaryJJa... tam, lam, fam ...
tamtaryl1a... tam, tam, tam .••

Zm,iłllj się na~ biedą, nat~mi S,~er?tY't
.
Daj nam ch oc cząsteczkę z na:sze['rtt asneJ
. .
oy

bowiem świecą jej przykładem. Potl'zeba było
na seminaryum dla nauczycieli niemców lokalu,
Wyszedł maryawlta:
bo ich już dłużej Vorschuss·Kass~" trzYl11aC w
- Wynieść się i kwita.
*
i'
pobliżu nie chce.. \\.Tlę c postanow.](~no...aDy zaGdyż i· hakatyści dl.a takJej ~ołoty
W cukierniach był wielki hałas, kiedy, wy- pożyczyć sobie placu od szkoły mIejskiej w KaGrosza dać nie mają naJmmeJszcJ ochoty...
brano na posła sympatycznego pana Antoniego... rolewie. A cóż, przecież z cmentarzem prz}/ ~o·
Z nimi za wrota
- On nic n/e gada!
ściele św. Józefa jakoś się powiodło... .
i
Głupota!
- Co to za poseł, on nic .nie ga.da - wC?Król kradł żołnierzy,
Niedość, że daje, jeszcze chce brać
lano i wymyślano na p. Antomego, ze nic me
Fałszował pieniądze....
Psia-maćl
mówił w Dumie, że nie mówił co dzień. Poseł
Naród zaś wierzy,. ,
i,
x. X.
łódzki powinien m6wić codzień.
Przynajmniej' tak sądzęJ;.~
Kiedy kandydowało do drugiej Dumy t r z e c h .
'-:-"\,
Aleksandrów i został wybrany jeden... to znów
lz. król ~rzyk!~dem m~ ~wlecJ...
\IlIE:C nasIadulcle go dZIeCI.
,
po cukierniach był gwałt olbrzymi... wołano:
...:.. Co to za poseł, on nic nie gada w Du....
miel
. ."
.
Jam małżonek... Heleny, małżonek Heleny... Tuz przed świętami Bożego Narodzenia muJ zn6w upłynęło parę mIesIęcy,. zn6w z~·l1e.. woła, tańcząc przed magistratem. jeden z woźtirano posła, znów zos~ał powołany Anton.I ..: l nyeh.
sIał pan Tomasz Samecld pojechać do Waszawy.
zn6w to, samo ~arz~kanle w Grand·Hotelu l ITI- I
_
Hej, ha, a co się Jam stałoj przecież Wracając, wstąpił do miasta gubernialnego X,
nych pnma l<~wlar~lac!l.
wam
odmówiono
zatwierdzenia wyższego wyna· gdzie znajomy jego miał mu sprawę jakąś wy- On !11 llczy I milczy...
.
grodzenia za słuźbę.
kończyć.
. NareSZCie powOłjno n~ posła łÓ~z~legol sł~n_ To co ale I jął nucić wesołego maSamecId tak się obliczył, że papiery sądowe,
nego p. Bomasza, ct6r~ J~st socya· emo ua ą,
I
1" "', ol "dy'
tej sprawy dotyczące zabierze i zqą'>.;y wrócić na
ale. został wybrapy za pJenJądz~ bogatych fabry- zur m n~ ~u.ę c. en ... ,
•.
p o s t n i k czyli na' ucztę wigilijną do swej· rokantów z tą mysIą, aby wyrobIł prawa, mocą
UlitUj SIę, Jezu, mleJze Łódz w opIece,
dziny do Łodzi
których k~źdy fabrykant mógłby ;zdusić polskiePosl~r0rrt!j u.czciwie wszystkie ł6dzkie hece.
..:-. Mąż ~6j niezadtuf~o wr6ci _ rzekła
go robotmka.
.
~oc wie Europa
żona owego znajomego, gdy podr6żny wszedt
. Czekano. na .tę wlel~ą mowę, czek~no .•. czeZe samorząd-szopa;.
po swoje papiery. _ Niech pan będzie łaskaw
kano... oP?wJadalą~ głosno na p~aV:'0 l lewo, co
Zbyteczna radnych kopa...
spocząć tymczasem.
on to ~o~:)Je~o pOWIe. Czekano mIeSiąc, dwa, trzy,
Radość, bo magistrat jak żył, tak i żyje,
._ A czy. mąt pani papierów jakich nie zaa tu me ,l me..: .
ł h . kb
k'
Jak zechce to da wam kanalizacye.
staWił dla ml1le?
• Ale I W ,ml,eścle ~ UC? Ja y ~a lem p~
'Oraz> jako ongi
_ Nie, panie. Ale przyjdzie lada ch wiJa, to
Siał. \\.T cukł?rnlach I knaJpa,ch, gdzIe. tak ~Ie
Z studzien wodociągi;
to się pan z nim rozmówi.
dawno wymysl,~nQ, na pos!ó~~ p. Antoniego. I p.
Niech .Łódź źlo ie pomyjel
_ Zrobię inaczej _ odpowiedział gość. _
Alek,sandra, dZls mł<t gęby .me ot~v?rz~... W sk~.
. P *
W każdym domu a więc i u państwa dziś ma
piemu czekano uroczyste] ChWlh, az nareszcie
N'
h ę i c prze
nadeszła ona. Depesze własne poczęty z wiaroPrzy Franciszkańskiej ulicy zbiera się tłum gosposIa zajęcia po u:>zy. "le c c ,w ę .
~
(jodnego źródła donosić: ,Bomasz będzie mówiL r ludzi wybladłych, chudych o skórze poż6łkłei, ~zkadzać:, j-W:chodJąc d~ ptnstra, i:au~~~y~~~
juz Bomasz przygotował' mow~. Kadeci bardzo trzymając w ręku czarne niewieIIde książeczki.
e W ~ąsle, nim ~mu J:s ~u <Ier~d '
t' onele
chwalą mowę posła Bomasza ... Mowa posła Bo- : Drzwi domu, przed którym tłum stoi, skrzęt- , pOdZ~d a,m, ~rzfpa rz~ b da~e~, ~ awK p~~ł!ć po
masza . nie podoba się prawicy... Duma bedzie ,nie zamknięte•. Trudno kogoś do furty przywo· l nn. ej Zlf' mec 1 ~alll k ę lle as c
::;
S\łuchałaz radością pochwał i uwielbiell złotou- łać. A tu każdemu pilno .. Swięta nadchodzą, mnlepz ąSoto l(l~r ecz ą't
lł
t'
i dopotrzeba parę groszy na wilH~:
an, ~mec (I, wręczy za ,< opo a~eJ, pan
t · . t d.' , Ol
s ego riO zlamna. ...
.
.
mu swóJ bilet wIzytowy pozegnał Ją I poszedt.
Nadeszła wreszcIe chWila; p. Bomasz wszedł
Oj przy Franciszkańskiej przed maryawitami
"
....'.,
k
. na katedrę. l poc,zął ~ówfć takI "seriozno;~, źe
Tł~my się zbierają -.ws~ak w;dzicie sami
wy t.~~~'n~jd~~~~c~~{:tY'~~~~~~kf~ę la~~~/fZ~gOd:
aż si~wszyscy posłOWie za brzuc lY" trzyma I.
I wciąż wrzeszczą z nędzy
niki, obej~zał rozwieszone na śdallacholeodruDo gdy riareszcie nadeszła k o l e j , o zwrot swych pieniędzy.
ki, na których poczerniałe farby miały -być doTo mu gdzieś z głowy dO nóg uciekł oJej.
Stoi marznie baba
wodem dawności, a więc i solidności zaktadu,
A wszystkich żydków dumscy d~brodzieje
Mając obok draba,'
przez posłańca dowiadywat się. czy nau:>zedt i,u?
\\.ToJali razem: Bomasz "pobodreJel"
Puka w okieneczko,
pan oczekiwany... a ów pan pOlOstdwał WCląZ
•
Otw()rz szafareczłw,
oczekiwanym ..
Nas/tracą!

Niemcy płacął
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wiła dalej Ludka --liakazyw\lła mu z naj~iękBzem uszanowaniem spogJą.dać na szefa swoJego,

aq

samego króla i na swojego komendanta ks. C7.a~·
toryskiego, im bowiem .zawdzięczął kilkulet.l1le
utrzymanie i wykszlałcenie umysłu, miał dla Olch
obowi~zki osobistej wdzięczności. - z drugil'j
widział, jak oni, ci kierownicy n,arodu i in~i je
go przełożeni, w sromotny sposob zdradzab ojczyznę·
..
. - .:Biedny! ..,.. a~biednyl.;..,;., westchnęł~ pann~'
Karolina.
.'.
:.... Więc· pasował się:t. myślami - kończyła.
w()jewodzianka - w wielkiem sercu uczuwał
pierwsze bóle rozpaczy, .źe nie umie ratować gik
fillcej ojczyzny, a ta rozpacz, ta walka wewnętrz, na wypchnęły go wówczas na wędr6wkę naukowąpo obcych krajach.·'
Zaledwie dokończyła tych ~łów, gdy na pro..
gu' (Jszk,lonych .drzwi ,s~lonu zjawiła się wojewodzinRi 2: powaźm~: runą dawszy zaak Lttdc~,
wezwała ją 'do siel:lie. Ucałowawszy pieszczoth·
wie jej białe. skronit; wprowadziła j~ do komna..
ty, gdzie już czekdł. wojewoda pow1fnie rozpar..
ty w fotelu,. trzymając jakiś list W rękach. Uroczysty nastr.(lj. rodziców zdziwi~ jl! niepomiernie.
Ogólne milczenie przerwał ojclec~ .
.
..... Właśnie co otrzyma'em pisame od wOJe-.
wody kijowskiego ks. StanL'Sława Lubomirskiego,
w kt6!~m~nas pro~i. O rękę córki naszej, p~ny
LudWIk! SosnowskIeJ, dla syna sweg~, ks. .Joze'fa. Cót. ty na to? - zap)tał, zwracaJ~c SIę do J
córki. ' ..
l/udka ~b~adła i s~anęła, jak skamieniała.
- A OjCIec...?- J~knęła..
.
.
- Nam wydaje Się ks. Jozef naJodpowted-1
'nfejszym człowiekiem któremu c6rkę deklarować
n'Ioina....
.. .
..
. - W dodatku Jest. księctem - d~rzucąa ·WO]e-.
wodzina - ma wysoki rangę w WOjsku l ogrom-
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ny mai,!tek romanowski .na Ukrainie.
To już od pół roku waść w kraju bawisz i
- Przebacz ojcze i ty, matko - drżącym gło-pierwszym tu. być powinieneś, a przybywasz
sem odparła Ludka.- że wam posłuszną, nie bę- .ostatni? .
"
•
dęt 'bo ja, ani inklinacyj, ani afektu do ks. 'Józe- l
. K~Ś7it1Szko Sl~ skło~ą,. pocz~ł pr epraszac,
7
fa nie czuJę wcale.
zapewl11aH~c o WdZlęcznoscl l rewerencyI dla wo·
- Wola rodziców jest wol~ Boga - zawyro- jewody ~ całej, j.ego ro~~i~ly. . ,
•
kowa~a matka poważnie. - Z",:aż także, że ksi~" .... Coż mysltsz robIc 1 gdz1e SIę chcesz obro.
źę. metylko posaguźadnego Ule żąda, ale przy. CIC?
.
szłej m~łżonce daje zabezpi~czenie do~~ocia na
- W dzisiejszych czasach - odparł .KoścluwSZystkIch swych dobr~ch l ruchom<?sclac~.
szko - o ~wans bardzo, trudn,o,. b? WOJsko ~a
r Ludka zmilkła, czuJ~c, źe. wszelkI opor hę- przestrzelll 'uszczuplone] Rzph('e] bezy zaledWIe
dzie dare~ny;łzy się jej rzuciły do oczu, poczę- 11,OO?, staram si~ jec~nak us!l~ie ,o sz~rżę, abYlI!
ła rlewme płakać,
,
sweml skromneml wladOmOSClaml mogł służyc
Nastało głuche milczenie. Oboje rodzice za- ojczyźnie.
myślili się~ głęboko. Wojewodzina wydziwić się
- Przy twych wypróbowanych zdolnościach
nie mogła rozżaleniu córki, upatrywała bowiem i wiadomościach - rzekł wojewoda _ szari~
w związku tym wielIde szczęście i splendor nie otrzymasz pewnie, sam, gdy pora statusu WOJ~
lada dla domu l wiedz~c' przytem, .że serce Ludki skowego nadejdzie, wstawię się za tobi!.
nikim nie jest. zajęte. Có~ więc te łzy. znaczą?
K?ścitls~ko dzi~kow~ł z naleź,~ym s,entymen~
Ale na wszelkIe wilym kIerunku pytanIa Ludka tern, Jako, ze zdame wOJewody, ktory rOWllocze.
upornie milczała.
śnie był pisarzem polnym litewskim, a w pół
". Wtem. dał '. się słyszeć turkot zajeżdżającego roku później został hetmanem polnym lit., wiele
POW?Z1t, służący dał znać, że p. Kościuszko, I ważyło u króla.
prZYJechał. Wojewoda kazał proSić gOŚCia do sa· I
VI czasie tej dyskusyi zjawił} się panny w sa:lonu, a Ludka z. matkl! udały się do swych kom. ;onic, Ludka, umywszy zapłakane oczy, świeża,
nat.'
, rumiana, z wesołą twarz,! zbliżyła się do pana
Wnet tet zjawił się na progu Kościuszko w Tadeusza i pierwsza witała serdecznem uściśnieokazałym mundurze. kapitana korpusu kadetów. l niem dłoni dawnego przyjaciela, Zenowiczówna
: Męsk~ rzeikość (miał w~wczas ~at 29~ wi- ; z niezgra!:>nym dygiem zagadnęła go po francudOlała. z lego rycerskIch ruchow, a z wynlOsle.( sku, a 1 eCla, szczerz~c białe zś\bki zaraz na
g? c.zoł~, z łagodnych oczu i z rysów uśmiech~ ;. wstępie, bez ceremonii projektowała spacer po
nIętc~J meco twarzy o zadartym lekko nosie, biła ( ogrodzie,
ja~owaś wyższość dus~y i .dobr?ć bez gran!c, i
-. Ws~ak wujaszek pozwoli? _ dorzuciła
ktora od plerwsze~o wIdzeOla zmewalała ku Ole- ! zwracając SIę do wojewody _ bo p. Kościuszko
mu set;ca wszystkIch....
musi nam opowiedzieć dużo rzel;zy o sobie i
WOjewoda ~a powltame .uśclsnął go po oj- o tem, co widział zagranicą.
cowsku, zasypuJ~C wyrzuta~TI1;
. ,
. .Ludka wymownem s~ojrzeniem podziękowała
- GodZIt Się to. o ,naJlepszych przyjacIołach j fecl za ten manewr, zdaje się, umówiony, a wctak do czysta zapomwać?
,
jewoda. śmieji!c się, rzekł;
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• ka nie ozdobią moje upominki, zamkni€;te. w
mojej szafie. A ja? Chyba na cmentarz podązę.
Tam również samotni spoczywają i tam westchnę
za spokój duszy tych, który~h znałef!\ !<ochałem
i którzy już odeszli ... Będzie to wll~llIa bardzo
osobliwa. Ha, z nieakuratr10ści nierychło cby·:
!iI
.,
"
, - A, szanowny pan Samecki! Witam! Wiba otrząśnie się nasz nar6d~
tam! Niechże łaskawy pan spocznie.
.
Kierując się kupionym świeżo pJane!11~ S~"
- Dziękuję; Spoczywałem kilka godzin wł·
t mecki poszedł ~u cmen~arz?wi. ąędąc lUZ bll-,
cukierni. Chcę tylko papiery odebrać i uciekać. .
zleo, przypommał sobie, ze o te] porze ogród
- Przecież dziś pan już' do domu nie zdą:
zmarłych musi być zamlmięty. Postąpil' jeszty: Najbliższy pociąg" odchodr.i dopiero o go, cze kilka kroków, Znalazł wrota otwarte, a
dzjnie pierwszej z minutami w nocy. Wit:c tymna cmentarzu nie widać było ani żywego ducha~
czasem zdąży pan spożyć I z nami, co Bozia da-Muszą tu jednak być uczciwi ludziska,
ła; będzie nam bardzo przyjemnie mieć gościa
pomyślał- jeśli cmentarz obchodzi si~ bez zamymiłego na wigilię.
kania i bez dozorców.
Nie wiedział snadź, że i dozorcy cmentarni
- Bardzo dziękuję. Mnie także byłoby miło
umieją robić takie haniebne szkody jak pierwsi
bardzo dziś spożyć dary boże z.rodzinq. Nie z molepsi łotrzykowie ...
jej winy, zamiast tej przyjemności mam przy..
Księżyc, dochodzący do pełni, lał srebrne
krość, bo już odszedł ten pociąg, na który był·
ś~iatło na ziemię, okrytą miękkim, tającym śnie
bym wsiadł, gdybym zastał bądż to pana, bądi
giem.
moje papiery. W takiem usposobieniu, w jaW jego blasku bieliły się posągi jak widma,
kiem jestem, posiłek nie poszedłby mi na zdro. rzucając za sobą czarne cienie na białą powie. I towarzystwo moje zepsułoby państwu
włokę ziemi. Z' drzew oblatywały resztki pohumor. Więc nie mogę przyjąć zaproszenia.
; demniałych liści, szepcąc jakby cichym rozgwaProszę tylko o moje papiery.
.
rem duchów.
_ Kochany panie, jeszcze nie załatwione.
Dziwnie przejmujące' wrażenie robi samotne:
Są W rządzie gubernialnym. Panu wiadomo, jak
zwiedzanie 'cmentarza jasną, kSiężycową· nocą. ,
się tam rzeczy wloką.
Sameckiprzeszedł kilIm ulic, aż w jednej!
- I pan ma tam niepierwszą sprawę. Obiez nich zamajaczyło mu coś. ciemnego, nieruchocywał mi pan solennie, że będzie rzecz gotowa
I mego
niby grobowiec czarny na biatym groz kofIcem ~eszłego tygodnia.
bówcu.
, - Obiecywałem, kiedy bo to chłop strze"Krakowianka"
Zwolna zbliżył się ku, nowemu widziadłu.'
la...
(Obraz
Boles!IHlla
Droźd7.e\\)skieqo na wystawie sztuk
Miękki śnieg i również miękka pod nim glina
. - Tak strzela bez prochu. Zegnam pana.
pi~knych w I:,odzi).
głuszyły jego kroki.
- Cóż pan z sobą zrobi do pierwszej go~a szerokiej płycie kamiennej stał sfup, na:dziny? Przecież to dopiero poł do siódmej.
śladulący drzewo złamane, a raczej tylko' piell
Niechże się pan da namówić; .
.
Dopiero wszedłszy. spostrzegł slę, że nie- drzewa~ Z sęka drzewa tego zwieszała się ta- Jeszcze raz dziękuję- i żegnam.
.
. Gospodarz. z miną skruszoną wyprowadził ma tam żadnego interesu. Ale żeby nie być nJe- blica . z~ zloconemil!terami.. Sal1l~cki wyczytał.
grzecznym, kupił plan miasta X.
','
na meJ nieznane sobie nazwisko OIeboszczki;.
gościa na schody.
. Kiedy go rozwinął w księgarni, wzrok jego 1
.Przed słupem klęczała drobna postać dziew~!
•
•
.p
•
•
•
•
•
•
•
",
•
.,..
oadł na nieforemny plac w końcu mi asta, opa-,' częcJa, którego głowę i twarz otulała chustka'
teraz mam z sobą ro- trzony krzyżykami.
I dziewczynka ·miata na ,sobie
żakiędk 'wiatreni
- Rzeczywiście,
bić - myślał Samecki,gdy się znalazł nauliq.
,~ei chwili moj~ rodzin~ zasiad.ado' podszyty, krótką spódniczk~ i niepierwszej świePrzesiedzieć na stacyi sześć bitych godzin stołu WigIlijnego -:-,pomyslał .,- zona mOla poiości obuwie.
rzecz nieponętna. ."
,.'
mQdli się. pocic~u. za sW?ichi moich rodziców,
Nieopodal grobowca, po drugiej stronie alei
Tymczasem z.aszedł do .telegr~fui zawiado-. z).}t;órY,?1~aw9f~l:tak mlle~yło. przy wlgllijn.:j~: stata.ośriież~ma le~iuchnoławeczka~ Starł:$zy ią
mił: żon~1 ,te, stanl.e w Łod~I.,naZ~Jutrz OgOd~;61' blesJadz!lf.; P.ĆlŹ~ieJ :pr~eła. m.,le. ~Hi," OPI~.tktem ze ., I okrywszy Ja, k. Ii. Ś s.t. ar.,ą g,azet ą • san.leCld uSia.df,
rańo.
. " , ','
,
.'
wsżyst.kl.r~1l.~pr6cz~nle... BędzIe 't? ,pler.wsza u spogfądając, na d.zieck(), wstrząsane od.czasu do
Wracając, wstąpił do księgarni ,'z nawyknie.. nas ~Igllt~ beze mn!e.:,,· ~otem .odspleWajll ~o-I czasu łkaniem dchem, a. więc tern boleśniejszem.
nia.
lędy l pójdą oglądac chomkę· PodstąwydrzewPoprzednie widbId rozkotysały jego wyoGdy wreszcie na ciemnem tle nieba mruga- ,
.ty. już WOjska gwiazd i gwiazdek, wpadła zdyszana służąca z biletem wizytowym tomasza
Sallleckiego i wykrzyknęła:
, - Paflstwo proszą· panal
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- ldźźe wać~an z temi kozami do parku; JaJdemś gorącem, pragnieniem, wnet jednak ;a- uszczęśliwieniem ojczyzny, z wiedzy i ,obselwa~
bi) one się już od rana ~ieszą na pr.zyja~~ tak, p~nowala .nad sobą i śnieżno-białą rączką popra- cyi nad prądami wieku może się wyłonić przyzacnego kawalera .. Tylko ~ tam D:0wmkaml z~- 'WlWszy JasIJ-e Pllszy~te włosy, przybrała wyraz szły program odzyskania tych klejnotów, które
granicznemi Żb~lO w głowkach.me przewracaj, p'rzytIJ.usowe~ pow:a!5t.. . ; .
wśród anarchii zatraciła szlachta i jej wybrańcy
a za godzinę czekamy was z?~lade1l.1'
Ale to. Jej zID1~zafl1e 1. te ,błyskt w o~zach królowie XVIII wieku.
.
Wyszli tedy razem, a gqy: l~Z bylt wp~rku, w jed:n mIg zauwazyła TeC1ą, l lakby Z';llą. v.:~ Ody tych .s~ów domawiał,. znaleźli się wglę-rzekła Ludka.' - Jakże Się CIesZę, że wacpan
zmOWIe była, potra~lła zatrzymac przy )aklmS bl park~ własme w tc~ 1?amlętnem miejscu, gdzie
znowu jesteś Wkraju i że spełą.i-ą siętw~* ';Da- klom~i~ w tyle .p~nę Zenowlcz?ymę ku wielk~e· Lu~kę zegnał przed· pIęCIU laty. Był to. kolisty
rzenia O których mi wspominałeś przed WYJaz.. mu lej zmar.wleOlu, a po. chWIlI, znalazłszy ]a- ŻWIrem wysypany plac, gęstym murem świerków
dem. "
..
kiś ważny powód, do dworu ją wyprawiła., Za~ o1::>rO$ly,' a wkoło darniowemi ławeczkami· oto- B.ardzo mi miło, fe waćpanna tak d()brze czerwieniona P9 u~zy panna K~r~lina, .zdusiw- czony. Ustronny ten zakatek nazywał sie Koleb-chowasz w pamięci naszą ostatnią rozmowę· szylzy w sobIe, zagryz1a wargI l pobIegła co ką".i tysi~ce wspomnień budził w sercaciJ obyWróciłem wprawdzie do Polski, aby po odbytych ~. tchu do dworu, ale ta jej skwapliwość i złowro- dWOJga młodych ludzi z lat dziecinnych.
studyach służyć jej nabytą. wiedzą, ~le gdy.pa- gie ja~ieśi milczenie nic dobrego nie wróżyły.
Widok "Kolebki". rozrzewnił ich bardzo.
fizę na to; co. się. tu d~iele, gdy wldzę ,wOJs~ł:<0~clu~zko .~os~ł, ę~II?- n~sa,m z~udką. - Pamiętasz waćpanna :-" rz.ekł Tadeusz - ile§:
obce, rOzłozone.pokl'aju, a, ster rządu. ~ rę- S~U JakIś czas 'w.n.111<;zen~u,. Jak!:>:r zda~llc" sobię nU .,tu nieraz w grach dziecinnych dopiekała
kach ambasadorów cud~oziemski~h z,'drugleJz~- spraw~z t~go,·CO,Slę. z mm} dZl~J~.. . "
.
wszelkie, objawy sympatyi i afektu w śmiech
strony służalstwo przed nimi naszych urzędm- B~dz.że wacpan. dobrej mysh - ozwała SIę obraCa]llc... dopiero w dzień' pożegnania tu w
ków i dygnitarzy i ~traszną demora~izacyę pol!- , ~ końcu woj~~odz~anka -: o?"ząśnieinysię. z ?b- tym n~jodl.egl~j~zym .. zak1tku. tefśo parku', gdym
tyczn~ mas szlachecklch - ręce .0padaHh.k~ew s~ę cy~h, ~rotekcYJ. 1 ~~ow dOjdZIemy d,o.~aw~eJ wwl- rzekł, zes1ę J.uz moze .wl~ceJ me ~obaczymy... '
ścina w żyłach, J;"ozpaczsza~t}1e .sercel J}li mekosCi l ch!Vały..
'
.
>'
'.
•
- . Ach! me wspommaJ waCpan...
, •. '
wied.zieć, gdzie szukać śr~dkow l spos?bow ra~
-:- p~J Boie,!"i- ale n~,to .tr~ebą l1a~ ~l~l... Szepnęłaś wówczas ze łzami w oczach"
tunku, . aby wydobyĆ z tej prżepaścl nleszcz~n~ k~cb i. ~wlatłych' obywaŁęl1, a Ja Ich w oJczy~)}-le ~,Przebaq:, Tade~sZ~I, ws~ystkie . dzieciime pso~"
ojczyznę.
,
..
'
'.
me WIdzę·
'.'
,.
.,,' . .
'
.1 ~lrazy,. a pommJ., Jako Clę z duszy wszyscYlfi\- , '
_ Waćpan ekrufnieodczuwasz n~edolę. na-o - Tam, gdzie ~acpan J~stes, .znaJd~slę 'luJetp.y l .Bogu Sl~ ~u gorć!co modlićb~iiem,
SZ~ - wtr~ciła Tecia \- i wszys~o o~bczasz 1 de- i wH;lc~ obywatele, tobIe podo?~l, ,wIerzę. w to abys ,zdrow powroclł".
" ,'" ' " .'.,'
,~ -:- ~amiętam --i cieszę się, ,~eŚwaćpall'poliberujesz, jakby nie 10łnierz, ktQry tylko słucha, Ś~'l~cle - zawołała, a twarz. leJ ob~a~ s~ę rureszty nie, pytaj~c."
,,
'
IDl7Ucem, ,o,czy znowu b~chnęly. płomIęnlem..
wroctł mct)'lko zdrów, wesół i, taki' .zawsze' do,.
.' -Słilszność waćpanna masz,.... odparł Koo«łu-,
. .-Kro19'~o, ty mqla, - WIeszczko ty mo~a, bry, jak byłeś, ale z głow~ pełn~świeżych myszko -±ołnierzem. jestem. i, .słuchać mam, .al~~. oPY~ szcZęśbw,Ie' wywfążyła, :-. zawołał, w . UOle- śli i wiedzy, w chwili, gdy' nam dżielnyćh ludz.f
równo i obywatelem, kóchaJącym, wołnoś~ llC!J- I ~wemu p. TadeuĘlz, ,oczu od. me] .oderwac me mo- potrzeba.
. ..
Czyznęi.w ten spps'ób pojmuję ąbOWl~~kl sW(jJe. 1 ~~ic, .a I?otem .przylgnął w, dłUgIm po:ałtmku qO ' - Słowa pożegnania waćpanny- mówił z
_ Nie ,słyszałam, 'żeby kto u pas WIdZiał !ak, l J~l blC\łej dłom~ .' , .' .'.
,,:"
wielIdem wzruszeniem p. Tadeusz....,. wbiły, się, ,
dobrze warutiki zorowego źY71a narodu, jak
- <?by lucj - kon~zy~+ zachwy~e~n-.l, nowe jak ościenie, w pamięć moj<! i były mi nieraz W
waćRan i dlategotak zawsze lubię go słuchać~' ~ pokolema zdołały podzwl~nąćupadalącą. ojczyznę·
przykrych termiąach wędrówki osłodl1, W duszy
zaw6Jała Luclka, t 'Zapałem,
.'.. , .' . .
,- Jakże g9rąc? wacpan. ~och~lsz .tę bled~ą zaś brzmiały tak rozc1źwięczn1! nub~i· ii: juf doKościuszko s')ojrzal na nią,oczy .Ich. spotb- ł tl~S'f\l Polskę, Jei:eh tak bolesme CIerpISZ z mą
czekać nic mogłem tej chwili, w której widokiem
Iy się ze sobą i \dumienic przeniknęło ich St1~ł II l~.
'., . .
.'
"
.,
•• ; twoim oczy swe ucieszę, wszystkie cierpienia,'
do głębi. Oczy jej, ,upajai.ąco.niebieskie, stały:.!ll~" ,<?vak, ,bo tylk? ~ p~meslOnych dl,a n~el.1 trudy i znoje zatrę i ułagodzę· Ba- jeśli mam
cieqme, mtbr~lłysiły ogma, 'Jak płomieniewyb.u- l"!".l'pień: 1 tr.udow -mowIł, ~lewypttSZ~Zal}:!C JeJ być szczery ":':"wi~cej jeszcze roiłem sobie Wó,W:'··
chaj~ce. Delikatna jej twarzyczka I drgała chwIlę f' dbii z rękl ...... tylko z gorzklchrozmyslan nad l C1;aS. Ody go ciężkiej pracy nad dziełami sztuki
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T•. Korzon: Kollcluszko, str. 172.
Ludwik Glatman. -

