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KaDtor, • •.taafty _ _ ".zawi.,' uC. Mrucz • .M 23; w Pabiamoach CI p .. T-eodora 'JUnke,
.. Zgier.x",
apteoe,'p. PalkaJ _Tomasa:owie u p. Tecdo!l"a Hilla.

'w,

Nr. telefonu 593.

'3th

CENAOGOOSZEN: ,;N ł\ d fi 8,1'3 n e" na l-szej stronicy 00 kop. za wiersz. . Z-,lf.czaj~ OGłoszenia za iekSt~m.. po l' kop. za wiersz DonprrrelowJ lub j.ego miejsce.
nł."e agłoszenia. po PI:I kop. od wyr3zu (dla,poazukuj.ą~J~h pracy po 1 kop..). Re"klłHBY i N<-ekroI-o,g,i p6 20 kop.. za wiersz petitowy.
Zad'Ól:~ei:nle;,pr,os,pektow

36 rb.

ARTYKUŁY

bez oznaczenia

Ret_I; lub Jego zasi~pca przyjmują interesantów codziennie,
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P

świC}tecz.nyoh, od goozmy'S -

III

~~~~ iS~t~~i~~~YMU

,A,,',.mE·,'
',',NT'y'
lA' WYNALAZKI
.fi. i .J..'
"
"MARKI i MODELE.

1362-3

stareła., jalc:kolwiek POKoJowerm mogą byc 'zamiary ~Jąeych." .
Byl;y to slowa nieomal prorocze, które przJBO. gnębiającem oohem odbiły się na gieldz.ie 1 berliń
skiej z:wlaszcza.
GodZiny przyjęć: od 12-2 po poło i od 5-7 i pół wiecz.
w niedziele i święta o, 11-1 po poło
573-25I oto w chwili, kiedy zbliżone do siebie Angl~a i ROSJa zabieral Y, się do wywarcia nacisku
~n~
na W. Portę, by p~:zez w pro;w adzeai e reform
I w Macedonii
ten
Europy, w l{tóU'
__
' 1 ! rym najwięcej nagromadziło się mat.eryatów palnych, niebezpiecz.nych dla pokoju Europy, naraz
pod fabryki dowolnej wielkości, nad rzekl\. Na. Nowa I nies:podzianie wszczął się poża.r, grożący wybuBokleie tramwsj 5 kop., od, tra.mwaju i szosy' 6 minut. I l
. hl'
k l h
Piotrkowska ,Ji83, Kwi~clarnia ,,Julianów". ~90!i
C lem meo iCZ&dl.ym w s ut (ac .
'
"V.' armil tureckiej, dotychc,za.s karnej i śle~
po· poslusznej woli padyszacba wybn~hl bunt, przybierający coraz gro~niejszarozmiary, bunt grotny
nietil'ko dla W. Porty, a r3-czej biurokracyi tu·
Przeg:ląd
,re~kiej, sprzedajnej i wyz.ai~j z wszeikrego pa'!
. try6tyzmu, ale' i dla mocarstw zJ.interesowa.nych'
na Bałkanach, bo wciągnąć je może w wir, któŁódź, d. 2.'1 lipca.
rego od lat tylu szczęśliwie unikają.
Po.mimo zapewnień sfer urz~dowych o jakIdeowymi sprawcami buntu w szeregach tunajlepszych stosunkach, panujących pomiędzy mo- recki~~), który wyb~chr pr~eąewg~'ystkiem w. l\~a
carstwami, widllokręg polityczny Europy przyslo- eedo llU , .w te~ .oglllsk~ mepoko)ow ,.na ~3hzklln
nUy gęste chmury, z któryeh lada mQment wy- ! Wsohodzle, OpInia publIczną. Europy IDl.anuJe mlopaść może grom i rozpalić burzę, jakiej oddawna Idoturków, partyę1 istniejącą w Turcyi od czasów
ludy europ&jskie nie przeżywaly.
i Midhata~paszy.
,
,Materyalow palnych nagromadziło się dość, I
Gdy w roku 1876 ludność chrześc.iańsl{3 we
tarć,zdolnych wJrodzlć plomienie nie brak tu i ! wszystkich nieomal krajach stoVliańsldch T.nrcyi
owdzie, slowem przyszlość bynajmniej nie w ró- zerwala się z bronią w ręku przeciw rządom patowych zarysowuje się barwach.
dyszacha i gdy mocarstwa coraz to energiczniej
St~ierdzil to jeden z największych polityków
n.ale.gać poczęly na W. Por~ę o przyzn,anie tym
tegoczesDych, najsubte.iniejszy. z mężów stanu lord I prowincyom pewnego rodzajU samorządu:, Midhat~
C~omer, który na ostatniem posiedzeniu izby' lor- pa?za nakłonił sułtana. do stanowczego, krolm,
dow,podczas\ rozpraw o ubezpieczeniu robotni· l ktory tę akcyę, mocarstw mial sparaliżować.
k6w na. starość, oświadczył wcale nie dwuznacz .. l W Turcyi, jak, wiadomo, ogłoszono konstytucyę,
nie. że naj~ażniejszem obecnie zadaniem rządu równouprawniającą wszystkie ludy.
.
j~st t1:zym~.w po?otowiu wszelkie źródła. pomocOtóż ruch mlodoturecld ma na celu przywró.
n1cze, aby ,pod kazdym względem przygotowanym : cenie owej konstytucyi 1,tóra rokza.iedwie istniabyl. do za~argueuropejskiego, który wybuchnąć' la. Tymczasem znawcy' stbsllnków tureckich utrzymoze, Za:01ffi parę la.t upłynie. i
mują, że zbuntowani, oiicerowie tureccy dalecy są
, "ŻYJemy w ~~asach - .wyrazi.l .si~ lord ero: ?d tych idealów, które piastują mł-odoturcy. Zbli-;
meI - w, k~órych wpIyw Jednostin Jest ogranI- zyli się oni do nich, bo mają nadzieje łączneml
C~Olly ~ ;~dy lllte~esy, na.rodowe wejdą w grę, !1 na- silami os.1ągnąć cele, nie mające cynajmniej ści#
mlętnosCl zagra~, pOwstanie niebezpiecz8Dstwo sIej lączności. z id e alami mlo<io~l1reekiemi.
f

.. .. In"z. D.Fra8ok8ł Piot~:g~a

·
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(mstor.)
WYSCIGI NA AUTOMOBILACH z Paryźa do Deppt, z wypadkami.
Duel z opery "Żydówl{a" i wiele innych.

m,

ani

d:robuych nie

Oticerowie ture'ccy, zwłaszeza' ei,którzy wyszli ze szkól wojskowych tureekroh, sta.no1Vlią rdzeń

I. JUBILEUSZGESARZA FRANCISZKA JÓZEFA I (dalszy ciąg).

Ouo Vadis

z wyjątkiem

,l

Teatr B
II.

honora.rywą\Red~kcY'a uwa'Ża,zt'I. bezp,latne~ rękopisów

O

;. r'

I

!
I

polityczny_

ll

I

I
I

uspo,koić

zakąt~l(

t.urecldej. Jeszc~e przed t:rz~dziestu
lchumystowy był bM'dzo lllzlo a brak
poczue:ia, obywatelskiego st~'ilo'wfl ioh<;echę ~na~
mienną~'PetniH' oni slużhf} ,ze ślepą ulegloścrą,
bez szemranja, chociaż calemi miesiąoami nie wy~
plac~1) im żołdu i ehDcia'l clwdziti w polatanych
mundurach i dziurawychbn-tach. Pod wplywem
obcych ilłStruktorów, 'domagaj:};cyeh się podnie.sie·
nia pożloillu u.mysłQwego (}ó;cerów armii tureckiej
p:owstały <8zkoly ś:ti(;\lnie wojskowe, jedyne t~g()
typu szkoly w' Tureyi.·
, , " (",
'
Wielu z wychowańców tych szkól w.ystano
na studya dalsze zagranicę j oni to stali się pro~
pagatorami postępu w armH turoo:kjej.
Porówn-ywając s to s llD:ki zagraniczne ze stosu:ukami panują'Cemi w ich wlasnem państwie-ofi·
carowie ci dali ucho agitatorom ruchu mlodoturecldęgo, którzy od razu w ic'h szeregach poz,y,ska·
li mnóstwo zwolenników.
Ale zdaniem rzoozoznaWCQ,w oiioorowie .ci, sko.
ro będą dobrze zapłaceni, syci i o1ipow'iednio traktowani wnet nagną się do karnośei i staną się
zn6w wiernymi sługami p'ad,Y.szaoha..
. W obe(}nej wszelako chwili Tnrova ,znalazła
by się \V na.der krytycznempoloiooia" na wypadek

Jaty

pOZlQm

wojny

zewn~tr.zuej.

,

Z drugiej atoli strony odezwy zbuntowanych
oficerów do ludności, zwlas~cza odezwy Nasi-beya
nie wróżą nw dobrego. Grozi onbewi-em ludno«
śCi, że w razie oporu jego rozkazom- wieszać bę
d'zie ryczaltowo oPQrnyc'h i żąda od ludno'ści, by
jaje jeden mąż opowiedziata się po stronie młodo
turków a oddzialy powstańcze serbskie, greckie
i bułgarskie wzywa pod swoją komendę.
Jeżeli jest prawdą, że organizacya młodotu

recka obJęła już ealą Macedoni'ę, polożeniebytQ::'
by nader niebezpieczne; gdyby zaś rozpoczęły iię
mordy i pożogi w wilajetach macedońskich interwencya mocarstw bylaby nienniknioną a w niej
to właśnie, kryje się największe nJebezpieczeństwo
dla pokoju powszechnego. n])a.iiy Telegraph") 0ID1łwiająe ruch, mlodoturecki, dowodzi., że Turcya
przeżywa wielkie przesilenie wewnętrzńe. Sultan
nie ufa swym ministrom i obwinia ich, że spowodowali obecne położenie.
"MorRing Post" podaje pOgłoskę,' jakoby Au ..
stro-W ~y, up~o~zone. p~zez sułtana, w razie potrzeby mlaly zaJąo WOjSkIem swoim wilajet.y zbun-

towane.

.Neue Fr. Presse" zaznacza że ruch młodo ..

ture~ki przybrał owiela Więl:sze rozmiary niż

przyp~zc~ano. ~?rą w nim udział nietylk~ oft.
l mlodzlez, ale urzędnicy i inteligencya
tureeka. Sytuacya jest hardz.o poważną. S. J.
eero~Vle

-

2
.~

=

'
Z P eters borganad c.h Odz!} wiado~osei,
~e mim8~erynlll spraw w~wnętrznycht, pomimo pogłosek
o zamlerzonem odrt>Cz8nm samGrząduw Królestwie
Polskiom, opraeowujH wciąt. zasady sOOlorządllza..
równo miejskiego, jaki 2:iemskiego. W zwią~kn
z tern i przoygo.towaniamL ma być zwołana na jesie- ł
ni specyalna n a'rad a w tej sprawie. z udzialem1
przedstawicieli "~Oleczeństwa.
.