.,
apolskie
po~pies~yła
n~jpierw intelig, . -;. a, pośpieszyło
b'
mleszczanstwo.
,pracac t1 artys!y rzez' iarza
p, ~o~opki. Dał. on tego obdarzono dziatwę łakociami.
.
y
,Nawet J<l:n JeleIl/', późniejszy redaktor w~borne dw!e gło:v , . Oby:'d~le-typy krakow·. - Wczoraj o godz, 5 po południu w gmachu
R l" I tór JeszC"!
. 'ł ó
,?kle, Robota znakomIta, smlała, układ <::echu· I starców i kalek odbyła się tradycyjna uroczy'd'ów
°,I z'łO~Y/ d.o -'/
'" d!lledP~~a k'w wóc~asfna zy- Jący duży smak artystyczny, Artysta wypowie-, stość 'Owiazdki" która zafomadzita prócz czton~
z za"'"
"
'''''
Nie UJ};.' . ', ' Je no , OJow I " sw I a oryzm
, 'j. dział
, . .si"
. dobrze .I' ,wVIO'l·ą?a·'ł
J
"dar6w zna k 0- ków zarządu
chrześcijallskiego
Tow. dobroczyndziestu ,) .1"io od tej p.ory .leszcza lat ,trzy. miCIe.
.'
..
,
,
ności i komitetu zakładu. liczne grono opie~u~ __ lelu ~ tych, mohlk~n~w w grobl.e !e,Pan MI~h,ał Gro~sl~an, ucze~ Laszczkl, wY-nów i opiekunek oraz protektorów, między mg~o od_ ...Jwna, wlel~ Sl~ do ~IŚ JesZC7.e na sW.le- stawił ,ró,wmez z zacl,ę~lem wyk?nczoną ~~owę. ł nymi przemystowca p. Edwarda rierb..ta, który
cle ,koł~cze. , PamIętają, om ,do,brzt' te chWile,
Stal1lsław Ho:owlcz nalelydo naJmłodjest głównym dobroczyńcą instytucyi,
p~mlętają, z jaką energią, z Jal~lem sercem ~o- ! szych. Dat on pr,ob,Y Llsi.ło:w;ania efektów ~wie'Uroczystość, jak zwykle, rOZl)Oczęto nabo~
pIerano tę spraw~,,, Ale cZY, tę Jedną sprawę zy- ; tlnych, o czem mowl dobitnie "Pogrzeb Mnicha" żeństwem w kaplicy katolickiej na 1 piętrze,.
dowską? Wszystl~le sprawy zydów. w~wczas były oraz kiJka charakt~rystycznych g~6w. . , g d z i e chór męski odśpiewar "Bó.g się rodzi;!. oraz.
Talent A. WaJbauma zapow.lada SIę bardzo "Gdy się Chrystus rodzi" Mioduszewskiego, na- .
sprawamI naszemi, bolały !1aSZ C?go,ł, Jak własne,
.I ?to po lata~h tr,zY,dzl,est~ J.~kl zw:o~ strasz- d?brze, Portret, ucznia f!l,al,~wany je~t wybor. stępnie ks. Karol Szmidel wygłosił okoliczne>n~, lakl~ Silne . r~)Zdraz.nt~OIe, Jaki r?zdzwlęk P?:
n!e: Własny zas portret plort<lem nalezy do cel· ściową przemowę do zgromadzonych starców.
między Je.dnym~ I dr,uglml. Nawet, CI, co da~meJ
nIejszych prllc te~o ,rodzaiu.
.
. ,
Takież modły odprawiono w kaplicy ewanMł?,dy łodzIarylI! p. Hech~ lest ul~blencem
gelickiei, na 2 piętrze; pienia religijne wykonał
tak chętnie śples~yh z ,pomocą zydom, dZls na
tę sprawę gatrz ą maczeJ.
akad~mll krak~wskleJ na wydZIale. sztuki sto~o~
chór Domu sierot po polsku i po niemiecku.
DI~c~e""o?
. ,
w~neJ. Pr~c~ Jego: drzeworyty, akwaforty, mlePrzemawiat w gorących słowach pastor Gundlacl1
. ,\I!srod n,owopo:vstały~h haseł nterzadko da- d~l?r~ty, ntelednokrotnje były, na~radza!l~ (pie- w języku polskim i niemieckim,
.
Je Się słyszec głos zy~ów..
.
.,
męZI1I~) I od,zna~z,al1e:; Wystaw,lł kilkanascle tych
Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości
- Kto temu WInien,. ze my s~ę z wa~l"n~e pra,c, Jak rownJez~l~ka płÓCien malowanych "Gwiazdki" przeszli do sal jadalnvch na parterze,
łączymy, ~hyba, wy sarnI... bo me potrafl!Jscle olejno, a przedsta"Ylą.Jącyc;h, "Martwą naturę",
gdzie przy jarzących choinl<ach ~......._,-~,......: ;:L:.
nas zasyn:J1lowa:--::I~b tez:
, ,
,
'
Obrazy te odzn~czalą Się smlałym koJorytem,oddzl~; :::.. . _ ...;
., , ..,
. - J
_ NIe umlehscle nas sobIe zjednac swoJą
PIękny też Jest krajobraz na tle kt6regow:
." ," -.../ ,)!l~rze męzczyz~1 I. kobIety.
odpornością.
dać kościół Bożeao Ciała w Kr ko '
.
I
•
Po odpowledmem przemÓWIeniU prezesa k<?"
Niechże tą jednodniówka będ;;de jednym z ty.
Sumuiąc wrażenia jakie \~yn:~rSię z w _ rm!etu P~zytuł.l(U p" M. Sprząc~ł(Owsklego panie
siąca istniejących dowodów, jak ol1lacy obcho- stawy, musimy zaznac~yć,:ze obrazów Sko(lczK~ ~~~k~~~~ d~~~łY tę Óozd~wnlc~w~T ~itarun
dzili się z żydami i czyja w tym rozdźwięku nych nie mamy tu wiele, za to szkicÓw bardzo syonar y z t . Y~~, pr cZ50e~o az z , . penhwina,
X. X.
dobrych dużo.
..
.
z .0 rzyma PC?
"op. ollarowanyc.
, .,
.
, "
. przez pamą Annę Schelblerową
, Wtd7;IIllV, ze artY,scI, pełl1J ząpatu, szu_
.
.,'
~ają .soble dróg własnycbna przyszłość.. Gdy
VI LJble~ł~ . medzlelę .w teatr~e "Szary -'
Je zdobędą, gdy wywalczą kierunkowi swemu u- przy ul. ~:gow;:)k~eJ, odbyła. ~Ię ,,~h?m~~ urzą
znanie wśród świata sztuki, wtedy niezawodnie l dzona prz\;:z komItet oc.hronkl choJenskleJ.
Wystawa sztuk pięknych.
szkice ich będą na rynkaCh poszukiwane, jako
wskazówki ~róg, którel~l kroczyli,
. . .'
-:- w ubiegły ,P0niedziatek. w gmachu Do~uszę
Jednak
zrob!c
]E~~~n
zarzu~
Większej
mu
.slerot
pod ef?:ldą pa:afii ewaą~elickiei św.
,
Najmłodsi urządzili w Łodzi wystawę sztuk
pięknych, chcąc zaprodukować sw\oic prace przed CZęSCI ,tyC? pra~,. a mlanowl,cle ten, z~ są o~e TróJCY, p~zy ul. Północnej, odbyła się doroczna
z za WIelkIm pospIechem .konczone. WięC o lle uroczvstosć "Gwiazdki".
.
ogółem łodzian.
,
-W udekorowanej sali zgromadzil"o się 39
Wystawa jest nadspodziewanie liczna, sIm·. szukanie dróg nowych może stworzyć w!elldego
piono sporo prac, na omówienie których trze- artystę, tyle pośpiech może zmanierować naj- chropcówi 26 dzie\vcząt z przytutku oraz kilku~
baby' o wiele więcej miejsca, niż pismo codzieJ)~ potęż~iejs~eg~ i dlatego moja uwaga dl~, mh?- dziesięciu wychowańców dwuklasowej szkoty
dych I oblecLlI.ących talentów: wystrzegajcie Się przy tymże Domu sierot, w obecnosci ooiekunek
ne może go poświęcić,
.
i opiekunów zakŁadu i zaproszonychgoścf.
,
, Na trze<iiem piętrze salonów w muz~urry r~z· roboty-z pamięci. _ _
Przemawiał . w gorących
słowach
pasto['
wIeszono zap.ewne około trzystu, a moze I WIę
Gundlach.
poczem
zajęto si.ę ro.'.luawnictwem pocej szkiców i obrazów. Rozpoczynają je prace
darunkówgwia..:dkowycb.
.
p. Maurycego Szczecińskiego, który z zamiłowa
. -:' W.snli konfirmacyjnej parafii św. Tr6jcy,
niem' naszkicował bardzo' interesujące obrazy
"
Pfzy.N:owyrnRvnk:u, oobyła się w ubiegty po. '. ~, .
wschodu i typy tamtejsze. Bgipt dostarczył mu'
.
(a)
TradycyjnY
obchód
"Gwiazdki~z.
okazyi
OI~dzial~k.
tradycYlna."qwlazdka" dla biednych
dużo tematów. Największe płótno, to "Araboporuszył serca ludzi litości. mIes~kancow ewanJeblww. Przetrlawiał pastor
wie pod drzewem", wyróżnia się onb barwno· Bożego Narodzenia
.,
.Hadnan;
.
ścią i wykończeniem. ~Wiele typów wschodryich, wyc;
h N iezapomnlelio:ubogich' i maluczkich,
R~zdano 502 biednym wsparcia pieniężne
wiele pejzaży. Z polskich rzeczy mamy wIdok o tej biednej dziatwie, prawie .bezdomnej, . lecz , .
mieszczącej się kątem w brudnych, pozbawio- w sumIe 1382 rb. 50 Iwp; w naturze zaś odzież
kościoła św, Piotra w Krakowie.
Pan Skowron zalicza się .do malarzy dawniej nych światła i ciepła wilgotnych norach, szumnie bakalie. strucle i t. d" wartości 2167 rb.' 57 kop:
.'
.
już znanych IW Łodzi. Należy on do plejady zwanych mieszkaniami.
Nie usposabiają one do wylewania serdeczartystów bardzo obiecujących i ~tarannycht dąży
rU\U!ntDARIYK TERMl~OWY.
w swoich pracach .do wyszukam.a sposobu od- nych uczuć rodzinnych. bo tal<a dola mieszkań
IMION~
SI:,OWIANSI([R D z i ś GodystaWa. J u.
rębnegonialowania, do zdobYCIa specyalnego ców zagłusza w nich nawet instynkt rodzicielski. t r o Grzffilstawa,
W piątek: "W'r6ciWoja.
...
Ale
raz
przynajmniej
dą
~oku,
VI
wigilię
Bożego'
kolorytu.'.
.
,TEATR POLSKI. (Ce~ielniana nr 65), 1u t r l)
P. Skowrpn,maluje krajobrazy, typy I por- Narodzenia i im. jasna Owiaz~ka. błySka i dla · "Zły duc~'" Kośmińskiego. Początek: o ~, 5 pp, ~ "Kra. trefy. Własny portret na tle pi,ęknego krajobrazu, nich żjawia się dzień radosny, który wystarczyć k,?wiacy l. górnIe" Kamińskiego. Początelt· o godz. 8
mln, 15. WIeczorem.
;
.
."
trzy portrety . malow~ne kredką-~ą to "Yszystko im m1,lsi na cały Boty.
- Wp i.ąt e. k "ZaczaroWane koło", baśń dramaWięc Koło. Panien .dl~ swojej dziatwy żeń
rzeczy wybornie śWiadczące o USIłowaniach .ar~
Rydla. P,;>c,:z;, n g•. o pp.--"Orlę" Rostauda. Potysty. ~iezłe są typy "Hucułów na pokładzle-. skiej, uczącej się w szw~hli przy Kole. istnieją~ · tyczna
czątek o godZinie 8 min. 15 wieczorem,
.
wyborna twarz Chrystusa, rysowanapiór~iem. Gej, jak u~ciwą pracą na chleb zarabiać. w dniu
s o!> o·t ę "Zły dUch", Pocz, o ~, 5 po polMadonnę z Dzieciątkiem Jezus na ręku przed· 22 b. m. o godz. S-ej po południu urządziło "Kraltowlacy l górale". Pocz. o g, 8 m. 15 W.
.
stawia nasz. rysunek mlstronicy 3-ej. Kilka obra.. Iłchoinkę", Zajaśniała. tradYCYJna choinka, przy
TEA TR POPll.LARNY (KonstantynowsJm nr. 16).
zów octznaczonyth na wystawach sztuk pi~knych. której schludnie ubrane dziewczęta odśpiewały J ut·r o .. Warszawiacy W l\meryce", WodeWil. POC:l4"
.Maks Haneman; wywiesił mniej prac, niż kolendę, powitane przedtem ciepłem słowem tek o godz. 5 m, 15 po pot. - "Ewa", operetka Le•
hara, Początek o godzinie 8 min. 15 wie-czarem,
.
. inni artyści, ale ma w nich wiele cennych. Pit:- przez p. Robakowską. ...
- W p i ą, t e k "Czar walca", operetka Straussa
Następnie ·rozdano dziewczynkom łakocie, a
knie odtwarza grozę Tatr. Przedstawił nam kil- ·
· Pac,:, o g,. ~ pp.- "Bohaterowie". Początelc d gódz
a
r
d
tym,
które
się
wzorowo,
sprawowf1ły
t
!1
g
o
y.
ka widoków. w róźnych oświetleniach. Jecien
8 mIn.l5 WIeczorem.
. .',
~ W poniedziałek q gqdz.3·ej po potuz tych obrazków został nagrodzony. Tegoż ar- ·
.:..:.. 'W s o b ot ę"Warszawiacy w Ameryce", Pocz.
o g, (5 pp.-:,Targ na dziewczęta", Początek o· godz. 8
tysty mile pieścioko"mal?w~ny w słońcu obra- dniu zapłonęła choinka w domu ubogich sierot lU
15 wlecz
. ..
zek z klasztorem łaglewolcklm. Obrazek "Kra- zostających pod opieką Tow. opięki nad dzi~ćmi
"
!,OWARZ. SPIEW, im. MONIUSZln, Jut'ro f.
.., ..
"
....
kowiankę" tego:z ai'tysty nabył ad w, R01.enblat. "Gniazdo łódzkie''.
"JlI.~elka" W teatrze "Scala" (CegiellllaitalB)
DziatWa odegrała~,;Jasełka" ,p.oczem odśpie oW g.Plllt~k
Bolesław Droźdzewski naleźy doartyst6w
5 pp.
'
.'
,
wano
kolendy
przy
udekorowatiem
drzewku.
już urobionych. W obr~zach, ~ z~łaszc~a w,pej· . TOW,. iln, CHOPINA, (Piotrkowska 108),· W SO~
zażach swoich .. wypoV,1lada Się Jasno. I ~ąllało. Zgromadzone opiekunkirozdały,torebki ze sło b otę koncert-raut. Pocz, o godz. p61dQ9 wlecz. .
Krajobrazy jego malowane są w róznych po- dyczami, ofiarOwane przez uczennice szkoły p.
MUZEU~ N{\UKI f SZTUK! (Piotrko.wslca nr. 90
rach dnia i zawsze są żywe, barwne, pełne. po- Siennickiej, oraz zabawki, . cieple !ubrania, fartu- otwarte codzlenme od gOdZ•. 4 pp. do. 10 w.jecz.o. rem.~ a
niedziele i święta od. godziny 12· W.polu.u
.. do '10
wietrza. Portret.· mecenasa Maternickiego 1), (Iobry. szki i czaplci, ofiarowane' pnez prezesową panią "'.
Wieczorem.
.
' , . . .. ,
Oustawową
Geyerowąipailie
.
z:.
komitetu
do~
Artysta uchwycił wybornie ten. satyrycZll}' gr~
chodów niestałych. Przernawiałks. prefekt Sien~
mas VI ustach. "Krakowianka", zkt6rt·l .szkiC · nicki.
.... ' ......' .... ..
.
zamieszczamy' na S-ej stronicy "Rozwoiu··· je~t
- W ochronce II-ej,. przy ul; Karola j'{! 18, :.
żywo malowana i ·dobrze uchwyco~y tyr , Pr?"
'
buje też na swych płótDach przelac łamar!le
s~ę liczącej 520 dzieci. w. wieku l~t 5.,...8, odbyła si~ !
wczoraj doroczna uroczystość o, Gwiazdki".
światła wśród nocy. \l!idzimy to na at;,razle
, '.'
,~_,.':'!ł. Zgromadzone W więksfęj' sali dzieci dekla. przedstawiającym figurę Chrystusa Pana w (~gwie~
..
.
(h)
,Pas~erkl.
Pełna
niewysłowionego
mowaiy,
.
śpiewałykolendy,
poczetit
rozdano
im
.
tleniu czerwonych lamp, znajdujących :§'tli' przy
M
k~ ,Msza SWI.ęt~ tak z~ana IłPasterka'"odpra4
kosciele św, Krzyża w Łodzi,
' podarunki~wiazd,l<owe. 180 dzieci otrzymało cał Wlana
napamlątk~ ZWiastowania przez AniGla 4.
kowite
ubranka,
70
.
zaśtylkq
częściowo
•..
prócz
.Z wieJkiem. mmaniem musimYPoITi~\łti4 o
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pasterzom o Narodzinach Dzieciątka Boże~o odprawioną będzie w roku bieżącym w kościołach