~
Z opraeQw wanego nro)'ektu przedostała się i
~
.1':'
"'
~. "
'
' " , I~"
do wiadomoscl publIcznej dQtycnczas ,tylko częsc, ł
,

c'"

L

•

, . '

dot'yczą{~~ źród~l

•

"

finansowych przyszlego

samorzą- i

kowane na rzecz samorządu, C1106 niewątpłiwie ,·1. . I, zwolony(jestw'~tę.niedzielę .'~ub,święto· od: 6do9
one kOl'zystalyby'z jego dobrodzi.ejstw. DotfCZY- zrana"j".'od"ćZ,do,4".,;:po':po'fudniu.
loby to zarównQ kapitalistów,· jak.i lnteHgeneyi ł
§·:14. W Wielki<'PiątełLnow. st•. handel za.. ,
i
zawodowej·.
!l wieg~a':·sie· o ,go-dz. .o2-e}· po połudlliu,,:z wlTJ'p,tkiem
.1, 'z
Niema ró·wnież wcale mowy 'tV tym projekcie ~ sklepów zartyknl:ami spożywezemi;, w Wielką Soo jaldejklJlwie-k pomocy finansowej ze stronypall- i',botęzaś i w wigilię BQżegoNarorlze-nia,n. st.-O
stwa.
ł~'6wjeczOrem we wszystk.ich zakładach.
i
§1~. Postanowienia §§ 11, 12, 13 i 14 nie
~'doty'ezą: ,a)zaj:ęi, wska:zanrch w § 17, b) aptek,
SRi
wiąz'
t' które wogó{e przepisom :mniejszym niepodlega,ją,
J~
.•~chzaldadó·w jad;lodajnyell ze spożyciem trunków'
o zapcw' . .od )()"cz k l · t-ruł.(.miej.seu, raźni, k8!pieli, h.andlu ruchomego ar..
1l'1eniU" "" 'lyn 11 norma nago ·••praeowm- l:~tykulami spożywczemi, tvtunin, kolp'orta:tn pism,
kom w 'zakladach ,handlowych, sldadach i '.kanto- ""
.:J,
ruch opracowane na ;:zasadzle§§. 9 i 10 Najwyżej
które mogą się <>dbywać, jak w dni powszednie,
zatwierdzonegod. 15Jistopad'a. lOO6-r. postano- d)·r6'Żnego rodzaju zabaw, czytelni; wystaw, do ..

&

lo

Postan-o'wi

e ob o

ulace

.'

Iri broezynnych,baz.arÓw i.jarmarków, trwających-~nie

du w Krolestwle.
~
Projekt ministeryalny przyszlej ustawy samo- wienia'.'ł"ady ministrów.

rządnej"

miejskiej i ziems.kiej, przsznaeza

pUjące srod10 samorZadOWl!

Ilast~~

I
i

s

(Dokończenie.)

ł dłużej, jak 3 dni.

1

i

I

Gubernialne i gm"inne zgromadzenia ziemskie
n. Handel"w niedziele i święta.
ma.ją illleo pra~o. nalda(lania - OpfOOz. pomu!ei,§ ,11.
pierwszr,~dzień!Wielk~~cr iBo'ź~- ~
szych-następuJą;e.y.ch podatków, stanowIących zro- ł go Narodzema ObustJlOW oraz w dZlen sw. Tr6.J- ł
dlo dochodów: od majątków n.iBruchomych oraz od b ey st. st. i zeS'!ania Dnch~ św. n. st. handeLi za-i
.prz~dsiębior8tw handlow,ych i. ~rz~myslowych. Ca.! j~cia pracownH(~w s.ą,wzbronione. , .
ly CIężar znowu po~atkow mIejskICh na rzecz sa-:~
§ 12. W medzwte, pozostałe sWlęta<kosoleł- ,',
~?r.ządU:tsP?CzY~~łe~a.pr~e"?er~s.zystkie~ na.wla,-i ne pl~a;v.oslawne l. rzędu oraz w uroczyste święta'
selClela?h ~IerucłH)mOSCl IllleJsl\IeJ, a nas"ępme na ~ 1catoiIcloe handel) pl'aca personelu dozwolone są t
przemysJe l handlu.,
.
..
'.
~ o~ godz. 8 do 10 zraua i _od ,2 do 5 }>o poład -

III. O ,.przedłuźen.iu ~asu ;,handlu w niekt6re
V:.
d:ni WYJątkowe.
§ 16. Oznaczony wp'unktach pOpt'zednich
czas trwania handlu przedluża się o dwie godziny nit dobę, z wyjątkiem dni, wymienionych.
w § 14:
.. a) dla z~Idadó,!,. ~andIującyc~ żywem.i kwi~...
tarnI, r~liaWlczkaml l wyrobttrrn tytullloweml,
w ci~gu. trz~c~ dni przed wigilią Bożego Naroi
D?~atk,?\~y ~a,rzeez -m!ast .podatek od mern.. '·'1. n l u . . , . , .
.
I· . dze~Uła
l WIelKanocą, oraz w przeddzień św.
,ChQlJlOSCI mleJsklch ma byc obliczany w;" stosunku
~ ykaz sWlątprawoslawnyclt:I-go rz~d u: Ru - "Troj ey, jako też w każdą sobotę i W przeddzień
,procento':fym do oplacanego pod~ku 1?"aństwowe- a chome: niedzlela. Palmowaj .Wniebowstąpienie Pań- ś'wi~ta w ciągu karnawału;
.
.
go; rOZI!n~r tego poda.tkll ma byo okreslony przez ~ skie;staJ:e: 19 stycznia, 15 lutego, 7 kwietnia" 19
b) dla handlu konfekcyą męską w te same
Radę mleJs~{ą..
..,
.
I·.' sierpni8" 28 sierpnia, 21 września, 27 wrześn.ia, I dni i l)fÓCZ tego':na 6 dni przed żydowską Paschą,
.. Prz.ed~lęblOrstwa,h8;ndlow;o;,.przem-ysrOwei: oso-; 4 grudnia st. st.
' i . o ile te dni nie zbiegają się ze ś\viętami wyznań
bI~te zaJęcla przemysłowe opłacać będą·-na korzyść.
Swięta katoIic'Ide: Ruchome:, 1y Drugie świ-ę- l~ chrześeiańskich, oraz w przeddzień Nowego Roku
mIast podatek w stosunku procentowym do OPla-I" to W:ielk.iejp:oc.y, 2) vVniel~owstąpienie Pań~kie, 3) ~ żydowskiego i na 3 dni przed Kuczkami;
canego pod~tku przem~sIowego.
" . drugl dZIen ZIelonych SWlą.tek, 4) Boże Ciało.
!
c) dla ha.ndlu zabawkami-przez cały tydzień
Podatkl na:rzeez lllstytucyi samorządu ziem-·,.
. Stałe: 1) Nowy Rok, 2) Trzy Króle, 3) Oezy- I przed świętami Bożego Narodzenia i WieU\askiego pobierane być mają od gruntów uprawnych "I\szezenle N. l'1L P.(2 lutego), 4} Zwiastowanie N. t nocy;
i nieuprawnych, . budowli fabrycĄl1ych,domów wiej~M. P. (25 m:;u:ca), 5) św. Stanisła.wa Biskupa (8 l
d) dla zaIr lad ÓW, handlujących artykułami
skiclt, .' przynoszą~yclt. dochód z,'"~ynajL~~ lokali i .~ maj~), 6) .św: Piotra i PawIa ~29-g? czerwca), 7) Sp?Żrwczcmi ,(~ wyj~tkię~ tral{tyerni) . przez t y!WSze!hlego rodzajU mcruchomosC1, połozonych w ~ Vłmebowzlęcle N. lI. P. (H~ slerpUla), 8) Naro- ; dZien przed sWlętamI Bozego NarodzeUIa i Wielgramcach tery to rymn , przyna!eżu.ago .. do wsi, i od '1; dziny N. Jl.f. P. (8 września), 9) \tVszyst1dch Swię-·l kiejnocy, w przeddzień św .. Trójcy, oraz we
:~~konywan~ch na tel~ terytoryum.osobistych za- ~,tych (1, li,stopad.B.), 1,0) Niepok~ta;ne ~oczęcie N. l wszystkie .sohoty } .wigil~e. świąt .w~Ot;rnawale,
Jęc przemyslowych,w stosunku, oznaczonym do za- ~,M. P. (8gradma), 11) drugi dzwn Bozego Naro ~ i przez 6 dm przed sWlętaull zydowsloeml (Paschy>
t o ile te nie zbiegają się ze świętami chrześciań~
sadnicz.ego podatku przemy.siow,ego, opłacanego ~ d~enia (26 grudnia.).
ska.rbowi przez tepr~edsłębiorstwaj osoby, pra-j
U waga. 'Vi święta.~: obcego wyznania praca skiemi., w przeddzień Nowego Roku żydowskiego
clJjące wprzemyś{e.
,,,,,
l,persnneitLdoZWOlonajj.es:tw,czaSie od lOzranadol ina3 ,dni przed Kuczkami.
Każue poozczeg611lcprzedsii;bidistwoi osobi-'·.~2 popt>!udhiu,c;,.pl'zycdrzw!'ilch zamkniętych i przy ł
e)'dla kantor6w zhożo-wych podezasjarmarJ\:u
ste zaję.eie przamyslowe nie może być obciążone i przerwie·:'handlu.'
,
~ wel1iłianego w czerwcu każdego roku, w ciągu 3
wyżej ponad 3~% o.placa.nego zasadniczego p-ań,§ 13. ," Sklepy z "mięsem w niedziele i święta ł dni przed jarmarkiem, 2 dni jarmarku i 3 dni po
stwowego poda.tku przemysłowego. Rozmiar po- j -od' 5 ".do )0 z r a n a . . n nim; podczas jarmarku na chmiel - 3· dni przed
datku ziemskiego Illit być ustanawiany corocZIŃe 'g
U wag a. Jeśli poniedzieli:łub·święcie chrze .. ! jarmarkiem, przez wszystkie dni jaJmarkn i 3 dni
przez gu?ernialne: zgromadzenia ziems~ie.
. M. śeiańskiem przypada ""jedno ze świąt żydoW'skieh: po ni!n. IJzas. t~ wania, pracy ,~tych kantorach
Taloe są, podstawy finansowe prOjektu przy' ·~,,,pesach" (WlCl1canoc),-,,,Szewous"', "Roschaszana"j w .dmach wyłmemonycb ~8tanoWlono od godziny
szlago samorządu. Według tego projektu cale 'gru .. "~ (Nowy rok), "Jomictpur" i ,,,Kuczki", to handel l 8~ej i pól zrana do 9-ej wieczorem, z dwugo:.py zawodów tak zw. wolnych niebylyby opoda-t- ~ wżydowsldch sklepach z mięsem koszernem do- ~ dzinn~ przerwą na obiad.
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A.