Nr 295
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CU

Echa lo!cautu

ł6dzkich

w następującym porządku:
\if kościołach pod wezwaniem Św. StanisławaKosIki, Św. Anny i Św. Kazimierza o godz.
11 przed pótnocą; w Iwści?tachz~ś ~w Krzy,~a,

ZF

w pi'zemyjie

--

wstąŻ!<O'J.ly:n.

,
Upłynęły iuż 4 miesiące od chwili
zawieszenia czynności w nie'<tórych
\VniebowzjęciaNajświętszej Maryl Panny, Sw.
fabrykach wstążek jedwabnych, wyJózefa i Sw. WOjciecha na ChoInach o godz.
wolanego stralkiem robotników, któ12 o północy. '
. , .
rym odmówiono unormowania cennika na pewne artykuły przemysłl!
Inne nabożeństwa W oba dm sWląteczne
odbywać się będą w zwykłych godzinach.'
wstążkowego.
'(x) Jasełka, Tow. śpiewacze im. Moniuszki
Fabrykanci zwołali zebranie, na
. w iladchodzące dwa dni świąt Bożego Narodzektórem wzięto pod uwagę przesilenie.
nia t. j 25 i 26 b. m., w teatrze "Scala", przY
panujące w przemyśle wstążkowym,
ul. 'Cegielnianei nr" 18, wystawia "JaseJka", nie
spowodowane chwilową nad,JroJuk..
szczędząc trudów i n.akładów, by dać ~m, odpo~
cyą, podniesieniem cen surowe.JO Jewiednią oprawę sceniczną, W wystawienIU "Jalwabiu, oraz kontrabandą.
sełek", oprócz 50 oS?b, wyk mawców dorosłych,
Ogłoszono wspólny lokaut fabierze udział chór dZieCInny Towarzystwa.
brykantów, skutkiem c7.e;.Ęo pozblwioPrzedstawienia rozpoczynać się będą o g. '
nych zostało pracy od 13-tu ty~oJni
. 3 popoł.
','
około 700 robotnik6w.
W'taściciele niektórych fabryk, ja(h) Z tramwajów. Dziś wi,eczorem ,z powodu
, wigilii świąt Bożego Narodzenia ostatnie wa~ony
ko to: Wiesia, Richtera i Emila Eisertranwaio~9 zjadą do, ~emizy ? godz. 8, Wlecz.
ta, złamali solidarność lokautową i
i dopiero Jutro o godZinie 12 mmut 50 w pqtupodwyższyli płacę zarobkowq robodnie wyjadą znowu na miasto~ i
tnikorn:
(a) Zawieszenie pl'acy. Wczoraj admin!Dwie fabryki: akc. tow. Czamlri.
stracya fabryki A. I. Woj~y~tawskiego P,rzy ul.
skiego i Babiallskiego stworzyły nowe
Południowej Nr. 50, wYWieSiła ogłoszenie, za~
• 'W.
drogi do wyjścia z potożenia, miano~
wiadamiającę robotników, fe z powodu napra,1'11
wicie przyjęły tytułem próby po kilku
wy maszyn fabryl<a przez ki.łka d,ni nie będzie
ludzi do nauki, lecz próby te zawio~
czynna i. za ten czas robotnICY me otrzymają
Na lekcyi iN szkole niemillcldej w lodzl.
dły, gdyż ludzie ci po parutygodnio~
wynagrodzenia,
U c z e ń. Tu nad Bu~iem wytknięto nową ~tI..
wej pracy zażądali podwyż:;zenia pła(a) Z fabryk, W fabryce wstążek jedwabbernię Chełmską-a nad Jasienią I
cy zarobkowej z rb. 7 kop. 20 do 10
nycJr "E. Szlamowicza i J. Finkelsteina" pr;zy ~1.
Ł6dką będziemy mieli niezadługo 1.a
rb, tygodniowo, oraz nie zgoJzili się
Południowej nr. 34, wszyscy robotnicy w lIczbie
dzer Bezirk.
na zWiększenie dnia roboczego,motyNauczyciel. Sehr guU Siadaj -piątka z koron/&.
wując odrzucenie ostatniego warulłm
85, przystąpili do pracy na dawnych warunkach,
według których męzczyźni zarabiają od 12 do
U c z e ń. Byleby Hohenzollernów.·
tem, że liczny zastęp towarzyszów fa·
'18 rubli a kobiety od. 4 ~o 8. rubli tygodniowo.
'"
' .
bryk lokautowych pozostaje bez pracy:
.
fabrykac::h: Babianskiego, Epsztejna, ~alle~o, Oellnera, Schutza, Ltlrie~o. MJrg,uliesa l
.' Wfa~~yce Llpstetn3 I, ~mcberga przy ul.
WJdzewskleJ n~, 100, admlnJS(racya z' powo~u , Wlclw;go-a?mllllstracya pr~yrzektała robotnikom podw,vikę cen,' o ile wszystkie fabryki lokau~
strajku robotników" trwającego od 28 sle~pma. towe dadz~ .Je swym robotnllwm.
I
przyjęł~ pr~ed tygodniem 7 nO\yych robotnlk~w, r • .W'łaśclclel~ II1nych fabryk, lokautowych uzależnili uruchomienie swych zakłąd6w od przys!l\wczoraj zas znowu 16 robotml\ów. , RoboLmcy I plema do pracy na po;medmch warunkach robotników danych strajkujących fabr~~ RobotniCY
c:Lpracują na dawnych warunkach.,
wst"żkowi ponoszą. Skutkiem lokautu dotl~liwe straty matervajne"
{ (a)
(a) . Z Towarzystwa popierania handlu i rZ8..
miosł. W' ubiegły wtorek wieczorem, W lokalu

I

G

y;

I

I

technil~ów odb~ło się, org~njhzacYdine. zeb~anj;
Następne posiedzenie członk6w zarządu po- f
(x) Owoce z Krymu sprowadziły warszawskie
, .Ł6dzkleg~ oddZiału p<?Plerama an I~ I rzeml<?sf. stanowiono zwołać na 29 b. m. punktualnie o
Przewodniczył p. Stanisław ł:.ukomsl\l, zaproslw- g 8 wiecz
firmy:A. Zychowicz oraz Ziemiańska S;Jótka
szy na asesorów p, dr. Corskiego i Merkleina,
"
.'"."
'
•
'Ił
Owocarska, mieszcząca się w Halach Mirowskich
a na sekretarza p. Pogonowskiego. Odczytano
(x).' Z l,tut l1l. Staramem. stow. "Lutni
w Warszawie, wreszcleW. Stokowski, Warszawa.
ustawę, w myśl której o ile zapisze się 30człon- tradycy]nywlęczór sflwestrowsl(J o bardzo uro- Jasna 6, i prowadzą nimi handel hurtowy.
!. z~aic~nym programie i wspólną kolacyą odbęW'iadomość tę podajemy na użytek naszych
, kówczynnych może być powołany oddział.
, Dotyczczas zapisało się do łódzkiego oddzia- d~le SIę 31, ,b. m. W lokalu własnym przy ul. owocarni, kt6rym te ź'ródła hLirto~e polskie nie
łu 70cżłonk6w czynnych i 10 popierających .. Plotrkowsklej:N'R 108,.
.
są znane.
'
'Uchwalono opracować specyalny regulamin. Co,
Na programz~~z~ Się: kwartety humory(x) Wleozór Sylwestrowsld w "Savoy'u".
Zapobiegliwy zarząd hotelu, "Savoy" pragnąc
, "do "działalności oddziału położono główny na~' styczne, chóry~Lu~n1 I solowe .występy. .
>ci~~"na popieraniu drobnego .llandlu.
",
Po : wycze~pan!u p:ogramu l powI~anJU No- ?przYJemnićstatym bywalcom swym w kawiarni
, ,. '..(x)Z Tow. zw.olennikówsportu.W nad- wego Roku nastąp~~ .tance, .
• ,I I W resta;Jracyi ostatni dzień b. r., urządza w
chodzącą Środę 31 b. m. odbędzie się uroczyste • Zar~ąd "Lutni. przypomina . r6:vnocześOle dniu 31 b. m. w połączonych i odpowiednio
poświęcenie, nowego lokalu Tow; zwolenniltów
w ~md 6 ~tyczTa, r. d~db~d~le. SIę ~ 10~~IU udekorowanych salach swoich "Wielki wieczór
' o;':za wr;rJ~~I:r clhJng~ś ,a ó"('le~l. ~zon d WSylwestrowski" w połączeniu z maskara.dą i ka-'
, sportu przy ul. Nowo-Spacerowej nr. 49.
'Uroczystość poprzedzi. pokaz gimnastyczny,
, z o n y c , CI, r wmez \ o na. er baretem artystycznym.
..
•
.
Pr~gram, n4 który ,zło~y Się bardzo WIele
, poezem nastąpi wręcze.nie p, ~ładysławo Ni Wa- zajmUjącym programie...
gnerowi, Jednemu znaJbardz!ej zastuźonych człon- ' .
(~) U tok~rzy." Zebranie czeladlllk6w to- atrakCYJ. po-iany zo.stanle niebawem.
ków, dyplomu honorowego oraz rozdanie żeto_~arsklch odbędZie Się ,w sobotę 28 b. m. o god~. , ' (X) Z "luny". Z .0kazYj swiqt Bożego Na~
,nów pamiątkowych tym członkom T-wa, którzy 3 popoł. W J~kalu własnym przy ul. Andrzeja rodzenia teatr Idnematograficzny"Luna" ' postanajczęściej W b. r. uczęszczali na ćwiczenia. ,
nr., 44.
" .'
,
.
rał siĘ! o wyjątkowo zajmujący pro 1ram, na kt6. (a) W. sprawIe telet onow• Przybył do to- ry Składają się: dnilTI3t 1,\ 4-ch częś~iach, osnu, .• ' Udział wsp61nej wieczerzy, jaka następnie
,si~ odbędzie nie jest obowiązkowy.
,
"
dZI nac~ell1lk. warS;t;aWS~lego ,ok~ęgu pocztow<?- ty na tle "Swiętej Nocy" w wykonaniu francus.,,' . Bil~ty wcześniej ,~,abywać ~ożna wZ,a~ładzie! tel~gr~hcznegór. ~t. Dja~ow, w celu zbadania kich.artystów zgłośnem cudownem dzieckiem
'fotogra,flcznym"MarY,1 ~rzyuI.PlotrkowsklelOr.95. , W, Jakim stan/,e, Z~a]d?,ją.Slę roboty ~r?,W~dZO, n, ell, sztukI Zuzanną Pryw", w roli tytułowej, wybor~
(a) Ze Stow. handlowców. Na ostatniem około rozsze.rzellla sl.ecl telefon6w m~eJsklch.,
na komedya "Fredflk gladyatorem" wreszcie nieposiedzeniu zarządu Stow. 'ń'za;emnej pomocy
(a) Z~I~ny słuzk~wa, P01l.10clllk referenta zmiernie interesujący i tym razem bardzo uro. pracujących w przemyśle i handlu, jakie odbyło rządu gubelI1,Jalnego plOtrkows~lego J6zef Ka- zmaicony "Tygodnik illustrowany". obejmLjjący
się w ubiegły P?niedziałek rozpatrywano nade- m~la,~lan~wal1y zos~ał pomocmklem naczeln,ka I wypadki ostatnich dni;
. '
słane przez mm!st~rym handlu Ipr~elTIysłuzą- WlęZlellla PI~trl\?~Sklego.
.,
,~
'*
.
danie przedstawienie programu prOjektowanych
Pomoc.nlk m:spektora pOdatko,:"ego MIchał
przy stow. kursów handlowych i szkOły nie- Sagatow mianowany, zOS,.tał ur,z~d, n!klem do szcze,
(x)Przedstawleme w Rzgowle. Grono ama, dzielnej.,
.,
g~lnych po}e,ceń przy naczelOlku Izby skarbowej ,.tor~w w Rzgowie ul'ząJza na dochóJ tamtejszej
,
'
•
.
5crazy ogniowej ,!,,~rugie święto Bożego Narq"
, Opracowanie programu tego przekazano p. piotrkowskie].·
(a) Zgon. .W' Abazyj zmarł~. p. Tomasz dzenla przedstaWienie, na którem odegrane zoIgnacemu Stasiulewskiemu i p. J. Wierzbickiemu,
Przyjęto do wiadomości, że w obradach o Horroks, dl~go,letni dyrektor zakładów Tow. Akc. st~ną dY'ie sztuld:." uj a.5zek Alfons"l" DJbrtań
ubezpieczeniach emerytalnych weźmie udzał w I. K.. Pozn~nsklego~ Zmarły liczył 52 lata. Mię- ski ego l II,Łobzowlallle Anczyca.
d. 12 stycznia r. b, przedstawiciel warszawskiej dzy I~nymlnależał on do grona zatolycieli
instytucyiemeryta1nej p. Wojciechowski, oraz, Łódzkiego Klubu sportowego i popierat go bardzo.
,
,", Z T
K n
że komitet zebrań towarzyskich urządza d. 31
,(a) Wyjątek. Ministerym zezwolito miesz,:,
l l..
b. m. w lokalu własnym Stow. ,(WóJczańsl~a 23), kal1cowi .Łodzi wyznania mojżeszowego, Micha(x) Teatr polski. Z kancelaryj teatralnej kozabawę taneczną pod naZWq "Wieczór Sylwestrow- łowi Sandowskiemu, który odznaczył się, walecz.
munik.Jją nam:
'
ski" a d. 4 stycznia r, b. o g. 4 po poło-choln- . nością w WOlnie rosyjsko·japońskiej, na Zamie:5ZR e p e r t u ar ś w i ą t e c z 11 y:
kę dla dzieci członków.
kiwanje w miastach Cesarstwa.
W czwartek 25 b. m. o godz. 3-ei 90 pot
I
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"Zły duch" sztuka w S-c.tu aktach Pawła Kośmińskiego, na tle stosunków robotniczych; wie-

czarem o godz. 8 min. 15 "Krakowiacy i Górale", narodowa sztuka ze śpiewami i talkami

Kamińskie;.!o.

wego biegu życia państwowego i społecznego,
I ministeryum spraw wewnętrznych uzna to za niezbędne podkreślić w prawie wspomniany obot wiązek policyi.
Ceiem spotęgowania nadzoru policyjnego
nad robotnikami fabrycznymi minister spraw
I wewnętrznych proponuje wydatkować co roku
! 664 tys: rubli, przyczem micszka~ie, opar i świaI tło pdllcyantom fabryclnym dac mają zarządy
hlbr"k.
"

--",

-

at'

Kalendarz "ROZWDJU"

Z dniem dzisiejszym zaczynamy rozsyłać,
przeznaczony dla naszych prenuilleratorów, bez·
płatny dodatek p. t. "Kalendal'z AOZWOJU".