~z Rozsladla się

bqwiem i. urosła w bogate, tętnią- ~ walce orężnej p-otrzebue są karna rwyćwiczone

." ;ce życiem ógnisko przemysłowe na ziemiach I armie, zrożone z pułków i kompanij, tak samo
• ;~;rdzenniep(}lskieh" na' ]{wre sprowadzono obcych I w walc'e kulturalnej stawać muszą do boju BUy
•.";~,prz~bysz6w:n~emeów dl~., tego jedynie, .aby na ł zorganizo,wane, .złożone ze stowarzY'~z~ń,i zrzeszoIlr
f

Dwie kullurJ. _ WJi4f JlaSzych stowarzyszeń, _ Am- ~,nl W'lepolgkleJ zaszezeptl. l przemysł POl::;lU;POl-l· tworzących armIę. kulturalną tem SIlnIeJszą, spra1 skiego , '. rolnika" któreg(j jaz rola wyżywić nie. wniejszą, im stowarzyszenia te i zrzeszenia lepiej
biCIa l "·(",ZJaJ.:, - Jalowe niwy.
ł mogła,zamiemn w polskiego robotnika, ale nie . są zorganizowane, zwarte w sobie, żywotne i umie-

W grodzie' '. naszym ~\ oddawna .już, a nawet ł dla "tego, by go'prze-ksztatciU,na niemca., zapościślej rzeczy biorąc, od samego jego powstłłnla ! znają:cego dorobek oywiiizac,jny ojców i dziazmagają się z sobą.,.dwJe kultury, dwie potęgi dów,żywią~ego się sokami obcej mu kultury.
'nierównomierne, a.'wl'(}gic~;sóbi,enawzaJem, które,
Niema też wtem nicdzi,wnego, że -od sa..

I

śmiało ,·rzec w6żna,. s.tanow:iąjed.e-nz ważniej- ! mego początku istnienia, ŁocIzi aż po dzień dzi·
szych wykładników- jego dziejów,nadający spa- I' sie-jsZY,kllłtura ni-emieeka zmaga się. ~~iąi . z. ku'!cyałuy charakter życiu Łouzi w dziedzinie zwłaszturą polską, walcząc o charakter, ]a1u IDlec poeza jej działalności spoleezooJ.
."
,,:iilll? mlasto ,.pr~emySłOWO-l!andlO~e na polski,e~
W jednym ohOz1e,JlOd sztand:araml Jed~eJ ZiemI wyrosłe,,;.mla'Sto, ,:w ktorem memey zna;lezh
kultury stoją obcy przylJysze~iemcy; '!' d~gH~ ! nietylko dobrobyt, ale .nadto bogactwa~
pod znakami innej równio przecież p'OSl'ada]ąceJ l
Na pozór sądzić by można, że w kwestyi
niezaprzeczone pl'awo do życi:&.,irozwoju kultury, I tej niema i nie może być dw6eh zdań, że miasto
droższej dla :Q. as , bi> rodzinnej, naszej - stoją na polskieJ ziemi-polakiem b~ć, musi j pod ża:d~
·pierwotni mieszJtańcyteJ.ziami, jej gospadarze, nym warunkiem nie może,sInzye za teren walkI
stanowiący pr~ewagi31udnośei, zaludniaj~cej gród dwóch- kultur.
bawełniany.
Taie przecież . .nie jest.. Na kulturę bowiem
Po stronie kultury niemieckiej. stoi większa ~ł danego narodu sldada się llletyUtO to, co on po
'zamożno~ć, niemeów tu .osiadlye~, z .któryc~ z~a: ojeach odzied;iczyl, ale i to, co sam dorobH, co
czna częso są to ludZie bogaCI, aprzynaJffimeJ l sam przymnozy!..
..
'..
z bytem 'dobrze zabezpieczonym, wspierani ca1ą I .. !{l).ltur~ bowlem kazd~go narodu rOZWIJa SIę
potęgą kulturalnych zdobyczy SWf:łj ojczyzn}'; po i' WCląZ ~ mlar.ę wzrostu Jego zas?bów r~lateryal3t.ronie zaś ku.ltur y polskiej stoi nlezlłyt liczna nye~, Jego SIl duchoW'nyo~; w mluyę. , Jak dany
garść inteligflncyi, zrożonej przeważnie z inżl- narod w ogólur lU . postęplEI lu~zkosct ldzIe kr.o~
nierów, techników, lekarzy, prawników j z bar- i. w ln:o~ z. narodami, k~ooząoJfm ~a czele oywllI~
dzo nielicznych wta'~ciciel.i fabryk ." lub zakładów zacyl l uw pozwata SIę zepchną<' w tylne sze~
.
rzemyslowycb, ale oparta o eMe legio:ny rze- regi.
'~ieślnlków pełskieh i masy roboczego ludu p~l- ł,
W walea .kult~raln~j nie .rozs~r~yga sila b~u..
~kiego z silą nieoma.l żywiotQwą garnacego Sl~ l talna. o ZWyClęstwle; me oręz o Ulej decyduje, Je ..
.., od j;i' skrzr1i1a.
,~! no wiedza i praca, uspołecznienie w życiu zbiop Łódź wszelako jest miastem pt)~skiem .i in- I rowem, tak, abr żad~a ze idolności, żadna z .sil
nem bIĆ nie IDO;że, przyna.jmniej nu~ puWlOUO. : duchowych narOGU nIe szla na marne., Ale Jak

I jące
nie tylko nie tracić ra.z zaJętych posterunków,
ale zdobywać coraz to nowe i nowe w imię i pod
haslem rodzinnej kultury.
Badaj1}c życie klllturalne Łodzi) doJść mlJsimy
do smutnego wniosku, że w walce zrnagają.cych.
się w niej obu. kultur, mI j~steśmy śtroną oWiela
słabszą·
ZamIast zdobywac nowe, tracimy juz
dawniejz~Jęte posterunki i to przeważnie dzięki

l
I

I

samym soble.

Bo cóż my przeciwstawiamy w walce kulturalnej potężniejszemu od nas przeciwnikowi?
.
Zanim odpo\viemy na to pyta.nie, zastanówmy

się, dla-ezego jest on potężniejszym, pomi~o, że
znajduje się na obcej ziemi i w znacznej mniej-

swśei.
Ale bądźmy sprawiedliwi, odrzućmy na stronę
wszelkie jeremiady <J'potokach zalewającej nas
l niemezyzny i spójrzmy, niebezpieczeństwu prosto
oczy.,
.
ł
Przedewsz,yst{nem. te~ zwa!tem w sobH~ kar! nem, c~łow.o 1 ene:gu~zn.le .lne~owanem stowa.l rzy.. emom l ,zrzesze,nIom n!?ml,ecklel~, my równyeh
stowa~zysze~ przecnlTS~aWIC me urrnemy.
.
.Nle. mUl,emy, . ~dyz fatszywem byloby tW18r'"
! dzeme, ze me mozeruy. W ostatnich czasach powstalo u nas mnóstwo stowarzyszeń j zrzeszeń

'w

I
I

? r.óżnych celac~ i zadaniac~, a powo!yw.anie do
ii dności.
nowych, me przedstawIa zbyt WIelkIch tru.
I

ZYCla

"

\Vszystkie at~li stow~rzJszenia nasze, którrćh

: mamy obeenie moze za. WIele, zarówno stare Jak

=====~=="==::

R~ZWQJ.

--

f) dla l{antorów przewozu mebli: w eiągu
dwóch tyg,odni, od l-go do 14 lipca każdeg.o roku i t~godnja} ,od 2--go do 9-go st]cznia, kwietnia i października.
§ 17. W razie nadzwyczajnych klęsk żywio:lowJch i., wy.padków atmosferycznych, pożara, po'wodzi, nadmiernych upałów lub mrozów i t. d.IW handlach szybko psującemi się artykułami spo:żywczemi, dozwolone są p-ozaterminowe zajęcia
pracowników, wszelako bez prawa :prowadzenia
handlu, lecz jedynie dla zabezpiecze-ni:a towaru;
P? osiągni.ęciu tego celu praca pozateFminowa.
Wlnna ustaje.
IV. O zwalnianiu od pracy w zakładach handlowych pra~owników w wieku do 17 -tu lat, w celu
uczęszczania do szkoly.

-

J

SODf:)ta, dnia 2ł lipca 1008 r.

==

l bie,Iła wieUt~chwałę,SlOiwiańszcZ17..ny, dla ugruu-

W sprawia cbcbodu jubileuszu

JUL!USZA

S-ŁOWACKI.EGO

f tQwania jeJ'w;ł8łkier'wi-~'ieei:e potęgi, d~a op.ar·
c.i-a kultury na iuuej pad'Stawie, aniżeli tej, lrw-

\

i rą

gdzieindziej brutalnie pra-ktsykują: tępienie jenarodu przez dr.ugi. Za śrt>dek do tego
l celu nznahśmy pe-trze:,bę bJiżsreg{) wzajemnego
~
I poz·naniasię i wy., paoowie, , Jałto ~,awdziwi mę"
l
Otrzymujemy zawil.\domienrenastępująee: żowiB czynu, odraz.u rozpoozę-nśuie dzieID. Wasz
~
Na posiedzeniu, odbytem w Wa.rszawie dnia t przyjazd do nas jest przJtem ZoookulIientowa( 23 lutego r. b., wybrano 42 osoby, które mialy ~ niem tych pięlmych słów, które z ust Waszzeb
l zawiąza6 się w Komitet dla obmyślenia i zo,rga- l w Pradze, Taborze i Pisku padlyi tych postaf nizowania obchodu setnej rocznicy urodzin Jnliu- ,nowień, któreś;~rie jako przedstawiciele Waszesza sto~vacki~go w roku :przrszry~. Propono,,:a- gQ wielkiego narodu powzi'~1i, a .które świat slo·
! ,l!Y. komItet?Ie ~zy~k~l. legall.zacyl wl~dz .. WJJawiański zelektryzowany. Rozumiemy Waszą: lnf smOlló to. w ?d~OWledz~ ~ d.ma 12 lnvretma r: ,b.
tencyę i dlatego W dwójnasób jesteśmy radzi Wa: na podame, . Jakle w: lmlam~, wybranych. wmosł . mszl.~,nylc~' PgrOzS~f>bl.~C.iU. Wnoszę toast na cześć naszych
.
.
. ! w tej sprawIe, pod nleohecnos(j warszawsl\:lego ge-, t l i v
§ 18. Pl'aCOwlllcy obu płCI do lat 17 Wieku, l nerar~gl1bernatora, Adam hr. Krasiński.
ł W od-powied~i na to powitalne przemawianie
,'! zalcladaC'łł handlowych, w sl~Iadac~. k~nto;ach I
Po powrocie glównego naczcln,ika kraju do , zabra~~ gliQS gen. WoI(}dimir~w. i pod~i~ko:w~wszy
l :estauraeyach, .ot,\va~t-y:ch w CIągu 8 ~ w-}~ceJ go .. I Warszawy, Adam hr. Krasiński ponowił oso,bi-sbe • za gos-clll-ę~poruszylkWiesty~ ideI slowlansklej. PodZlll na dobę, nl~ezlll~ od uS~an?Wl0!leJ .przez I zabiegi o legalizacyę. W dniu 7·ym czerwca r. b. 1 lacy i li08jani:e znaleźli się na w~burwnem mopr~wo.przerwy oblado,:,e], zwalmam byc maJ-ą c~- i warszawski generaI-gube-rnator' zawiadO'mil go, I rzu. W interesie iich le ty, aby l-Odzi.e ich ply.nęJy
dzt~nnle' do uczę~czama d~ szkoly, na pól godz.l. l że przedstawił rzecz do decyzJi minist.ra. spraw t obok siebie .. l\fówea. życzy polakom, ażeby jak najny przed począt1nem lekcYI, wskazanym w plame l wewnętrznych otrzymal je~lnak odpowiedź 00.- I pr~dzej doMU do P r:.zystani.
szkoły wieczorno-niedzielno-handlowej lub ianych mowną.