I

po polu dniu "Zaczarowane Koło"
wspanIała sztu!w w S-ciu akta\..h Rydla; wieczoI
rem arcydzieło w 6,ciu aktach Rostanda "Orlę".
I papieskitp, a Nossum sekretarzem Stolicy Apo,
W sobotę po połudnIu "Zły duch" sztuka
stolskiej.
l
w 5-ciu aktach Kośmiriskiego; wieczorem "KraMrozy i mgla w Paryżu.
kowiacy i górale" narodowa sztuka ze śpiewami
i tańcami Kamii1sldego.
PARYŻ, 23 grudnia (wł.). Panują tu silne
Z KRÓLESTWA.
mrozy i cią~ła mgła, wskutek czego nieszczęśliW niedzielę po pol po raz pierwszy głoś- "
na sztuka w 5 aktach z powieści H. Sienkie- f
we wypadki bywają na porząJku dziennym.
wicza p. t. "Ogniem i mieczem"; wieczorem)
O.statn:o zderz) ~y się dwa tram,vaje. Siedem
arcydzieło w 6 aktach p. t. "Orlę".
I
Pokłady węgla na Kujawach, Badania poosób zostało rannych.
(x) Teatr ludowy. Koło dramatyczne przy ! kładó~v '-Yę;!la, na, które natrafiono w okolicach
p . lt . k
t
stowarzyszeniu robotników chrześcijańskich ode- , C:zer~lewlc na KUja'-Y3ch, pr~~adzone są enerrOJe ( plę nej us awy.
gra w pierwsze i drugie święto Bożego Naro- I gicznIe w ~oraz to. mnych mle!",cach:
.
BERNO, 23 grudnia (wł.). \.vkróf:ce odbę·
dzenia i w niedzielę d. 28 b, m. pod rezyseryą
Z~ale~lone proby przy Wler.:enlll \yskaz~llą,
dzie się tu zjLlzd posłów szwajcarskich, którzy
p. O. Szeffera, nieznane dotąd w Łodzi wesołe lZ węgIel le~t brun,atny, zasobny w oleje n:m~- oświadczą się za przeprowadz~njem ustawy rawidowisko jasełkowe w 3 aktach Kazimierza: raln~, nadające Się dos~onale .do wyrabiania zem z § 35, zakazującym gry hazardowej.
Wróblewskiego p. t. ,,00 Betleemu" ze śpiewa- I b!yklet, zdatnych do najodleglejszych tran~porZgnilizna.
mi i taIlcami.
'I tow.
Przedstawienie poprzedzi prolo~;, po trzecim
. Do, badani~ pokładów i przyszł~i eksplont~ESSEN, 23 grudnia (wt). \II DidenhopeT\
akcie zaś apoteoza "Lud polski przy żłobku I CYI ~~v.:lązała s~ę ~półka, do której p rzx,stąp Ił aresztowano urzędnika firmy Kruppa za sprzeDzieciątka Jezus". Ponadto w trzecim akcie własclclel CZerl1leWlc.
..
danie planów konstrui(cyi armat rumuńskich.
cztery pary odtat'lczą dziarskiego mazurCll.
Czysto wschodnie kręcenia.,
.
Początek przeds,taw!en,iao godz. 7 wieczór. .
ROZ'
N
E
VV
l
ES'·I""\
I
'
;
KO\lSTANTYNO?OL, 23-'1'0 rudnia (wł.)'
PonLldto w drugie sWlęlo 26 b. m. o g o d z . .
v .
'" b
3 popoL odegra ko~o sztukę mieszczańską w 5
Na wcwrajszem przyjęciu ambasadorów moI h S k' .
P
h ł
carstw wielki wezyr oświadczył, że Turcya ni6
a ,tac
zut lewlcza.~. t. ;; opyc ad o:'.
.
. So~sacyjna opel'acya W Prad~e, w klinice ' r11 0że dać rekompensat t<osyi za zamianowani,
• (x) I(oncert "Wiedzy. ~ Hel~nowle. W me: ' chlruf/.{Icznej prof. l<u,kula~ dokonat Je~o asystent, j Sandersa komendantem Konstantynopola, gdy!
dZielę 28-go b. m, Tow. "WIedza urządza 32-g1 I' Józef Horak, operacyl, ktora wywołUje sensacyę I Wielka Porta nie może decydować w tej sprawie:
z rzędu koncert w sali Helenowa, 'która swojemi w kołach lekarskich. We wrześniu przybyła do l samowolnie, ponieważ sprawa ta obchodzi w"zyst~
. rozmiarami, estetycznym wyglądem i akustyką kliniki 16 letnia. dziewczyna, szwaczka, Marya kie mocarstwa. Rząd turecki gotów jest przed..
zupełnie się do koncertów nadaje, przytem jest Hubaczek. Miała ona na kości prawego ramie- stawić tę sprawę do rozstrZYJnięcia mocarstwom.
cieplejsza od koncertowej.
nia rakowaty nowotwór, który wym agat ampuW wykonaniu bogatego programu koncertu towania całej ręki aż do ramienia.· Dr. Horak
Ruch powstańczy.
tego biorą udział wybitnesily amatorskie i za- : pozostawil chorą w klinice. Po pięciu tygodniach
KO:-JSTANTYNOPOL, 23-go grudnia (wł.Y
wodowe i tak: oprócz znanego już dobrze pub- . przywieziono mu równiej 16-letnią dziewczynę, Ruch powstańczy przeciw rządowi w wilajecie
liczności naszej p. Szefera, usłyszymy po raz
która popełnita zamach samobójczy i w klinice Basora przeniósł się i na wilajet .Ba.gdad. Istnieje
pierwszy grę na fortepianie p M. Bednarskiej, umarła Dr, Horak natychmiast po jej śmierci partya, która na wzór Armenii źą.da reform dla.
śpiew p. Bielikiewiczówny, grę na skrzypcach
wydobył z jej ramienia prawą ręl<ę' Jazem z o~ Mezopotamii.
bardzo utalentowanej, a młodziutkiej skrzypaczki kostną, Równocześnie liubaczkowej odjęto rę' , , 1 - ' , ...
p. Michalskiej uczennicy prof A. Brandta, podwój- kę aż powyżej łokcia, chor", część kości za·, ' "
.
ny kwartet pod dyr. p. Z. Szczepallskiego, oraz! stąpiono kością zmarłej i umocowano ją za poos-Ia'łniej C~lW'lnlł
sel,stet salonowy z udziałem silofonu, bardzo mile mocą sztyfcika z·· kości, oraz 1s:lamry złotej.
;
dzwięczącego instrumentu, którego nie było je· I
W trzy Łogodnle potem, H\lbac:!;kowa wysz-.
., O mlsyę niemIecką.
szcze na koncertach" 'Wiedzy".
. ...
I łaz kliniki w jaknajlepszem zdrowiu~Pa'ryz, . 24 grudnia (wł.i Prasa dzisiejsza"
Początek koncertu punktualnie o godz, 3-ej ł
;znQw zajmuje si~ obszernie sprawą niemieckiei
po pot Ceny miejsc 30, 20 i 15 kop.
I
'
,
.
Na miejscu bufet o cenach bardzo przystę~ •
il
misyj' wojskowej w Konstantynopolu. DziennikI
~
ira
III
~J donoszą, że między Rosyą i Wysoki}, Portą do ..
pnych.
(x) Teatr "Miniałur'e". Od czwartku, ł•. 1. ,
-:~ szło VI sprawie tej do pewnego porozumienia. Ropierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, rozNowe knowania.
__"~
. I s~a z~odziła si~ mi. ~becny st~n rzeczypod.v:ar~n.
poczyna w Łodzi w lokalu teatru Urania", przy
BERLIN 23 grudnia (wt.) Najblitsza konfe- klem,:z;e w razie wOjny pomIędzy TurcYąlJaklm.
ul. Cegielnianej nr. 34, szereg przedstawień te~tr rencyaprus'kich naczelnych prezydentów regen- kolwiek państwem, gen. Sanderszłoty natycl1-.
"Miniature"z \\Tarszawy, gdzie dotychczas Cle- cyjnych i prowincyon~lnych o~b~dzie si~ 5 sty- miast komendę. Pozatem Rosya zażą,1ała, aby
szył się zasłużonym uznaniem.
(' cznla pod przewod01ctwemmmlstra spraw we- Turcya dałagwarancyę wolności żeglu,gi handlo·:.1 wnętrznych.
.
wej przez Dardanele i zobowiązała silil nie zaI·.·
·'11'
'Pogr:zeb ofiar.
kład",ć min w Cieśninie.
Ol
POalC.Y. la
raj {. . .:f POZN~N, 23 grudn~a (Wł.). : O. go.dz. 9-ejl
Po obronie Jauowa.
~.
--.
rano przywiezIOno zwłoki hr. MlączynslGego do
Par.yź, 23 grudnia (wI.) Prasa t t .
.
W df
. kt
t y orc"
a łlOU
Bęblewagdzie zostaną pochowane.
. , .
. ,
. li 'ejsza za]:,
e ,ug proJe tl, us abw ,~ .lkymeJ,." f ••
Matka przyby~a na eksportacyę zwłok wczo- mUJ.e Się zywo wystą~tenlem Ja,;:;owa, krytykują·
cyę ~~O~~~{ s Zt?as~:~~n~~~::zf na~fr~ji!~p ec~~ raj o godz., 4·ej po ,p~łu,dn~u: .
..
I cem. wyro~
s.ą~u wOJenne~o w, sprawie Porstśr~dowisku robotniczem.
. p .
ZwłokI hr. ,Mlelzynsklej przeniesIono do nera. DZlenl1lkl dowodzą, ze postępowanie pre. na9z?
nUląJa~1 p%ze departament policyi: "w sferze o&ło- miejskiego koścJó.łka,
b ł h·· I'
M' 1- fekta p~licyi. berlit'!skiej jest niastychaniebez~
sunMw osobistych. należnych do porozumlCmla
.,' l~a PlogrzebleObtetCuny luYdu r. gtlacy le. czelnem I· bezprawnem. Jagow ośmie.lasit; kryżyns{1 z wona oraz
m
.
k
ć··
lk
d l
...
f
,.,
h się stron rzecz na
dobrowo In~go um~~laJącyc.. "
,
, dKoczorowska pojechała do Jarosławia po l ty owa· mety. o są, ecz nawet postępowan e
tur~ln~, niema miejsca na mterwencyę Wł-it 1. c6rki zmarłej hrabiny.
...
.
Bethmana-Hollwega i cesarza. \\Te .Francyi taki
POhCYJJn~ch'k' t
gdzie wykroczenia przedw~.
Dzi~, po odprawioneITI n,aboże,ńs,twie prze~ prefekt zmuszony byłby natychmiast ustąpić. \\Tr~
"oe w·~~ ~~J'~~'IUbnadUŻYcia jej związane ią 1 wleziono. trun:tnę ze zwłokami zaMb~tel! qOk.klhasz. dać w Niemczech panują stosunki anarCl1ist",C2;-'
ko um
, . .
.
.
toru w GrodZIcach do grobowca le zynslC .
'k . t k·
b'
·1'
,'
.
D.'
' ·e·· .. -·anie ·.dowiedzJały ne, c oro ale o jawy są m.o. z IWe.
z interesa.mi natury publiczneJ, - tam lI1.terw~n.•
k·"
t 'etylkbpoŻ<laar a
zlecI na wyrazn z y c z e m .
.
eya v.:ładzy wy onawczej Jes Ol
~ I , się o· prawd,ziwej przyczyni~ śmierci matki. .
.
Zderzenie aułohusóW..
.
""ii
ale nl~~~zę~~f~ odstępstwa od umowy najt!JU, fe~M6w me wygloszono zadnych,
. Londyn, 24 ~rudnia, (w.l'.),' Wcz~rarp? 'pełli"
żeli ;"yrażają się w masowem zaprzest~m~ pr,~
.. Bezkrwawy pojedynek..
. dmu zderzyly Się na Jedne) z narruchliwszyc:h
cy, lub w składaniu zbiorowo, nieprzewldzlanydł
KAUSZ, 23 grudni,a (wł.). Dziś ,w lasku 'YI~ ulic tutejszych dwa autobusy. Pięć os6b' ciężko:
.w umowie, a często na"Yet . nl;wyl<~nalnych 21\" niarskim odb~t~lępoJe,dyne\< .P?,ml~dz,y p~hc- .rannych.
dal'l stanowią znaczne nlebezpleczenstwo dla, p.oo:- . majstrem Zdunsl~\eJ Woli p. llydltn::;l\1m a oflce·
"rządku publicznego i dobrobytu~ zarówno pud I rempułkustoiącego w. Kaliszu, p. Sokolowl'lRYII
względemekonomicznyrn jako tez moralnym..... I sklm. Po w:ymian~e pien~::lzych· s,trz~lów, prze-. I.
. . .
..
.
"Gwałty i pogrÓŻKi są. karane p:zez, ~raw\:!I. Ciwnicypodali sobie ręce l rozeszll Się·
Dla najbi(Jd7liei8Z!Jr:h~
:'i
a więc policya obowiąza~a Je~t zapobl,egac lin 0 ..- .
.
',.
..
(Do uznania Redakcyl)
"
wet bez wysz~z~~ólnlanla tego. obOWiązku W\~:
Nominacyew~tykę.nskla. .
'
.
Jaaw{ga Tu~sk~ 5 rb. , . . ,
,
..
. :\
stawie niel11l11el Jednak wobec bardzo powa:t
. RZYM 23· d'· ( ł) Dono-zą że kar- I . Z(\mlast k.91aŁo.9 nil !!lrob matlia-- loz.efaD.·.LtdZfl1~·
" b
eństwa wypływa ącego z' t)l"u
. , '. gru ma . w , .
::>,.
I sl,1l1 tJi).
.
, , ..
nego,!1le ezplecz 'l dl'! spoko1ne<io i· prawi(u.:",....· dynał A~liardi mianowany został podlwmurzym l . .
. ..
czynowwys~ępJ1Y\. l \ a
I . b. .
.
.
W,

piątek
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Ab4cyi zusnf\l 'w Bogu

vV

52 roku ~ycia nasz dyrektor

-~.

ś. ~ Pl

W ,zmarłym tracimy zacnego 'zWIerzchnika, który prawością charakteru i praw..
dziwem oddanietn się sprawie svvoicb. podwladl1yc4, zyskał nasz szacunek i zaufanie.
Pamięć o Nim w naszem sercu nie wygaśnie.

MAJSTROWIE, EICSPEDYENCI I ROBOTNICY BIELNIKA

Tow. Akc. I~ Km POINANSKIECOs

:~,ef~i~~~~1:~a~~;i,~~f~:~~J!i~r:~~:~~di~~~;~
l' ~Inlllll 6rn~D" 'na nnrnot Ulłn~ń\Al1
g.
'VUU] O uUUn
pU Ul,) ił UIJUU. !
I
;calk.owiteg~ ~iec~orowe~o I!rownrńu, ąez?łatt1d~ielonego

ś,i'

w

dMiu imienin
p,
P9poludmowego przedstawIellIEl o
,5 po·po!. Popoludniowe przedstawienia o jednakowym pro~ramie przy
l
J A N Ił. II{ Ł O S S O 'Ul S K i E G O
u4ziaJe
Na mocy
mi pozwolenia przez WarodprawIona będzie Msza św, w kościele Ś\i1,
na" przeJe±dz~a dll~CI, na malyc,h 1',OOluch, 0, slOlka,ch" szaWsl'l' Urząd LekarskI,' z dnia IQ-rio września 1909 r.
(
' j
d
b
pam "iW pOwo I fa~t a h K dy l
bl. '
~
I rZ!,ża
godzinie 1O-e z rnna . 27 • m. na
1 '.
zac 1 I, on~ c.
UZ
tllpU)ący· l .e_: za » 5511 na rozpowszechnienie mojego w)'nalazku ilU
które, zaprasza znajomych i przyjaciół W ciężkim
tn~i ~rl\:"() wproW8r.dzlĆ, d~lecl<o do lat" 10 bez~latl'}le,
porost wlos6w orai swobodnego oglaszania w)'danef{O
smutku "orirążona
RODZINA
WleC~OIO\"e przed,.t.a\~lellla przy, udZIale SlOOl w,lel- mi przez tenże UI'ząd Lekarslti z dn, 15-go WrzeŚI1I8 ~~!!!!!V!!6!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~"lIJJ~.
bl~d6W, ~50 psów l I~n~ch zWIerząt. 1-sz)' ~)'s~ęp
1910 r" mam zaszczyt polecić mój w)'nalazek na po__
_
Wsz.echśwlat,o.wego c.ha !l1plonn reltordsmanl;l Plen~IlCa
ros t włosóW i prze~i.;q ich w)'padaniui tllpiei:owi z bardzo
1919 roku" Oe.org a ł~I:l,btng~, 1-sz w1 st ęp nl!'!lls!ra::.zodobrym 're,zultatem, Llsty,clzit;kczynne poświadczone ' 4241
ne] ~ąmy-zol(!e)a M.lss-An:,:esa.
dZlat przy) mUle zna- rejeptalnle, dające rękojmie o ,skutecznoś,ci ,'Wynalazku
komltypogromca p. Wane~ann. K?bieta,be:? nerWów posIadam Sposoou użycia udzIelam OSoolścle.
L~marcle., Kol~lsa elektryczna MISS Melas, Słynne'
,
\.
ekwilibt'ystki,siQstry Kolcer. Znakomici klowni Bros "
.
o
1
Ideal. Polscy cykliści Bernńscy. Program składać się
l'l!.ł
~.
b'c:dzie z 20~tll ,Qlbrzymich ntitl'lerów.Udzial przyjmą: Łódź, Srednla Ne 55, m,8"
4504 I
żOltieje, żokiejki"ekwilibtyści i inni.
.
~~.&-~~~_~";
~.I'"
.~., POSZltkUJO'efZEłtięcia ~a liljOclzlny R1Ub nu, stated'l' sPA.0rzqdul
\';:"'(<1","' '.~~',~,' . ~~~1ll
_
~~_
t,panse,
erVl~,r~l!.~;'Il'lm. qz~mtlP0..J!,l' ,R.<t,:,:.
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ilR.I!!'

0

uchalter

MarUa SW !.l'tkOw '<R .,
"
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. 1/1

l!I\l

Je

d,e1ikotnej, czystej twarzy,

.

nica.
r6żowego mlodzieńczo-śwIe

cery, polega na cod.z,iennem
Kneippa.

ff

Dr,.Wc·Ł y.aKI

tego VJY2Iądu,'bialej, aksamitnej, mi~kkiej skóry, olśnie
wnjąco pięktiej

...

używaniu

byty asystent klinIki uniwersytetu wrocłaWskiego (prof.
Hinsber:;D osiadt W Łodzi jako s;>ecyalista en 1)1" Ó li
IIII,SltU, nosa i ga;lOJła, ut PiQtJ"Jt~uta;a ;Vre S!J /

Godziny przyjęć., to -12 i 4-6 po pot, W niedzielę
4189
"'lfili'fIJ;ll~~1ilt~~~' od 10 -12; OperacJe, oron,chiskopia, kąpiele ele!{;;..
2569
Ił!~B{~l~~"]:::'~..~.t1JI.l~~ l tryczno-~wiMlane,
mydl(l, Księdza

~

"

Z wystawy robót p. leonhard ..
towej otrzylnało "Gniazdo" 151
rb. za które nnJserdeczniej dzię~
kuje
4529

b

'"","i~b,;$IIM~""',lIIli'jll,MmfjiU~iISi'Iili1łIW'_i·~lj,!,,,~,,~;,<,Vli>~!.",I,f;&;~i.(i,~.'iIbll.,,~~~:,.dMlr1,;~~~"i\iill'""""'iWt'i'a~:t~~~iili:~~"'~~I1~'lIlfłJ"":;.0';.""''''~''".~

lI a nław Onrnlar J,II
~ri ,\n
u
li
OIJ II U
Spacell"owa !
I

r.horoby'Weneryczne; dr.óg moezowych i skóry,
40, przy Andrzeja (8-1 i 5-8),

Drro.HL S3za]un~5JKi

~~&~~~~Zd
fil1l\~a!~Zl!:;(

:;.:;, 17-14

Dr.

'~ ~~ńJnieuang. ~

przeplsywalllenamaszYl1lepróśb

Przvjmuje

,

I

K n :ll?fjl"l! t.1U"" !U' F'lI y
ustaw,kontrakt6w rachunków
Nawrot N2 t.
. UJ>. U ." i!. ~ u.&..
listóW i t.p, Nauk'ą p,js.ania mi
mIeszka obecme Przejazd M 3, maszynach "A.dler" (Orzel) i "Re- Choroby wewnętrzne. Od godz
front, l-e piętro.
'mjn~ton" od 5 rb, Zielona 16.4256
4-6 po pol.
2335

od'9'1~-12iod6-8W,

',FprUCO:Ol1In Gnrs2ijJ)

przyjll~:j~t;c~~~~::i ~!~nętrz. !Dr. m~t ~o:~lb, K~J ;
I

nem! (spec, żolądka i kiszek),
Codziennie od 10-11 rano i od4
- n ~ lII"
,n
2-5
o 6 po po l. '. e.e. ...........
;) (j
:ri;~. ~lllHł'bt'4 fb, nfli~:n'l~n
1lJl\.. IJ.~~ fi,) 11'H'lU.U~lAI "'"
~lI1cli":.cejlill 13
Choroby skórne, weneryczne
moczoplciowe,
PrzYjmuje: ou HI}, dO II-ej i od
5-1:>, W niedziele I ŚWętA od 91
po l:l-ej. l..,lef. 26-.!Hi. 507·

Dr. H. RUEGER

KĘOl:iiUUj(8il,
Pie'rkowsk,a

I N.

;1
I·. ,

~1,~ tE, ClARN1A

bl d "bl ci . d'
z o ą !'lml I i ar aml. W obrym
pankcI~ do 1~ s~)'cznla W14~ rok~ musI być sprzejana, - Cena
rtIzko._Spacerowa 07, ,
4l,~4

Ok.az,.jn~e

towa~!fn~~~O n:~nlt~.~bltrki,

PIOTRKOWSKA 56, tel.. 52·62 I kolonialno ~ dystr)'bucyjny z plNi 132
' 2.30 łokieć, 01'aZ portyery 1.65cftu'Jl'tłIJ1 uszu, nOl:ła, 9:1u'<I- :em z ~OW.odtbt choroby zaraz...
.,
'
=- .. l 5,50 para, Wlllczań .. l{u 27 m. 3,
fa i ci1lb·Ju·ijicz.t1l8 164::) o sprzec ania ard.zo tanio u l . '
. H....
!Ił',
•
przy Zielon, ej,
405~.
przyimujeJfl lir. 1 od 4-7 .popol Piotrkowsl<a nr. 255.
~5~
... "".... ....
Poszukuje się solidneJ firmy w (I ,. binie "11,..,.....
........~
j,ljdf lr~ {8n)
~os~jskie Łodzi dla oddania dwuch poważ:111
• _Q!HiU .. a
-'<J. . HU
g~. L~li.
,
,)ublleu- nych, dobrze zapro\l)adwnych - - j
•
'1! •
Średil1ia a . s z o w e stemplowane ty- artykułów w branży kolollizlnej - - eCZ]'IIU~a Zę ,JJ! W
siące od 1-14 kop. rb, na Wyłączną sprzedai na guO.
l k d t· H 1:1
Specyalista chorób sk6rnych.
2,- kupuje Introligator~ Piotrkowską, Oferty pod "late..
e. en. ..- russ
wenerycznych, (stosuje (jUo), konia i fabr)'ka kotylionóW
res got6wkow)' prl.yjllluje Biuro
smetyid lel{arslde;' lWio,;,', twarz,
Odlo zet' I u I 't
., '"
145 PJQtrko1.V:łi~m 14!i
J
ul. li'nOWI!
lIl'Q
i!ł s I , uliC l\i1el za \v >varetc).
1117
jJ
u lIC li
szawie, Marśzuł!wwskl.l l::lO.
n... przeciW EW;1Il~ielickiei. 2U.H

Dr.

Sl

G·

MARKI

lo' dz'.

8"1.

Nr. 2<iS
=--.;;;
;:; ;

,;

\

:---=;;:;;;;;;;;:"'::
ac.znoś.ć!

:=

Wob~c

= ; I;;;;;;;::; ;;;
ROZWOJ -

pojawienia
B SIC; wleln Dodrob:olll7ch
bezwartościowych towarów ostrze~amv wszystkich, że pr~wdziwą
"S.k6~ę all<'!iels~!j" na męskie !
dn"CI!lne ubranta, .oraz <;lotowe
spodnie, które moimi nosić 5
IlIt dostaje się Mko: PiotrkoWska nr. 145 mieszko 3t
1189l-1g-22.24.27.2~.31
d
z~ tanio sf)rzeda'n skle;J
spozvwczy z powodll choroby
Lubelska 8 przy Zarzew"kiei.

RAr

12011-2ś-l

=-=--.::--,---:-_-;-:,-:,;~":",,,,=,,"':'

r8'a!r~1~Zi13

Sroda, dnia 24 grudnia 1913 r.
=;;;;;;;; :=,n'

..

p",

palta I burki męskit.:: W poloWie ceny otrzymalem ś\Vie ':"
transport. oraz portyery Wól"
czafli.!ka 27 m. 5.
1
p!ebrnia W dobrVtn por~adku
w
,
i W dObrym punkcie ient teraz bardzo tanio do wynaj ęcia
Targowa 52.
12015-3-3
proszę się Iylko
przekonać
obiady gospodar"kie, bardzo
smaczne i POż"w,le po 50 kop.
J
wydają codziennie od 1-4 p. p.
Dzielna nr. 40 m. 1.
10 191-w

== podaJ'unki

__

"',PR" ....

oli"

f1"

_~~.

n~_~.,""'.~

H!\ciń!iki ZB~u'

(\'klem korzvstny kolonilllnv z
,;iJ powodu wyjazdu na restauracvę lest do s')rze:hlni'l z toW1rem i urządzen'em 6~O rb.
znbe'!cen byle zaraz. WiaJo·
mość Kelma 9 l\damcze\vilki.
1205'2-2-2
~pólnik potrzebny do więl<;;ze
~l ~o zakladu ś Ittsarskie~o.
Ofertv prl)'3z~ skla h.ć w adm.
Rozwojll pod ;,Ener'liczny'·.

tefan St1l.nislaw
bil pnSlport wydany z magiS
o-g
stratu mll\sta Kalisza.
"t.:fll.ll-WOSZC1.Yk zat;!ubit paszS port 1.vydllny z $!miny 5-2
gub piotrkowskiej.

12044-5śs-2

M. Biuło3tockij.
12)1f:)-5-2
7y~mttnt Mendasil~ Zfl~l~bit pa3z-

Łękf\\\l)l

Z We za nr. 72636 na slIme' 40
rub. 81 kor>. frak t za nr. 57830S

-n~illęło świadectwo

ZI1\iczenio-

przybvly Łódź
Fabr,,'czna na st. ZWinigrodlti

ot! 261B IQ!3 r.