'
.
Hr. Bobrinsld wy;ui.ósI ze zjazdu praskiego
szkól, przyczem co du tych ostatnich-wedl-ug 00- ~
przekonau~e, że narody s-Iowiooiskiesię rozumieją.
browoJnegoporozumienia się z pracodawcami.
Mówca cieszy się•. że ur()syan oblłtkUo się samij}·
V. O odpGw-iedzialności za przekroczenie niniejDełeiacl
(fJ
nie slowiańskie i p,ije na pomyśłn!QŚi porozumienia.
szego' postanowienia.
z polak~i.
.Onegda.J w nocy przvj}v.li·, do Krakowa l'ostrJ· ... ,
Prof. lVIorawski w pełĄej zapalu, częścią p-o
§ 19. Za lliewykonanie i przekroczenie ,-ni J J
.1,
l1
~
f
Nl~
, nIn
.
'.
s~y uczestmey konferencvi praski-eJ', postowie do
po Sim, ezęscHł po -rancu~u wy~vszo.neJ mOWIe,
niejszego postanowienia winni pociągani będą d-o
.l
!
tl'
·t·
-d
1'"
k
+
...
Dum\]: hr. Bobriński, G;';'v"'lrt Lw-ow i generał
·omaezylt, ze l ea S1.()WlaJlSa SP(hęgowa:l.a SIę
odpowiedzialności z moc v § 29 ustaw v , okarac h ,~
-.1"'~
d
l l"
d nacis
' lciem przes'1 adowama
.
J
.1
Wolodimirow. Na dwor,cu
p"'wrtal ich dr. Do- w uszy pOls'.nej po
nakłada.nych przez sędziów pokoju i w wypadkach
W· l'·
l
M'
.,
"
boszyński,z któ-ry m oraz' z nrof. Zdziech-O'wskim
w 1e •kopo • sce.owca
odnośnych zgodnie li ,II ro,zdzł,alem Nąjwyżej za~
J:'
d l ' wll10sl toast na ozesc ini·
-l'
i
p.
Gutowskim,
zU7}"edza-ll'
w"zoraJ'
miasto.
Na
cyatorow
zJaz
u pras. .\:lego.
twierdzOJłE~j uchwaly ra d y ministrów z d. l~ 1stOn
v
pada 1906r. o zabezpieczeniu odpoczynku nor- vVawelu przyjmowal ich konserwator dr.. TomkoPro!. Zdziechowski osnuI swoje ;przemówienie
wicz; w Muzeum narodDwem lmstosz p. Pagacze- na motywie, że w duszy polsldej zma~ają się dwie
malnego pracownikom w zakladach handlowych,
skladaeh i kantorach.
wski. Po zwiedzeniu kościołów i innych. zaby,-t- sily: poczucie żywo,tnośei narodowej i c-hęc utrzy§ 20. Przez czas trwania w Królestwie Pol- kó.w miasta; utlaU się do, starego teatru, gdzie po- mania jej przez zawieran:ie zmierzających do tego
skiem stanu wojennego upoważniam oberpoHcmaj- deJmowalo ich grono osób ze .świata politycznego sojuszów. To zrozumieć powinni rosyanie, oceniastra warszawskiego d-o rozpeznawania w porządku i literackiego.
jąc postępowanie i proces myślowy pola-ków.
administracyjnym sprawo przekroczenia nini&j,szeOprócz gości rosyJskicoh zasiedli do atolu: l
Pose~ Lwow porównal id,eę słowiańską do
go postanowienia oh<>wiązującego i nakładania na
pre:zyde»:t Leo i wice.prezydent Sara, poslowie Zie-l~' dębu, k.tol'y. rozr~~t~ .si·ę wpraw.dzie. powoli, ale
winnych kar, przewidzianych w § 29 ustawJo:ka· leme.walo, Petelenz i BaUdro, wski polscy czlo-nko .. ' rozgałęzIa SlępozrneJ szer,okO l żY:Je drngo.' Na
rach., nakla.d,anych przez sędziów pokoju.
wie. deLegacy~ »nlskiej: Cłtylińsid, Dohoszyńs~i, porn.y~~ny ,rozwój i utrwalenie idei slowiańskiej
§ 21. ·'1N,ntejsz~' postanowienie uzyskuj-e moc l Zdzleehowskl l Gat-owski (z Litwy), profesorowie
wzmó:,l mo\yca toast...
.!
•
OboWiązującą od dnia jego ,ogłoszenia.
! uniwersJ.tetu: Morawski, Cy,bulski i Kader, pp.
WreszcIe. poseł Gl~yekl podzlęk.owa! polakO-~
I T,omkowlcz. Wladyslaw Zamoyski (z gub. mohvlQ.. za wytw~rzellie nastroJu, ktorego nIgdy dotą.d me
Warszawa, d. 2 lipca 1908 r.
wskiej), red. Beaupre, Konopiński i in.
zmmat \-Yiek XX będzie wiekiem slowiańszcyzny.