port, za nr. 2.)1 w·,,1. z gm.
gllb. Piotrlwws!tiei.
120:51-5-5
-a""~i""n-ę""'la--:-k-a-rt~a-o"'d-p-a-S-z!j ortll nu'
, imię Lud\\}ika Chmiela:<a wy\ 11 "l t 1'Ji'{{i
G. Gesnera.
1
anin ą ! paszport na imię Michaliny jarneckiej Wydtlily z lila..
m. Piotrkowa.
5-1
kIer) kolonialno-d}'strvbllcVjny ;:listrata
-,.
- ---=--=======
do svrz'! lania, Win iOtn03Ć
~~~~~~'"
ul. WIdzeWska nr. 25 m. 12,
.
12057--2--2·
~

nożewvnajęcia
od 1 stycznia dll- p' oŁrzebna dziew~,!:l7na
i ladne po'(oje z utrzyma\".
,

do służby
!V ladomość
Przejazd nr. 8

l..!

1!!!t"

1f1Vprttp'17

Okazyjni~ wełniane towary na

Woźniki

niem lub bez. Wiadomość: mleczarnia Gienuów ró~l Andrzeja "ROZWój".
.. W
i Promenady.
11965-3śs-2 notrzebne zaraz zdolne pod·
obrze urządzona p'iekarnia od r ręczne i uczennice do pra1-~o stycznIa do wynaie;cia cOWni Zieloaa 2.5 m. 20. 11751
· oSjI;ule fraltoWe-W
. ,sr.v,11asn y. ul. 1V\.ilsza nr, 57 u wlaściclęla. pOSZllkll ję odpowiedniej osoby
.
12010-5-3
w'charakterze opiekunki ze
· OŁNlERZE. - MANKIETY. domIl.
•, Imó\/óa\ 'itJ A'f'l·(nai.nnwsze
de'
zupełnie no Na z Lie,~.le, znajomością· jezyka polskiego
senle)..,-b l
..
i niemieckiego" na wyjazd 'do
·
ez wr:\O\va, zaraz do sprle- Abbazyi ze starszym czlQwie: BIELIZNA TRYIWTQWA
dania. Przejazd 78g m. 11.
: _ welniana i pó!W~lniana. _
11920-5ss,-2 Idem .. Pragnąłbym wyjechać natychmiast po' śWiętach, Piotr7:\ly z Icaucyą 5)) - ' 5JJ
SIC~RPETiCl; RĘKAWICZKI.
uf?ądzertie pieltarsltie no- kow;:;ka 84 111. 14,
1~048-2-z .
Lł'ł
rb. potrzebny do inkasa na mieście I do sprz'}ta,
CHUSTKI J~6WAI3NE.
We do sprzedania zabezcen pralnia i dwa ma~le dos?ue· BLUZKI WIĄZANE •. '
Luiza 38.
12030-2-2
dania w dobry.ll pllnll:cle ul" nia biura. Zo;!laszać się m:> in 'l.
SErWAKI., S WYTRY Felcżer' z Buska po dlugoletniej l{amiennaS.
ł 19:37·~ 2ś-2 od 5 do 6 do Tow. JlPrzezorno~ć"
.
Mlknlajew"ka 51.
12029-3-1
praktyce fi szpitala.::h W WarszuWie śW. Łazarza, w Radomiu !)racując w b,urze, sprow.ldzam
· SZALE. TOREBKt.
-aginąl pies "ceter" brono'NI
.WACHLARZE.. ŻABOTY. św. Kazimierza, W Buskll św. l nO\Ve paszporty, nOWJi:el'icom
uprasza się o odpro~'ldz:enie
MiJcolaja. Przyjmuje choroby we- przesiedlam żony do mężów,
PiotrkoWska
IB. NieWla!iciW9
LaBllt~~ Z~barWlHki,.
neryczne i skórne (frykc:yei' lna" plsz.ę W:lzelkie.prośby, a,pelacye. posiadacz odpowlahe
będzie
Polski wyr6b"hadowy.
saż, przyjmllje codzienn.e) Ale- przyjmę proWadzenie meldL1n·
Rądownie.
12Q1S"':'2ś--2
I
d
kÓ\1? w kilku domach, ja1to rząd'PARASOLE. - KA,LOSZE tsan row;;ka 57, KaszYliski.
Cli, może być za mieszltanie ja
-powodu na';!. lej zmian'} inte·
-",.,.---:--:---,.,,--_1_19:.,5,'-0,--_5.,!p_W_ś"'.s._-,.C-4 doplacę; wdzystko
zal atwiam
resu sprz;eda n sklep s popolec a najtaniej
.
u
Filia piekarska w dobrym punk- sz.ybko, bardzo tanio, w niedzie· żywczo·dystrYbucyjny ze s')rze·
dażą węgla. zaraz lub od Nowe·
: ...li taU
··Z··
cie, zaraz· do sprz,edania al. lę każdą po polll.dniu i codzien•
O
O
Pasaż~Szulca
nr.
50.
12063
nte·
od
5
do
11
wIeczorem.
Tamgo~Rokll Rybna 5 przy Luto·
l Oryghullny ty2ko \IV l1i3,
12D:>3-3-3 l
abryka wyrobóW żelaznych na że starszy UCZel! gimnazyum miersldej.
łych Jnadełklllch.
: .cliI1iliBl1I"~e]a3 _ _
prowincyi po;;zuknje natych- rządowego tanio udziela lelccyj
aglnąl pies CZ1fny łailcucho
Najlepszy ~rodel{ do czyszcie
,
..... .
Ił'
Iniast na stalą robotę kilklt bar- korepetycyj W każdą nied:t.ielę i
\1?y odprowa1z.ić za wyna~ro.
": .tt'~\lII<If~""~Wlli4tfG1 dzo :zdolnych ślusarzy na na· codzienI1le po polujniu. Ł6Jź,
dzeniem do Altm:lna Składo wa
nia obUWia; czyni skórę miękł<
rzędzia i do montai;u ora.: to- ul. Zakątna nr~ 713, plerw,;za. pranr. 25.
120135-5-1 ; i nieprzemakalną, nadaje je
karzy na. żelazo. Oferty z od- Wa jednopiętrowa Oficyna; blizakiet czarny pluszowy do : połysk. Fabryl(anci: LUBSZVŃ
pisami śWiadectw j podaniem ko ul. Andrzeja.
4035
:OROBNE. OGŁOSZENIA.
sprzedania Pr~ejazd nr. 48
SKI i S-Ira. Reprezentant: GUS
wysokości żądanego wynagro·
8-6, 10, 15, 17,.20. 24, 17,51
:::m. 12.
12074 -5-1
--'.. pzenia, pod" Włoclawek skrzyn- nrośby, sprawy ltarne, apelacye,
TA W ti:.(lSENTJiAL, Warsza.
P. pokoje frontowe, l pi,tro, do
4505-5-1 r kasacye, l\Olltrakty, paszpor.
ka poczto'va 12".
'Wa-Łódz.
etry PlęK.ne,nakalllasznild, sza: ty zagraniczne Dawid' Mlkow '!ł wynajęcia od 8 stYCZI1l/1 9114
IIJpr;ao:edajenowootwo~zolly malfki jedWabne, krawaty, Me- \JlidzeWs1,a 56.
12072 roku. Obejrzeć moina: ul. Sp~
cero\Uit nr. 41.
11127-5d-5
gazyn \jf; ładyeltawa Rami ..
liznę dobo:rową, kalosŁe, podar- potrzebni: MloJzieniec 11' lat
ki gWiazdkowe no.bywajcle w
W1ksztalcenle 5 klasowe i
__ , .. ___________ . =
s:r.:owskieoo Pictll"kOW6ka
&UJ.Jpiętr.o front .. Posiada
PolSi!.lm ;:lklepie Galantel'yi, ul. chłopieC. 15 lat (kantor) PalaczUJówna 17;'
1H:J133-4-4
n~ skladzie W Wie'lkim wyporze
- .EgzY1Jtu}ąoa odlał 22 s)/pialki mahoniowe, dębowe,
łuchoniemy lat.śre.dhicl1, .ooar- Ślal'~ł~flęr~N·~·~aOb5()t(~ójl~ł~.nr',~~~J~~.~I)s.to-.
Flaszyń"." kl.· ...~a.• 11>rtub1.1 J>./.'let
st.olowe pokoje, !::olony, gabinety.
czony r.oJ:.dl1ą :znajduje się w • no ...,,,
. • ..• 6!. ~.,.... ....... "'.......lllO.75· A· tlCto~~i
'1
l " w o J s k o w y , wydany z. powlątu
Eleganclj;ie ..' urządzenia do ku. par J zo.kry t!!J C2;nem po I'
ozell U"ez Resztld welnianena· bhtzlc!, ko- socnącz.ew$lcie;ilo.
.
. 5-5
chni, a także pojedyńcze mf'l>le:
pl'acy, blaga. W-n,}'ch er'. Prynstyum" (latn" Iti e,' u"'ranlamęs:?:afy, kredepsy, st6ly, biblioteld, cypalóW tabry' k"n"ó'" l' "ar"ą
J
'"
Antoni RAka zaguD. ił . paszport
,
1'"
VI' zaofiaro..,
. . . . :'
"Ide. w.. na.)'lepS.'Z<?Ch
rł.atunkaCh,
bi.ellźniarld, ,otomany, .. .leżanki,
llzających
o .laskllwe
"ilj
f
wydany z; PlotrK.OWa,
;5-2
IU,lItra, kr:zesla dębowe! fotele,
Wallle Jaldejkolwlekposady. ja~' Kon s tąntYllow.ska5 m, 24, o i· DrO"n. lslaw Rom. anoWiJkl zagttbll
11933,I,-,cs-2
D paszport w,)'uany z gm. ::>zczusljlpy żatdYllierlti, etażerki,. wle- kaby byLa zui:\tna dla kaH~kj, 9'011, II piętro.
szad/a biaJe 'da. przedpokojóW Clloćb,}'zi!l POlllo';uika magazynie: Sklep z mieszkaniem W dobrym' ryn gul>. U?OlyI1:i1ldej.
5-1
z ·Iul!trami. F'a b.'y c li: 11 Y. ski.. ~. ta iti!> dj) . ' pa:wwaola . towat~6w
. purikcie przy ka2;armach do l ·D'OWÓj.Nt ~25751 oddziallj 2.go
łó.ili!k metalowyzh,wózków
l t p. Także t,dzielą lelccyi pi- wynajęc.ia. W. iadomJść: Pai.!aż·
Łódzkiego Wari.!za "'.ski ego
Przejazd 16 - m.
i we:ocypedów dziecięcych, fosania ortografJ",znie i hieille po SZUlclI .nr. 75, u go;;podarza.. . Altcyjnego ToW. Poiyc;Z:łlOweg\>
Poprzacznaoficyna,2 pi ętro.
teli dla chorych wanien, lodowni polskU w~ród gluchollle1nych
'.
•..
'. 11820';""2s-~ I Pasa.:·M.eyera 11 zaJiną,ł. Za·
oroz krzeseł g\(~tych.,' Po ce .. Adres: JUIJll;;Z& Nt Hl VI ł.. oJzi, Sklep do sprzedania z POWOdl1
strzeżellle zrobione.
5-1
~
nacta fal:u"tcuUllych. pierwszo- u W-goParisa, jistownie. 11100
zmian!'J
interes
.. 11 N'wrot 5Sa. •
""d JN'2. ~J
'·5('-J
·'d·
_.......
' "
Oj' o .....
Zla.Iu· "
"',-go
• Przyjmuje się ltczenlce••
rzędnych tabrykl<tiajqwych.W
areŁa 'potrójna pOIllOZ ptiro~
. 7' . . .
.
12047-"'5-2'
ŁódzkIego Wars2;alllskle;,lO
niedziele i świętamagaz)1n otwarleonn)' na ~pmowjcb kolach
t
l"
I
.
AkCYjnego row. t'ożyc:l.lwweiolo
ty cały dzień.
~985-r.
tGniadą spn~e.1ania Cerlielnla- (! enogram po slmJ c ICę SIę
P
11
t '/
<l,)
11"'''''· .:"
U l1allClYĆ. Oferty proszę akla!l';il.:.-J~lcyera
za.J1I1~. ",a80n{ r.óżnej naroJqwo§cl· na .......
, ..
,,,,,,-,,,,,-.3
;dae z podaniem ceny pod nA.. W.II strzeżeI1le zrobione,
1
otr2;ymająkórzystne pOila.ly
l Gu::;taw Wil'ctel11au z8.gubU .K:Wlt
lot l&~Woitej ro~ w IIRozl'Joju".
. Biuro nallczycielskie Hiotrkow- ·Kawaler
. dziny ,~ . ml'Lnem śwl.ldect·
.
-':1'--" II l l 'I
od paszportu WydallII Z faska 109 (parter):
t 1!:lJ.5-6-ó wem
p0.:lzukuje pralttyltl pisarza ~przeL am s;: ep tO onla ny z po- 1JryKj tl-Cl ;::)zteigert.
J
1
Wm!\)ą'I'U. Oc~·t\J W '~OL,bOJ'" Y' wodu choroby; Cz~stocho""-".
·Angiel!>ką skórEt i gotowe
Pio~rkow;;ka .Ni 145, tel. 24· l (ł.
•
J"~
"
si;:a
1
4
.
'
5-2
lan
C!ęi.are~
za~u!>il
kartę
od
. spodo;e naJtailiej można
Chol'o:Jy WBwn~trZj1al ioli!;:!xQ I
1~u15
d
I
U
padz)lunu
Wiudn"
z
laJJryl{i
pod "t'lsarz,"~ ,
dostać u Aleksandra ;:lzmidt Uit
iigliUiep;zon'-/j w nowym za- spr ze am tirządzenie sk epowe. Allarta i t<.ousseau. ..
.' 1 .. kisZBk.·
5783
Zgierska nr. 57 ltibbudka nI.
-".
, o>:ladzie do Gl?rzedalllll tanio. a ł'i.~diI8'.NoNe Chojlly, ul. w,.D~·~
Pr"yJllluJe od B.ej do 9·"1 ran. i \>'d li••
BalucKim kynku. .1I36d-11l1l-1l
i\.oJlstantynow:lk.fI. 106. I;.!Oi.Jo,~-;.! ){ ...
to
Jan i'ltatecld zagubił kwit od
do 7-cj po polulniu.
, --...
k
~
d
pa:lzportu . Wydani z rai,lrYI{J
Zakład' Taplcerslw lv\.eblo.",
;iiia;,lle-nowe' talllo do QPfzeda..
lep spo ..yWczy o sprzeda- o e u l c h u . l
wy, Zaie~ny IDerejski lWI nla ł"atJrykll tlla;,1a tł. Kap.nla z pow..ldu chorObY, GłÓW-· ·J'-ózet Lip:>ziaguJJil p,Ulzport.
Dr.. ~aa. W, Karlł;~
Łódż, ul. DZlelria 29•. Poleca
Ci.yllS.K.ieilO ~~Ieti!ta ~4..
na
55, w podwórzu. "l
5.. 2
' ..
- ..... ~ ..... 1...... ,
--uLlstryaCń.1 i Wiu rOlSyjti,(j wy,...............
wybór, otoman, . sofy z. obramo)
.' .
.. :.
J~,3~·_·4Iisp--:-2 {.klepz ńnes.z;itaniem aO' Wyna- . uaily pfi.ez au"tr.yaCjch:go kOll:"uUL. PlO rrvco WSKA 71,
walliem, kozetki; totele,. sofy,
lóZ:ko, .szaty używane, 111.eble .sto ... JjagieJ zupelnle-n-<hVjdo ~prle:- ~ j~da, ul. I{O,l.WadoN3,{a Id. IlE! w WarszawIe. Lil::iKaW0go zna. Cłuno:"YSarCiilI i ph.~.
; . '.
l1J7u-5sp-8 lai.C~ utlra,,;z;a . sj~,1,l zwrUcenle Przyjmuje .od godz. 10-11 raileJ
larsltle i t. p; I'obotasolidna ce- In,Ltl:ll!ia Lira,i)O_ł~ ~j. l:JJld.. ·!~l.
"iag1e stare i n.,we do sp(le"~klep do sprzedania Iwloni~l: 'I Za naJ(od'l na ullC~ Zl,/ler::lką J~
{ od 4-6 po pol.
....•
ny . przystępne. P.rzyjmllje. zaił, dania ::>taro·Larze U),)k.a nr. Ó. ~ nO-dy::;trYLJuc,V.Jn. y z .dWie.l.na lud do ~ereclt.ie~o.
.::i-.:l ~ tulehHI Ul lU -HI. . . 259r
rnóWienfa stolarskIe \ tapIcerll:!ulti-:Js-I wystawami" Wldzel'Jaka lul.
dlćhatDroclLct: iagubtł . kartę.
. . t. ....
skie.
1LlJ19-:-15sc-13
.naśtYna. ' .do'i::ycf!l--;:dll~.
.
llóSJ-6*~4 j III oj pa".lj10ttu WjJauąz celi! Ważne dla v.l SZ.)1stk i 9J1 Ut .
Il lIrządzenla sYi>laln,ecytr~.
łUlll-,!s.ca taniG ja sprzedania sItlep spotyWQZo-tly"tFjbll.c)'jny I ~I<lllll Au~~t.:;(ct l(elll~~,
l Magazyn noszonej GARl>RROBY:
nowe I·cedrowe. dllLy oorut;
J..}(0W.IO W:lKa "ÓI;I 1'4•. f~. L.!'ldd-Ói>-!
do· sprzeJa.lla,ul. Mlynarlllca
,\jlotr l.i~vii,dKI ;;:a,JuPll ltartę od Spółlta FirmoWo -KÓl1iandJt.oWII'
do nabycia. Parlsl{s 81:.1 m. :l.
,
. .
l1ti!:)j-'4*-:-'4
~eble ta~(i.i-.'Bpr:z.eddnla, nr. 42,.l:$a1U~y.
lh:JJ1-ó*-5 I~ padl;IJ\J(tu Wj.!ii,l4 z raV(ytCl
.. , poq firmą.
In clz~f'y, lól;li:a/ t.to2y. IltOJalnlU Sklep Iwlonialnydo sprzedania :;:'CllelDlera.
l
LEBBOnlL!Illo. S· \lirA· ,
"A" Meble z· salonu sypIamego
L..UCIlOlllll:l 61.
kll"~5-·:-4ct;a-4
zara.z lu!> o.d 1 kwietnl.i\ ul. ,:talll'Ha"''' t{oWal zagubi! kartę'
.
""'~." .... ,11'0. .'
stoluWego pokojll, pen"ioner·
ila go;?o.a\r"fI..ii~;-;'Wi.t'j'kie"wy- ':lluga 123.
1<lu ll.i-b*.:-:l .., Ou. pa.:lzpurtu Wjuu,q z 1'uul. Główna: Nł32.
kil ze~ar, lampa wyjeżdżając
l)ry,~l ka~lll;!ra. .
l Pierws::y C~r~,eśCijański: Maga...
sprzedam tanio. ul. ZIelona ,lLl 11 )eidża)ąc lliiIW~eaa.11 zaraz Sklep kolonialny sprzedam ul.
m, 5 Ł.ó dż:
. '..
. 9--:-G pHIC IlIUOL.lIj z u.."ilyin do iI) ,{. ,'I) III
,~lIl:lza óJ z pOWvJu ~UliJny
s-' to.lIltilaW lvtuewdKi "za~ul)Ji ~yll no::;zoneJ liarderoby: kllpnQ
slw'ipem ill'l.Jleill.,t~lt,& rrzYlit~lłIla \Uteretilli
blJd4--6-1
j.>0mel i pa:lkjl..;n, wyd. I. ),Iw. J s!Jfz,edaź WS7elkiego rodzajll.
l\kus·zel'kll.'m. as aży.s. tka. u. dZie.
1_lplll>',' pOW. drzez .. 13Kle,lo.
gal deroby noszonej, Oraz przYI~
,la pon~d,. przyj ul li) e chore, IJuz:s:l.a W,iitlvliji)...t. \I,I';'e!ltlluracyl ,~l{lep kOlonlIUno';!j,icrYDucyjlly
V dosprzeJanlR LirąJuwd, .,25.
1~UJv-3-3 l,u0wać ~ę~zlełlly reperacye, 0( .. ·
bieu.nym ustęp::itwo.'Dyskrecya p.rró;)J{a lióm)l tły~ek.: .
~i:iiatliW§da)'~ w. Lc.j(ĄU.~:iy. Wblt1"u60-:4'-'-1 \;;'zlo)'ma
l{ocllj)er z.L~.ii:i·Viia-p·aoz. "kWle~anla lobstal.llni<l W zakres
Plotrl\.ow:;ka ~.L')--:-W. tltil·lA:;'lS-D
~
i5
r(tll>lectWa wcho.dz.ąJ;e. Mada'~
. "11i.,lll1 d. u g.r 'd·e;. "'. 'ł....,lrowe,
S',>l<lepllt
tamte
W,'L1.\lVilJ1e
SIl
,.)
pun,
''''id.
z gUl. r'la:;,{U'\'łlCe
"'ln
otw
'l
li
. Amia NIemiec Z :::iurowa poszUW
d
J
,
..
lO.stanie 'lU I>O~·
1\Jula y talllo spr i.t!J.U,U " po- , ""ju. l\.allil,ueJ pv # .. l'~li:czYC!l.I..:gv cz tka h orzony
t
.
kuje. sIostry MaryalHly.l\1.I~O. tilll."C"1 e I u ozra.u~g,iI<.e ;.j,
4!\Je\l7dka 61 T-wó Ochrony Ko- dzew:lKa 871 pJt~tll) oilc,Yt.". Ol>(,)l~ . wuju W.iJa.ldu pUIlli:t uolJry lll. . UI'cI" ll.:iI c!.Gt;; C.LKa dOrOi.iU\r:lKu. llli~y Ul!h,,~~C~~1~2~!JJ<l r. pr:r.1
lnet..
... .
, . ' . ,:, .1i2U80
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ZWi(!MI>'z'iHflł'ec s~,ł.9ld!J się ~ ulłIjrZilf!Hhzyoh ii dlatego też najmn'i~j :ren '!łlnycłll o~;;a:!!ftnw
św~ał~ ~@ou»gczn~90. BOIsz, raz w Ł~«h:ii IP,dh:~e jeBtc:u: ~ lI.ie fiJI dlA'l:'ial1l~, okaz! S Nla ..
tOWilł:l! sewii;.iH)ya KI"L<i e~dwa zwienEęc~g~! LESfł f <l.:~za.o IIU!1{ (O r.aml9'" 'LHan Z:j). Jle~łł
te jIfJd,ii1)' egzP..lmplar.fl: na ktxH~ł:fll1!eil'llcie; Lw,. hwhu.D J ł'~P'~1, ha 11m )'.UlIl"'t" qew m .}~"ii.lli,
w~U.tuJ sb'usil3 j niedźwiedzie hd ją '~e ps" kli"o;)fodyie, żm~je!l małp, li inne.
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..... wWi~lkim ~llmatiede~kijwńVl
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U· ..TójBmnicD iEZiora Karni"} Ił aklatb.
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Wielki dramat detektywów'
z przygód ,znakomitego de..
tektywa Traubnana w, 4-ch
wielkich·, aktach '~ ~
\

O, fira l ODni~m. l) ~kra~l~ny
plan konalnilłota. ]) Atak
in~!an.

4) lwy[i~nwo in~jan.

Świetnie zgrany "Quartet muzyczny''. .
!]Jeny i!!wJ'cza]!l1I1!..
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Towarzystwo AkcyJne Brovvaru Parowego

-rów

ZAWIA ~OMIENIE I

z dniem 11 ~. m, otwarty zosłał przy'~"lcy
·Miko!aj~wskiej.M 2 (róg Dzielnej)
'.:

II

51 BJ p. f. ,,6ALDHTEBYI'•

Srednia 34111 Telefon cm?Ng· 14.
Poleca znane i ceni9ne swe piwa:

,Telefon N'g 14.
Pilzeń~kie,
. iak

i

również

jed'łt(lbnef

4

iWłi

właśe •.

a

onachijskie iBawarsk';~e
,

specyalnie wypuszczone na

I

święta Bożego

Narodzania

poleca: duiywybór bielizny męskiej,' krawatów.rMnlt
galanteryioraz zabawek dziecinnych.,·', . . . "! .•
TOW81'Y
"'

'
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Józef Zgier.ki' : . , .

u..;'" maJ

wyborowe i cen X przystępn ..: . . ' ; .

";

j ,

ftft1B~.I),· 'n! "·Dr.S.SZH~Tr"I~~,',
iw»·
. , .........
".... 'U'i iIIII ......, .' .
.

IliłY~1
' . ~,ulHlbl
'

PIOTRKOW.SKA 56, tel. 32·62
' . choIl"G~lł' uszu, nosa, gau-d_

i.

Specyalista chor6lJalu~~i'
wene,rycJ:nych,jstosuje 006)•.~

tlili iI chiruI"giczne 1649 . :T!tYlr..ilek.o~!~~~j.(..lOiJ.,.iI:.,&.,W.II~l
przyjmuje do ?1. ;. i od. 4-7 popol
.....,.
d"
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He

N9 Białe:

1/2 but.

l/t but. 1/2 buC

.C:zerwql.. e: l/l

but.

o

Czerwone

40

25

l

Stołowe

55

30

Riesling
13 Sauternes

7040

75

45

Orenache

70

40

14

70
80

2

12

15

90

50

17
18

1.25

70

4 . Lafite

Chablis
Tolmi wytrawny
"Chasta"

Mosel

Yąuem

19 Montrachet
19-aPinot blanc

Ruskie szau1j)al1skie

Mu seat Lunel
22 Madeira

1.25

1.-

70
55

Monopole

40
45

23 Tokaj sł'odki

1.25

70

I-Ienri f{occ1crer cado noirc ::!.GO

70

40

24

80

45

70
90
1.-'
1.50

50

25

35

55
80

21

Kościelne

Malaga
26 Muskat

biały srodki

27 Muskat

sl'odki

Grand Mousseux

80
50

4S
30

Piotrkowska N~ 91,

carte bllll1dw ;i.!iO
"
Abrau Diw"so
~.tlO

1,GO

"

urecko<l\Tjlllskie ,pod
mQjQ nic wSpu1nciJO.

-r"

Telefon 13 . 77.

-I A
tel. 32-05

,.1·" agazyn spole~rzanóyrÓbii"uośoGnmo

Uwaga! II

Jeb

szor'ł!dhl/Ch fabryk
Linoleum patentowane libawskie z deseniarrli nawskroś do wyloZenia
podłóg, Dywany i Chodniki, Obrusy ceratowe odpasowane i sztnkowe
ple ....

I
I

1.50

1.70

.

Tyll{o

O

sec i demi sec 5.25

TeJefon 13.. 77.
Skład: Łódź, Piotrko'wska N2. 99
........
i
!MR1l!_·i.Ii---E1ail-BiiDltłl!
__
.";jil " " III - - II .;.......... III - - Ił

I.·.

.N'~

2.--

"

"

2.- 1.05

zwracać baczną awag~ no. moją Iirmc;. Z innej strony akaza.,ry się \\? sprzeclaźy tuk Z\\? \\?inQ
nazwą "Casła", które, z majem oryginolnem winem Z \vinnic "CHF\STl\" Gorsolo na. Krymk nie
Winnice "Chasłła GB &1.. Bwede2\!lliHraalł1lal:l GU!l:ftsUlf na Krymie.

• L waga!

hut. 1/2 hut.

70

2S

Prosz<;

r

l/l

1.25

65

Muskat

t/2 but.

1.50

11

Biały

l/t but.

20a Portwein stary
20 Portwein

40
55

45

80

Białe

10 Storowe

16

3 .Bordeaux

SChambertin

9

N2 , Deserowe słodlde

! EL
I
I

tJt'ygiuaJne Leonhardtn

E'K~~Y';Z;;rB;;n"tiy~'

• 'w ładnych ] gustownych deseniach,. Kalosze Petersburskie, Obu\viefilco- ..........._ . .wu. .....rsz.....aw_u,......
Pla_oT_oat~ra~lnY•

...J'.

we." .Portlnonetki,
.
;Portfele, Torebkidalnskie, Piłki, Zabawki gumo'we, .
'
Footbale, Artykuły podróżne etc. etc.
.
~., Dr .. Jelnicki
•
, C h o r o b y wel!1lerycz:me, skó ..
Kosztorysy na Lmoleum, próby i cennild gratis i franco. ,.....
ry i dl'ó~ moczowych
l1li
4057
'
"
ul. AaullrzeJ2I M '1 tel. 1-10•

•

".???Siill!
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Pierwsza. Łódzka Piekarnia tlechaniezl1a
2987 ulica Juliusza .M 14.. - Teaef~n 80."80...~

.~

====

lilii.

_

Przyjmuje: 9-12 i 5 - 8, pa-

III ~ rłIII ~!f ,., ~ EETWfA Ul ,nie 4-5.

ł.,ódi,

:. pole~~",y mrnadthOdzQce Śtoietnznuneze StOeJ dobroci ciasta:"

MDO oJE" .
I

l1T;ł

. .'

I ' I' . . ":' ."

Dzlelna NQ. 11

:!.

-

1182

I\

cOdziennie świeze bułki i chleb o 4-ej po ~ołudniuwe wszystkich filiach:
.:
~
~
112,144, 200, 273.
Zglsrska 13.
Cegielniana: 2, $3.
Mikoła~8wska 27. ,
;
ZdroooieJesłbo2attw8?i1 ISICZeściemm
2
Zawadika
14.
MlkołaJ8wska
52.
.=
Kto cierpi na żołądek, głowę i ogóln'e nl·edomaga·• nP'"
CD .... .
. .
Konstantynowska 8. , i ! i 5
.10>
P~łudniowa
24. '
Długa
11 róg Konsta.i1tyllowskiej.
.• .
"
Uj
t1l
W1dZ8wska:152, 48 (palast Hotel).
Głowny sklep Juliusza 14.te~ powJnlen pić
ijI
ZO ąu OW9 J1! . , z,]oP
~Piotrkowśka:'76,

CI)

ri

.

WI"n

~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~~~~~~~~~~~~~

tM~dzonepn~ ~ąd ~N~

. ,

..ak'

..

7

347& Wino i~ądkow~ m-

Q,hB ChCBCiS"być,zndowolsni.ZB.SWBgO obuwio, ~~~~I~frc~~1!:{~)!u~~~~~VI~, ~;~~~geż~ą~~:~e~~~~~~I~n~~;~~ifl~z:~~~[;.c~o ~~~ie~~7,;
J

",.

..

.

.

' .

2JJdajcie "w, skJepach z obUWiem lub· w składach aptecznych
pół; buteIld,oryginalnego"UCIL" za ~5 .kop, posmarujcie
item .podeszwy .a obuwie przez 6 mIesIęcy zachowa swą
I
' ' . ł f"
d
tł' .
,ełeg:a.nckcl nowąorrnę, p~ esz:-VYI?OZOS aną ca, e l me prze'., . , ' ': " ,
puszczą WIlgOCI anI chłodu.
4229
, ~~tQLQgQQw.iedZialOjl ~I.. &ąpilIilSlld.

da.mską torebkę.

W której

były:

dwa weksle po 100 rb, dwa kwi-

ty lomb~rd?we i. ró:i:r:e dowody.
Za9trzezemezrobIO!Je,taska~e,~jo

znalazcę uprasza SIę o o<l<.lamG
i za nagrodą, Karolewska Hl 56,
I sklep,
.
4564

ś':Vla~e:two. wydane przez sturszego lekarza w t 910 r~, ja,c
rOWl1lez W l~ll r. prze~ starszego lekarza szpitala Czer..
~c;meg.o Krzyza, gdZIe WInO było z powodzeniem sta,n,va:1};
"~.ilHla lołądkowego oN! 7 w żadnych inrlyc'!l skLadach nie:nl

11
I
Y W Wskładzie will M. D. OKOJEWA, Dzielna Xe 11..
OLIWA do li10mek 20 kOD, f[Jnt. [G'JOTK! haZllłatnie.

lak t

•

W tłoczni "Rowoju" Przejazd 8

Wydawca

We C~ajewski:

Nr. 295
;=:

=--

.......

I

ROZWOJ -

;==::;\;; ;;=;;;;= :

Dyplom A:{atl~H::ii Nal.lkO~O-l{osmetyczn nj w PaI'yiu,

Gabmet 19C1m~Zo~K@sm Jty::zny

;

WidzB~~ska

I

4165

lejarzy spzcyaHsfów

dla przychodzących Główna 51 (rón Widzowskiej tal. 3D-83).

BEZ EHLORHI1.
BEZ 50Dlf.\

BEZ M!iOłA
Dr: Kersclmer ch~roby dziecinnne 11 i p6ł do l' Dr. Wołyń
ska - USZ?, gardła l nosa od 12 do 1. Dr. FlI"led - wewaetl'zae
SAM PIERZE BIElIZ~,
f'ru:.:::1vI ZO ko~
?d 6 do 7 l pól. Dr. 1F0ksc&1latl'uld - chirurgiczne od 11 'do 12
l pól. Dr. IFryde kobiece i akuszer od 12-"t. Dr. Tracbtenherc. - tileneryczne i skórne od 11 i pól do 12 i pól i ocl 5 i pól Wylączna reprezentacya na Kr6do 6 I pól. Dr. Goldsiein.Poljak okulista od 6 i pól do 7 i pól. lestwo Polskie: Leo n IBh~NlI"
hardt i Syn w Waa'sz2\':Jie.
AnaBb:a, szczepienie oSPJ, badanie mame~.
4528

:':-0.... 3-d tirli,

podnie ·eniu, sinych

szumie

w

kręgów

pod oczam ,
bojntni i
,klonpOllob-

Ul" ojonych

USl7D.ch,

nych nlldutyć. Dla doś\viadc:wn",;o t~
kurza tego rodzaju objR.wy nie przedr:łtn
wiają nie nowego i jeżeli nld,Mr .. z powyższych symptomatów ouj" ,,'i;\j'l si~

Kostki!

Poleca bardzo pięlme i trwale
zabawki własnego wyrobu:

Pukawki, Sikaw!<i, Wirowki,
l\1ły 11 ki , Trąbki i t. d.

VI Warszawie, ul. Trębacka 9, vis El vis gl6wne51o sklepu Tow.·
A.lce. K. Scheiblera i ~16wne20 sklepu przędzalni E. Bel~gs·Brot
, Równieź wszelkiego rodzaju .cu- ,. hers & C-o jest do wynai ~Chl od dnia l"go st.)1cznia 1914 roku
dne ozdoby choinkowe
4176,

8ogdański, Łódź

ul. Dzielna Ng 30, Telefonu N9 1126.

duży

,

onmIAŁ WRfUIInIE, ułJłavłiań~jm Hl. ,n.
Hurtowe Składy:

ko~ciola ~w. Stanisława

byłoby ut\vorzyć grul>ą I<Slęgę.

skłonnościach niemocy płciowej,
no~ci do pljaństwlI l Innvch tym

ul. Placowa 3
(wprost

Edmund

~rMitt~1~ta2m :

sklep

z pom ieszczeniem na kantor, sldad, etc,
u

towar6w kolonial-

nych, cukierniczych, konserw rybnych i warzywnych, serów, grzybów, powideł i t. p.

Miikołajewska

Pierniki Kaliskie

Sldaułl Maieryałbw Piśmie.nlllycb

MARYI STRZELECKIEJ
ł!i,tehlfon 23 .. 53.
poleca na gWiazdkę wielki wyb6rgier, albumów, teczek, notes6w
4005
wiele innych przedmiotów stosoWnych na podarki.

Zielona M

Kiosk przy kościele Św. Stanisława Kostld, pOleca:
obrazy, krzyże, figury, lichtarze, lampki, świece,
książki donaboźeństwa różnego gatunku, ceny umiar..
kowane.

Właściciela

domu.

61.

':<,'1

egzemę, liszaje, wrzody,
róże,

oparzenia, ukłucia owadów, odrnrotellfai
strupy, hemoroidy leczjf radykalnie ma.sć anolo'ska

skrzypce i fortepian

L
"HE
·8OINKI
C

NI 5 lU. 8.

.

.

4519

I zbadana

.

I próbne .po

.

W.

.i świer~i
~l wielkim wyborze, tanio,
..

37

I dozwolona przez Departament MedycYrI:Y. Pudelka
10 kop., Mydło "Healo" po 60 kop. Sprzedaż W aptece

Daniełeckiego, Łódź,

ulica Piotrkowska

n

Dr. Laon Wacław

f·

.

urm

Ol S Z ews Ił: i

Choroby wewnętrzne, żotądka i
kiszek EwangeliCka 5, przyjmuje
do 10 r. i od 4-6 po pol. ·5059

II

Dr.

nie 47""5.

Nf! 23.

KAPELUSZY.
Reperacye szybko i tanio. 4588

Dr. med. Zand· TenanbaumOWil

z

mad. Z. '60LG'

Piotrkowska 145, tol. 24-16.
IU(lIlszerya,
cborobyko'-iemo~na nabyć różną b&:hał.ery'ł, po~ostałą Ż Hc~ta~Yi, nawą i ut ywaną przerobioną i odnoWIOną. Duzy wyb6r plersclonków erze· ce iI narządów mocziOwyo:ll I Choroby skórne i wOfIarYCXJl&
ważnie damskich z brylantami i1wlorowymi kamieniami najpiękniej
.. I. Mikołajawralta 13.
(eystoskopJa I ureteroskbpja).
·szych i naimodniejszychfasonów. Ce,ay nizkio.
434S Pnyjmuje
Godziny pnyJqć: od g_ 9-'12 i od ·1 i 'pół
od. e-ej do B-ej.
\
67~S

p.

'I
L Jas nsk eJ

iorw. sza .SZ. k. O~ R.ękO~. zlelnicza dla ~o3 ai •

A. Krow ICkIeJ I

I

w.Łodzii, u •• Karola nr. Uli,

I

"(NR
z najobszerniejszymprbgramem wszystkich robót kohit>cych
i rzemiosł; nagrodzona wielkim złotym medale~. Szk\.~<ł wydajeświadectwapośWtadczone przez władzą. ZaptS~CodZl~nnte.
,

t ' '

.'

,

.

-

Bucha9ł:e:Pyi

. . .. ...

' 118•

kilkoletnią praktyką fabryczną

P~otrkowska 102.

-

4271

.

Cho:l"ob, wlulIitrj(oZtłę
skórne i m;)lc,;i!Ojł:l'.oi.lll1ff1ł

Dr. UaliiłaN .Pje:nfl~I.

r. i 4-6 po por ..
ul. Cegielniana 9 m. 4. . 5523 .

I Dr.

..

szuka odl'0Wiednlefp o s ady.
Oferty pod "Z C" do Biura
Ogłosze(t L. i. E. .M.etz!a i. S-ka

przyjmuje do 10

I

!III

i handlowil-energiCwy i zdolny

choroby chirurgiczna ł kobieca·

MAtlA~Vl\'l

J.
'II
'li_liii
. eiRJCAI

R~~!~..Gla03r [ . InlJ~i~r~m~G~anit,
Ałmszerya,

ulica Piotrkowska .Ni 9.

4312

Przyjmuje: 9-12 i 5 -8 p;lt.

I. Dr; Jan Cadarski

EIIIAJEER

un.,

ChOlPobywOS1lerYClEru), ak'..
rJ i d."óg nU.CJulhl!VlIola ,
ul. Arullrzl$ja M 1 i~l. 1.. 10_;

. obraz oryginał W. Kossaka Miniatury malowane na kogci. u'zlewska MI Gli, Tramwtłj I mieszka obecnie Nowy-Rynek 5.
4586 GOdz.iny prz.yjęć: 8-11 rano, 5-.7
. Figury z kości słoniowej. Porcelanowe :wazony ttSewrs" I~r. 4.
4:t~o
i inne wog61e przedmioty artystycznej wartości muszą być Nadzwyczaj tania WYPRZEDAŻ po pol. Telef. 54-97.
sprzedane do soboty. codziennie od godziny 2-4 po poKOŁNIERZY ł MUFEK
łudniu. Orand-I-Iotel, Klub cyklistów, ulica Krótka M 1. 4582 VI LEPSZYCH GATU IIIIUUHI

1\1ikołajewska

"

ąa ..2qdanl.e. do. "Selttetll u. Przy'..
muje zamówienia na wszelkIe
zabawy. Adres: Pasaż - Majera

WYNAJĘCI A
od 1. stycznia 19141'. 11"0 KÓJ
zkachniq na I-empiętrze, ume ..
blewany pokój na III i różne
parterowe lokale. Staro .. Za..

W Lombardzie AkcYinym

4400

50 rub]i nagrody 5.0

. DO

,'V"Ji~~dJlA.4!:

.

.

na mIeJscu;

CHOROBY SKCRNE

dU2t,

poleca JAN IF'RAlIIBĄK
z poważaniem T. Opieczyńskl. 4246 4"84
R\Il
.II.
o
nąwr@u.

III

\!liadomodć

temu, kto zauważyłby 2 konie, które zostaly skradzione ze wsJ
Piskowiec gm. Radogoszcz, KarolOWi Ogińskiemu. Oznaki koni:
klacz Tel'eska szpaczka z gWiazdką na łysinie lat 2 i pól, Walach
ciemny szpak z grzywą siwą laŁ 6. Kto mógłby udzielić wladomość
niech się zgłosi do kancelaryi Radogoszez, naczelnikowi ziems-·
440S
kiej straży.

Przyjm.: od 8-9 i pół rano i 5-6
pól. po pot W niedzielę i ~więta:
tylko rano od 8--:10

D~bi\Ze z~run~

::Nf:ła

li

Że .Kordjallun" jest w istocie ~roil·
kiem nleszkodUwym f skuteczllylO, wid"ć
nietylko z poś\viarlczenia pO\vybzego
doświadczollego lck~lri'!n.r lecz i Z tego,
że każdemu, \::toby życzył sobie wYl~ró.
bowa~ ten preparat, przed z!lmówleulel:tl.
prc>pouuje się przesłnnie be'platne tego~,
tvtlllem p,·óby. Jeżclioy ktokolwiek ro~'
powszechnid środek !>ezwartościowy,·
to napewno nie proponowałby, deby
przedtem wypróbować go.
•
Dr. med. Hartman N, 811. W St. Petersbllrgu, skrzynka pocztowa 2~B, dostarcza swój środek bezplntn.ie do wypróbowania. Wystarcz}' p()lVolać si~ nlł
powyższy artykuł, przysłać pocztówkq
z żądaniem bezpłt\tllcj probneJ dozy, a
b~dzle onau"t,vchmiast wysln!la.
Lepiej napIsać natychmiast po przeczytaniu tego zawiadomienia, gdy:! bez"
wątpienia zna id" si'l setki źYCZ'Icyell
otnym"ć bezpłatnie próbną dozQ, a zatem dobrze być vierwszym w liczbie
tych t'ldaJqcych.
",sag

"żółtych plamaeh",tętnieniu, bezwładzie
kończyn, trz~6ieuiu rąk i kolnn przr.

QmnZEscwu\tSKI
$C(ft.elP ZABAWeK

Dom Agenturowo-Handlowy

"""","*"Ę" ~L

sercu ..

temu. Specyalnośc, regeneraCJa trwata i rekoloryzacja siwych
włosów bez użycia farby.
o :( i: 1) Jlllll.llf Jl F &1łlf ziaJ W 1lI Csgia lniana Jls 4, Tel. 8-42.
Tel. 8-42.
od 11 do 2i od 4 do 7><cj.
Tol. 8-42.

LEcznica

-----

tt'

odmzu. to on z łatwością ztMl!ll!!e ft,h:
pmwliziwe znaczenie I im więcej jest
do!;h..~ia.dczony, tem mniej obawia s.ię u:':1.":
cia j1l2 próbowanych bezwn!·tośclowycli
ilr"dków, lecz odrazu wybIerze do~~
i uznany jako skuteczny _rodek: .ot!:'!"~.
Si~·wvr:l!a taki lekarz o II Kord J"linlł'l'
dora Hllrtmallll. Korzystaj'lo z pań.kleJ
rlldy, która C2'l:sto wprost cudów. dok",,:':
zuje pod wzglQdem pnywrllcunUl ~ił l
Jedzenia, zwłaszcza przy chorobach ne~.4:
'..';:cnvycb. ja z trudem mogę tadŚĆuCZynlĆ~
;,,"m.tającym .żądaniom tego. Z zup e!..,
"''lm szacunkiem Dr. K. Lipllard, m. Clt~
rÓw.
•
Z listów podobnej treści, które otrzr'
muje wynalazca .[(or~ja!iny·, motali.'

Beznadziejnym jeGt stan tego ~ho·
rego, który wypróbował możliwych sposobów leczenia się dlatego tylko, ażoby
przyjść do wlliosku. te je.t nieuleczulny. Do tnkie~o .mutue~o wniosku doszedł ł autor ponUs:i:cgo listu, łatwo
w:r:e wyobruzicl oobie jego n,doś<!, kiedy
wynalazł środek do \vv.zdrowlenia.
.
Pisze on: Przeczvttlwszy broszurę
Pllńskq o "Kordja.inje·" 'i skorz,·stC\wszy
z Pańskiego środka, wyrażam Panu moj"
bezgranicznq wdzięczność; sta.n mój POL'
l~ps~ył sIę, zu,vroty głowy zmniejszyły
. SUl l po ~o llltach choroby, odtyłem.
Nie wiem Jak Panu dziękować. Poczułem,
:t:e ma.m głow«;" gdy dotychczas zda\vało
mi się, !e jej nie mam t przecież ja przez;
20 lat cborow"lcm. Z prawdziwym szacunkiem L. F. ZujC\" P. Mogzon 18 maja
19L1 roku. Nerwowość jest cł1orob'l bardz" rozpowszechnioną. Niektórzy dotkni~ci nią. nie wiedzą prt.yczyny grotących zjawi.k:, które objawinjq siQ pod
postaei.:t 'bólów głowy, bólrhv W st.cnvacb,
darciach, bólnc);l plec..:iw, hvnrzy, gardła,
rąk i staw-6w, migania w oczach, udc~
rznniach do głowv, biciach serca, bezsenności, męczqcycb l otrasznych snacb,
ścisk.aniach w piersi, zawrotach gło\vYJ
llC2uciu strachu, wraHiwości ua. zgiełk,
gwułłowności, zwłaszcza rano po przebudzeniu, kaprysach, oslabieniu pamięci t

~suw~nie b~odawek. wągrów, pie16w e. t. c. \vii7.elkie zabiegI upIększające a~aratami elektrycznymi najnowszego sys-

l"Y!LKO O1L5~ Pt~~~

-

Sroda, dnia 24 grudnia 1913 f.

PIOTRKOWSKA oM 115.
PrzYjm.: od 9-:-10 rano iod 5.;...8' .
wiecz., kobiety oH-S; 1531.:....r.)

·Dr.W.Dutkiewlcz
Clł01*o\lły lIIV1łIlllIU'yc~łnł:

S1(ÓI"J18 & dró!JMucżą)Wjf,oh'

.do 7 i .,ól wiec~" W uied.i.,le i dWl~t •
~d9 do .l2 f ?ót. rola/au" Ni 2U-!lJ.

UłiQ~; IlhllWl" iII t ~

J., róg Piotr... kOWclkiej,
.
9-12
l 5:"" 8,- ' .panie
4-5.
.
,"

.. J;
arytmet. band\. korespondencyi
I Choroby USZU,. gardła i nosa
uczy gruntownie naucz. W. 'liliodzyńsłti, zatWierdzony przez
A. LILIWSKA
Wladze Nallkowe. Wyklad 'Ił polu!icaGłÓwna . .M 42
sldm, rosyjskim, ni.emieckim.Ulo!dynatorszpitala Anny-.\1.aI'YI'
WidzeWska 42, m. 3, I p. Godzir przyjmuje Pantena czas słabośc:i. I PlotrkOlMDka UIJ. Tel. 54-5:;
ny przyj~ć: poniedzialek j czWaz Hdziela'porad, niezamożnym Przyjmuje odg. ll-Hlranolod
tek od (j i pól do 7 i p61 wiecz . ust~pst\lla. DJskro!cYIl ~ape~n!o ... 5-(jl/. p.p. w niedziele i ŚWięta
...
4334 t od 10 - 11 ranI).
M47
wtorek· i środ~ od 7 do S llliec-, , no.

AKUSZERKA

Ił'

Dr. B.CZAPLICKI

I
I

d

p

t

ffl

fi

wlf ,?!fPiM'C"ń''''fM?1tMtmWn' ,5fm&Ml::itifau'

....M!I. !li

$ .....

Nagrodzony na wystawach zlot)/mi i srebrnymi medalami
MAG~ZVN Oa~1Jl~U"

'

AI(OWSKJ i
dawniej M.
.

,

l,ói!ł;i

,

"

P~,ł«.n::a

wBeUd,wWbbr

S!~

Kapuściński

rm

,Piotl"k«llwslulI 9.

@Si!uwitm

Łódź, fP50ill"'lunws:l!:a

9.

@$~G!!l&wl~] G'Ii'H3dV O~'i!l:\l: ~nh:Ug'lllM

l

295
...

IIdll&"faWR~
..... ''Y'·*·I~

----------------';>j

_o

Z dniem 20 g.l'udnia zostal otwa.rt9
...
FOTOGRf\FICZNY pod fil'mą
~
~., liIm:T
~.. Mł..
ta ..JilJIiI'
~- C,!ł~
":;;7~ ...~._
~
.~
__

'jl

ZAKŁAD

I

.,~

(przy Górnym-Rynku)
Urzadzony podług nainowszych wymagań sztuki fotogl'Ll>ł
fkznej, Wyl<.Onywa w;;zelkie roboty Vł zQl~relPle fotografJl;zl1.>'lTl.
CUNY MOŻLIW'IE NAjPRZYSTąpN1EJSZE.
Polecając się łaskawym wzglS,lom Sz. ~tlblicZI::, z sz~~?nkiem
4552
fIrma lIS rUDlO.

Dla dzieci, matek, rekon"
walesoentów, osób n e rwo·
wyC'h i staroów. FOSMOZA
zapewnia prawidłowy rozwój
krwi, kośsl i m i ę ś n l. Niozbędny pokarm dla d z i e Q i
w okrosio ząbkowania I reŚf\ięcill.

Liczne opinie pp. Lekarzy,
Ordynatorów szpitali dołą
cza się do każdego pudełka.

ul . Piotrkowska N! 86, tel. 14.. 79.

Dostać

wszędzie.
pudełka 8 rb.

moi:na

Cena

Toksa nodz\\?yczaj dost<:pna dla wszystkich. KONSOLT1\CY1\
BEZPŁ1\TNIE. WYRWltNIE ZĘB1\ 15 KOP. SZTUCZNY Z1\B
65 KOP. PRZERÓBIQ\. i REP1\R1\CYE ZĘBÓW 00 KOr.
Przy klinice znaJduje si<: specyalneloborotoryum do wyrobu
~ sztucznych z,c;bów. Przyjmujll tylko skończeni lekarze. . dentyści.

4260
DYREKCYA
Pabian;ckiej 7 ..klaS91rJ18j

Szkoły

Handlowej

niniajszam zawiadamia, że egzaminy wstępna do ws'Zyst!<ich
ldas odbywać się będą w dniu 12 i 13 stycznia 1914 roku,
Podania na imię DYl'aktora przyjmuje kancalarya Szkoły.

~""" • .;a.Jl

'W-ce ••.• ii,JUa.

I

Telefon N2 14.

Srednia 34. Telefon' N2 14.
Widzewska
27 -02.
'fIł~
hiiliłJMR~
F'I p' I nr. k127,
7 tel.13017
•
' ' .
I ia: IOtr <ows a l, te.
- •
Poleca znane l cenIone swe plwa:
P,:a;y łUU smlo" cUm śnJa::hfo i kCHII1:yt.
IMkllil ,15 Dua'Wal~s~~e UWAt.!A·
tyoh sklepów żadnyoh innyoh nfo
,,•Ilzensk le, onaciillJJsI8
·
OS_13_da_m_"_ _ _ _ _ _ __
," P
__01_" Pró?:z:
..

'"

nil',

•

......

'g V II' '!

.....

i,',.

'WlJIIlI

iii

lilii lilii

_1lJ_

Jak

również

specyalnie wypuszczone na

II

świQta Bożogo

tJarodzcnia

I

I

55 laiisbBieniaI

roślinne

,Jyu~~ni~ lIIu~łmwint'

larocińska
121 PIOTRI<OWSKA 121

W roku 1914 i,TYGOONIK J.k.LUSTRO\llANY" drukuje
najświe:ższe powieści: .

"

czę§{ I~sza

"w

p. t..

.

;ł . wiezkl, ;lH3111eZothy,

"

.

.~

skarliu~~ki

Gietry,
l(osIule dzienna,

kraju", część I1-ga "Pod Dąbrowskim" z iluK o s s a !( a ~- oraz Włudz~mierza

stracyami kolorowemi W.

Perzjńskiego

Poleca w dobrym gatunku i
p.o cenach nizkich serdm:ki,
haUd, Q)ieUzn~ !r)/ko",
tową cisJ)'ą, rąka ..

I

'HENRYKA SIEN'''IEWICZA
powieść histor~czną

,,,ZŁOTY INTERES'4,

4145

WieIId wybór krawatów.

HaUy, gipiury,

nadto powieść Wł. 8t. ReymQnta "W Wal'szawie", stanowią

cą trzecią część z cyklu "Rok 1794", oraz W. Sieroszew,k~e90 "Ocean",· dalszy ciąg powieści "Beniowski".
..
Dopłata dla nowych prenumeratorów za początek powieści .LEGIONY" wynosi 10 kop., z przesyłką pocztową
15 kop.
roku 1914 wszyscy prenblmeratorz>, roczni"TYGODNIKA ILLUSTRO\\!ANEOo" otrzymają bez żadnej do.
płaty, prócz 52 numerów pisma: 11) 12 tomów "Ciekawych

Wa~al1nlsjj,"HDJ,
Wstążki ..

vi

Powieśpi", 2) Zeszyt albumowy "Świat dziecięcy" z rycinami kolorowemi, jako prom/um nadzwyczajne, 3) Znacznie rozszerzony j ilustrowany "Przegląd Bibliograficzny"
miesięcznik nieodzo\vny dla czytajclcychksiązki •
. P ren u me ra t a "TYGODNIKA ILLUSTRO\llANEGO"
wraz ze w;>zystldmi dodatkami i premIami: w \olarszawie
rocznie rb. 8, półrocznie rb. 4, kwart. rb. 2; z przesyłką
I

POCZlOWą

.

O!. PIOTRKOWSKA N2 g84

chorab zębó
W Łodzi,

»

t~tI~Ir'ł"""""ł'

rocznie rb. 12, półrocznie rb. 6, kwartalnie rb. 3.
Admil'iistJ'acya: Wal'szawa. ul. ZaODĄ 12, tel. 4-14.

Guziki

ręcznej

roboty,

Chustki orenbm'slde.
WatoBhllGl!, waia ..
E5E:=:-::~:::::.==;=::.~
b. ordynator szpitala ŚN. Dacha
W Warszawie. C,101i'ohy ko ..
ibiace. Godziny przyjęć od 4-6. z

n767
4j

pod nazwą" ALI1'1A." do
uzytku stalowego i kuchennego.

38 koplBjEk· za funt.
/'lasko roślinne "A.LI1'1I\" nie różni
siC; ani wyglt}dem oni też smnkiem od naj",
lepszego mnsJa śmietankowego. tlas-fo
"llLlt1I\'( nk zawiera żadnych tfaszcz6w
animalnychI z powoda tego zdatne do przy. .
gotowania wszelkich potraw postnych.
1'1asJ'o "l\LI1'11\ " jest do nabycia wc
\i?szystkich skIepnch spoźY\i?czych,
Libawslda Towal'zystwo Akcyjna (dawniej Kieler)
fabryka w Warszawie.
4291
Przedstawiciel na Łódź i okolic~
Łódź, Mikolaj(~wska 100

EMII- HADRI 'Ą 1
N

TELEFUN Nil "l .. 89.

óżnemieszkani

Wszelk!~mi wy~odami przy ul. Tramwajowej nr. 15 do wynajęcia
zaraz. Bllzsz~ wladomo,;ć LI pani BilJel'Jolal ea3.:Hl~ ••Vlajerd nr. 11,
P.'uj.u:d Nr. 30 od 1 do 4-teJ lub teJ. 54·9.!.
19OU~

ISZ
Q'ó

,kj''iI:;''

Gustowne

DAMSłUt

Bhll~,ki

:z

własnej

fJ racowl1i.

r~a święta

'

i

!i!I~

Iil U

(naprzeciw placu
..Cyklistów").

~n:;~XAłI

sklep zaopatl'zony w rożne przedmioty.
przyjmuje cztonk6w i wydaje

t

pożyczki,

od kt6rych pobiera El proc

~=~~~;=~~=~=====~==~~;~~~=~=~~~e~~~~~dnoŚCio~.Odlliry~~ci~4~~~
S------=---.--=~'.. ___ .=.-==~.::-_. ______ . __..__________:""'' :':
a także przyjmuje Wlth:idy wlfunkowe ,od 12 kop. ty:toulIiowo. To-

'.
H~R~Y, B.A
~,

- - ,-.- - -..--'--..---.-----.-.---.--":::".---. warzystwo daje do domów kasetki dla zbierania drobnych

H~~ 1·~"

, "

"

,

"

.

~',

k
IJ l anI s aw
a ~ p!ns I BU o
Oł

s

LII

,POD KIERUHKIE1'1.

ł

&,

Ił

dnodci. Kosa czyu.. na co, dzie.unie,

;f:5

l

.~:=~,

. ',

W dl1~u 16 styc!!nią. 1914 roku rozpoczyna się trwający
do 15 maja 1914' roku Imrs następujących przedmiotów.
1) buchalterya i arytme'tykl:\ handlowa (poniedziałki, środy i piątki od S80 do 1020 wiecz.)
oplata za cały kurs Rb. 40..-.
2) korespondsncya w językach polskim, rosyjskim i niemi eckim (wtorki i czwartki
.
do9 2li wiecz.) opłata Rb. 12.50..

od

'. ". '.

.

='~ ~~

2007

.
..

'.

~Qf"'" As

S80

'

3) Językniemiecł<i (poniedziałki, środy i piątki od 780 do 820 wiecz.) opłata Rb. 20..4) Kaligrafia (wtorki· i Gzwartki od 630 do 7~0 wiecz.) opłata Rb. 6.- za kurs dwumies.
5) Pisanie na maszynie, oplata Rb. 6.75, oraz Rb. 1.- mies. za korzystanie z maszyny.
. 'Zapisy przyjmuje kancelarya !\Ursów codziennie" prócz sobót i niedziel od 7-ej do

9.:eiwiecz6r:,·

opróc~ ŚWiąt i niedziel: ran, o od,lO-1

od 6-8 Wlecz,

Zakłads"'e'ilWl1tA fII ... ;

lP'iołli"kowsC<a M &51 \telefonu S-58.

.

oszezę"

42~3

111

wln

M.D.O OJE1V!
~ Dzielna, M. 11 ~)
Ztlro~Ie Jest b02uthJ2ml szczęfelemm "\
Kto cierpi na żołądek, gtowę i

ten p6winie'n

~ić

Wino: żołądkowa NI' .1,

t~ięr.dzoll~p(zez rzą.d 2!~

kłórJ"qsra bez ~gieł, głoimo i fjUl1~zwJczaj wyrai ..
nie, ,~~siać lIl'aO;;faUl 1Il.r.1J ~mobil"yGh warauduu:~lil!l12.ł lI"2Aty

ŁĆ-dŹ:, Piot~kcwska .M U8,

,

Nr.

,
y o w składzie wi,n M. D. OKOJĘWA. Dzielna Na, U~j
OLIWA do lanmek 20' kop. funt. KNOTKI b6zp~at!1J9~ , ~,

•

FOSFATYNAFA.ll ER a'..
nakom!ty pokann, :rlllj~ai-dzl.eł

felefa 19.. 03.

polecany pritlz lekarzy dla. dziec
od 7-iu miesięcy., zwłaszelm 'W:
czasie odstawiania od jllll~si i w '
okresie rośnięcia. Ułatwia ząb
kowanie i zapewnia prawid/....w1l
T()~ój hośc~. Bardzo pozyteczny
, dla starców i rekonwlilescentów.

'

_ielkii.,wybór p,łyłświątecznych (kolentl)

jal<o tefaparałttirw

Z

.tubami i bez łub.

Sprzędaź we w8zystMchnptehllCh

t aJ!ładach IlpteczfiyCJa..

Kfitdy orygincrlnyPJlTEfON opfitrzony ffifirkC! ffivryeznC!,

PAnYi:~

Tamie n~ona~y[ia najtaj~le in~i1eDue ma~lYny d~ ~i~ania JDf~t".
najakuratniej. Cenniki

~.,

3418. WIna łołl\dkowe, za.
, stowane. w Ekaterynbu~klm putkowym lazareCie przy cho":
, ~o~a~h zotEJdka, wykazało:makomiterezultaty. cO,stwierda
. ta ;e~Q, wydane. prze~ ,starszego lękąrza w t 9:t o, t:'l. jalC
~:n~lez w"~l1 r. prze~ starszego lekarza, szpitala eter.. .'
, Wina ~o Krzyza. gdZIe WinO było z powodzeniem 'stalo':V~fltl,'
laI< t ~łlldkowego lis 7 W żadnych innych sldadacll ,niem~\

wspecyalnym składziB PatBfonó
-,

og6lne nIedomaganf$]

. e.,:JNł'C iti. la )'s~b"

bezpła'łnie.

urn t

- .,:/

ul.

Wólczań$kanr.

149 f te1.22 ..07. '

Z.I\WADZf(A Ib. 34.

KU' entell najnowszych faso1l6W, jak r6Wnie! pl:zyJ•
~.
muJe wszelką robotę w zakres szewćtwa
il
wchodzącą. Ceny przystępne."
4~!58

.E

~#_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--_.--~~~~------~----~~._a~·~'--~·~'~'

Redaktor QPdowied:tialny St. ł,ąpim\sld..

T

W tłoczni 11.4Uwoju" Przejazd 8

\Ilydawca VI .. CliłljIli!lWlld~;

TYGODNIK OŚWIATOWY DLA WSZYS f KICH
Adres Redal{cji, i Ad.ministracji:

\/

"
i,,:r '\..
i

~~
i;.

tl~

i

'8.~

5'

g~ 'ć'

fJ:: • .; Ii

-'c!. ... ~N

~
'g

..
.I,

,

,zamiaru rozsyła6po Kraju
prospektów "Przewodnika Katolickiego".
w,
Czas noworoczny daje czytającemu ogó~
, \
' łowi istną, powódź zapowiedzi, reklam,
ogłoszeń i.., obietnic dziennikarskich,
~
,~
Gdy jednak Al rozmaitych stron zapytują nas przyjaciele prasy katolickiej,
jakie są nasze zamiary, gdy ci i owimoże nawet bez złej myśli -źle pojmują zadania "Prze~
wodnika Katolickiego" postanowiliśmy lU'ótko i dobitnie
wYl)owiedz,leC.
.

~~

l

Łódź,

1:

je mieliśmy

nasz program.

Jesteśmy katolikami z Wiary i przekonania,
.
W wielotysi~cznej i różnowierczej Łodzi wydaj@my
drugi już kwartał tygodnik pod nazwą "Przewodnik
KatolicId".

ul.

Mikołajewska

.•
-----

40. Telefon 3.4 .. 48.

ani na robotnika, nie oszczędza rodaka, jak nie pozwoli
aby nas obcy mógł tUf!1anić.
" .
/(ronika łódzka (spraw fabrycznych, mIejsInch, szkolnych, zamiejscowych, różnych i Wiadomości kościelnych.
"Przewodnik Katolicki'ł jest jedynem pismem, któ~e
prowadzi stałą rubryk~: "Pogr2ieby'l i "Sluby",- gdzIe
ka2do nazwtsko, atrul i lata i*t !Uapisywa.ne śoMle według
ksiąg parafJalnych m. Łodzi),
Tydzień teatralno-muzyczny (sprawozdania i oceny
sztuk granych w rreatrze Polskim, Ludowym, w Lutni
i indziej, kreślone przez fachowca.
też,

Z ARTYKUl,ÓW WYNUENIAMY
W dziale religijnym.: "MarjJ w dani! Adwent, Niepolcalane
Poczęcie" (A. B,) "ViI' Zadusz!wwą porę" (Zegota) "Święty Sta~
nisław Kost!ta" (X. Chars:r.ewsldego) "swi~ta Cecyłja" (.znanego

MUzy!U'! X. prał. Gr'f.'I.berskiego).

W dziale spolecimym ,;Wczoraj a dziś" (kilka artylmMw
Kaw. Janlwwskiego). "Kasy
chorych" (artykuły fachowe pióra, mecenasa J. Styputkowsltiego
w-todzi) "Tradycja w rzemiośle" (p. T. fiłipowicza) "Upadek na
*
powstanie. wielu" (rzecz o socjalistach ~ na czasie - p, A. Soko~
-.'" ! -c ci, fIS ~
'lis ;o ~ .. ~ '2
Gdyby nam chodziło-jak wielu o specjalnym pokroju łowskiego) "Rys historyczny Stow. muzyczno w Łodzi (fachowy
D-QJ, ~ en Jb
g
artykuł dyrelttol'a Grudziiisldego" I wiele innych.
~ti~
2CI",::::
ell ~E "ludziom łódzkim"-(Lodzermensch) o zrobienie interesu, .
tV dziale historycznym, Ultochanicr1i narodu owiana praca:
łI1-11:
o ciągnienie zysków, ukrylibyśmy swoje rzetelne prżeko~
I/)

:U ł ~ą
~N g ~~ lO
ig,rl.a.u

W doskonafcm ujęciu Czesł.

..

Poniatowski" - ks. 1(. Mel'klejna.
nic nie mówiącym, "Xi'lŹCWJ6zef
dziale powieściowym, Bardzo ciekawa opowieść znakomJ~
"" ...... :;!:§!~sJlj
Daliśmy tygodnikowinaz,wę "Przewodnil<. Katolicki". tego powieściopisarza polskiel~o TEO[)OI~A JESKE~CHOIN
.. <C o ,[!", !El,
SKIEOO: "WYSPA ZBÓJECKA" i inne.
",- '" Gi':lłQ -= I zaraz w pierwszym kwartale, choć pismo nasze ma
Po za tern stale :zamieszczamy złote stowa ludzi znakomilEffi la li! ~.: .g stosunkowo nakład wielkj, firmy polskie i przemysłowcy
tych w dziale "Zdania godne głęhokiej rozwagi", - Wreszczle
ogłaszają
si~
u
nas
z
trudnością,
bo
"katolickie
pismo,
w Ita~dym numel'ze dział "Rozmaitości" i "Okruszyny" - snty~
~fII
ł'"~ :h
~o ~
~ :!iI! .... :g jako religijne, dewocyjne, pewno się nie rozchodzi", wiele ryczno-humorystyczne.
osób omija nasz tygodnik. bo "katolickie pismo, jako
*
'*
religijne nie wszystko podaje, co si~ dzieje na świecie" ...
To, cośmy dotąd. w takkr6tkim czasie zdziałali,
Z góry wiedzieliśmy, iŻe z takim
zyskało nam uznanie w prasie narodowo-katolickiej.
~8 ' ~a. łi!
Z Wiary naszej - czyn nasz będzie...
ia::
przesądem
oQ
&:2 "'"
'*
*
*
'
ogółu spotkać 'siQ musimy, ale teź Niechaj więc dotychczasowe
numery "Przewodnika
~~ c.
5
Z góry przygotowaliśmy się do walki, aby prze- Katolickiego" świadczą wyraźnie, czy nie jest to prze ..
;!&l:n~~ ~ l sąd ogólny, zwalczyć i światu dowieść, ,że katolik wie sądem zgubnym wi,!zać katolickość tyUto z dewocją •••
"& u;~ ,o wszystkiem,co myślący człowiek wiedzieć winien.
"Przewodnik .Katolicki" - jest wyraźnym
-l
Daliśmy pismu tytuł "Przewodnik Katolicki", bośmy
~ nie chcieli wprowadzać w błąd inowierc6w, mówiących dowodem, że organ katolicki może i powinien
""
"
~
'E. t " '.='Ci
po po lk
S u, któ
' rych nasz
zajmować się c~ł'okształtem i spraw świeckich.
Idziemy w świat z tygodnia na tydzień, do miesz:::~!'
światopogląd
,kańców miast naszych, zwłaszcza fabrycznych, aby się
tJl ~ ł' •• 5: t mógłby nie zadowolnić,.
O i ... , 8. ~
Atoli zadaniem "PRZEWODNH<:A KATOLICKIEGO" stać popularnym przewodnikiem I(atolickim w tycb
~ ~ ::: iB jes,t, aby każdy ,katolilt, jako dobry polak, obywatel wszystkich sprawach! które dotyczą Kościoła i Narodu.
~a ''i •• ił l!l Kraju, znalazł w naszym tygodniku
*
'*
Rok nowy .,Przewod;lka KatoJickiego Cl zaznaczy ~--"""""
o~ l::I~
żywe
sj~ ,rozszerzeniem ćI.~iał1J, powieśoiowego, obraz'Ę6w i ro'z- ~.f ID III - re
~' ~ =~ •• J.: ~ spraw Kościoła" i myśli Polskiej, gdziekolwIek serca rywek clla ducha.
:I li, "*,.:;t ~ ,~
ltl' ~ ~::;~ polskie biją miłośc!ą Ojczyzn:r i Narodu.
Kładziemy nacisk na sprawy og6lne i miejsoowe. : ~5!! ~ W~' >ffi'
u g t 8 • 'ł""'
HASŁO ks. PIotra Skargi
Zabiegamy stale jaknajwif2cej wiadomoś,ci ze stron ~ ~ ~ o. it ~ o. o
,< bl,iższych i naidalszych.
"';3"; g. o :J" o
. łl l~: ~l
"Z
i
(e;
~
"'",;:<:..
o o
Zabarwienie
wszystkiego
btJdzie
bezwarunkowo
na~ t'l
::r";:;' X'
,b:~
~
oto program "PRZEWODNIKA KATOLICKIEGO".
rodowo-katolickie '- co zresztą jest świQtym obowiąz- ~q~;;l"" ~ fi
i",ii .. !l5:l
'
'II;
9:1: *
*
"
kiem "Przewodnika Katolickiego".
;'"h; 1-'1 Q~ ó~
i, ~~ ..~ ~~
:i
Czyśmy temu programowi sprostać usiłowali 'l,
::O <a. fll~· c.::I
j
d
J
eszcze
e
no,
",!",'1 ~''O ti)ll
Uo. o.
N o
Niech odpowie
'
Z tych wszystkich ulepszeń korzystać będziemy nie ł'" ~ cg @' ;:J'~ ~
:~ l~oO
W
my, lecz Wy - Przyjaciele i Czytelnicy ,~Przewodl1il<.a : ~~ ~ c l!l S' 3
'
"";:t"Uń;·~~(.1~
r: .. '. ~I .... X'
er .. ir~ krótki tylko przebieg tytułów tego, cośmy w ciągu pjerw- Katolickiego".
,
<.!) ~.g • •
szego' kwartalu istnienia "Pr~ewodnika Katolickiego"
W ihteresie tedy własnym wspierajcie nas-zw'łasz~ 3~~ X'~~.iii'~
w za:
W pism~e naszym poruszyli.
,
cza Wy-Robotnicy Polscy wszelkiego zawodu i pracy s~f!~8.~S?~
~ '
*
P?zostając ,z redakcją w ciągłości myśli, stosunków, ~tl'~:!l. ~ (ji' g. ul'
Sl ••.
• 'ił !li
*'
!a'l,.;~ n,~ _, n ~
o
Po ,za stałymi działami,
jak *"Przegląd polityczny" 'i,wynuany zdan,
PI PI..'E o.
"~ f ..~ ,r~ (wydarzenia w świecie politycznym z całego tygodnia,
Niech Q;a,den wazniejszy obj,aw ~ycia czy to spo- '~9:
iii -, r.r ~q"
~:~'
3 m ,~g.
.... ~ ,s! t1 jij ~kreślone żywo przez naszego stałego współpracownika ł eczneg~, pu,'bl lC~nep,;o, czy ek,onomICznego, mający ogólne
. 15 j:j 11« c ~ e~ Uj "Krzywdę'), Sprawy polskie (Wieści z Królestwa, Litwy znaczenle, Ule UJdZIe Wasze" uwagi.
~;;?~ ~ ~,<f'
.,
0011 PI' -, -, N Q..
~ &~~ ~ i Rusi, Z dzielnic polskich, Z wychodźtwa na obczyźnie), , ,Praca to niewielka, napisać kilka słów, mniejsza o to .:! l!!. :E~ :E CI
«
Sprawy nasze i nam bliskie (Wia.domości z całego świata Jaklm stylem, z błędamI czy gramatycznie,
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