. Podpisał: .general-gubernator wat';szawski,
,
Podez3,s uczty żabral p.ierwszy glos posaI Pracujmy--więc wszyscy dla idei słowiańskiej! generaI-adjutan,t S k a t.o,n. ! Doboszyński i przemówił nastę:pują~yrni sl.owy.:
Na tern wyczerpaly si-ę taasty. Przy dźwię,,":i~at'I~Y panów najserdeczniej. Jako miłych nam ,kach muzyki, czarnej kawie i cygarze, nawiązały
gOSCI J Ja;'kozwiastunów lepszych czasów. Na SIał-I". się oż y
, wione ro:zmowy. Goście rosyjscy dzIelili się
wnej już dzisia.j k;Qnferencyi praskiej1 my przed- wrażeniami, jakie odnieśli, ze z\viedzania IUlasta,
sta wieie-Ie dwóeh zwaśnionych narodów, podaliśmy a które silnie na, nich oddziałaly.
sobie ręee do zgody i powi:edzlt}!iśmy sobie, że ft
PośpIesznym pociągiem odjechali delegaci tOnależy nam iść nie prz~iw sobie, lecz oook sie- syjscy do Lwowa. Zwiedzić oni ma.ją nietylko

l dnego

W WARSZAWIE.
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i nowopowstaleprzeważnie wiodą żywot suchotni·czy, nietylko te; ktÓ.I'ych raeye bytu kwestyonować
by można, al'9 i te, co do lrtórych najmniejszej
nie ulega w;ątpliwości, że są niezbędne, ba. - nalVetkonieczne.'
Dlaczego się tak dzieje?
Bo wstępując do danego sto warzyszenia, nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że jego cele i idee
gorą?? ~oeha4 !llusimy, zawsze i wszędzie ich
bromc. l IBl ~luzyc bez zastrzeżeń (zwłaszcza na

PQdloztl os?b'łstelll) skorośmy je wybrali, a tem
samem dalI wymowny wyraz, że uważamy Je za
p,otrze?ne dla ~obrn. naszego społeczeństwa i jego
ro~w<olU. Bo lll~ ~hcemy podporzą,dkowa6 się karnoscl,_ bez której zadne stowarzyszenie prawidł,owo
J.l'ie tylko rozwijać się, a.le nawet istnieć nie
tJl.~Że_

Bo powolani wolą stowarzyszonych na ich
czo.lo, do zarządów lub na kierownikó\v, przyj ..
mUJemy mandaty lekkomyślnie, nie zdając soble
sprawy, czy podolamy zadaniu, czy nam pozwola
;na to nasze obowiązki zawodowe, sUy umyslow~
1 ~chota dopraey, częstokroć mozolnej a. ofiar:ueJ. '.B? zapominamy, że pr.zyjąć mandat p·o to,
by mlee ~rawo do jakiegoś tytułu, wyróŻ1l:iające
g{) nas wsród szarej' rzeszy bez chAci gorJiwecro
speln'·
"
,
"
o
lema dobrowolnie przyjętego zobowiązania
~ohee darzącego n~ zaufaniem ogól u - , to wina
me do darowania, która 'bądź co bądź W każ
d~m ?obrze zo~ganizowanem spoleczeństwie, po-

sladaJ~cem czuJ.n~ op~nię publiczDą, bezkarnie nil h~nbą okrywa lekkomyślnych.
~o, wresze~-e Bl~ UmIemy i nie chcemy się nauczye
gdy me u~hod~l

zJe w zrzeszem:o.; mamy na to za dllŻ.O niezdro"]'eB ambie.Ji, a za malo wytrwalości do poko-

H

nywani'a przeszkód, zwruezan-ia wfo.gl:eh instytuCcyi
prądów, jeśli ~i-ę ujawniają wsto'WJ;tf.Zyszenłu.

j

Wystarcza., by zdanie naszenieznał:azlo.aprQbaty większości, byśmy natychmiast opnśeili'ręee,
lub co gorzej wystąpili z szeregów, w który;eh
danej idei lub celowi stużyć przyrzelc1iŚllly. Pustę~
pujemy jak dzieci, litóre skoro się pogniewają na
tow~~'zyszóW, że zamiast w ciuciuba.bkę, chcą się
bawIC w czarnego lurla, wneL zabierają swoje galganki i wynosza się za,dąsane do domu.
.Ale co wolno, dzieciakom, od tego' zasię lu ~
ludZIom dojrzaljm, którzy powinni ZfozurnieiS, że
poszanowanie w.oli większości jest-kardynalną za-

sadą rozwoju \y.sze~kich, sto~a.rz-ysze:ńt któr~ znQwu są potęgą, kazdego k~lturalnego spol~czeń.-

M~',nn

j

ł może, jezeli

my drogi czas stracimy napi.'óżno,
spierając się dlaezego wiatr wieje.
ł Czynem się tylko, bracia. kraj dźwiga i sławI,
A zbożnej, dZielnej praey sam Bóg blogoslawl... "

śpiewa poeta.
Idźmyż za, jego wskazaniami, a. nie będziemy
świadkami takiego upokarzającego naszą dumę
I na.rodową faktu, że w stowarzyszeniu pOdobnem,jak
straż ogni?wa ochotnicza w Łodzi, niema miejsca
i dla polakow.
.
.
I
A przecież jest to jedna z najbardziej kultu-

I

I

i

iI ralpych instytucyj

~~ naszych jarowych niwach,

ktorych tal(l~ mno~~sc mamy,

?O pod hasłem

<l!0~

gu na c~~~~, ~udzlOm na pozy tek), U~ZY1 .J~l{
stwa, bo tworzą pulki OWHJ armii kulturalnej, bez I ~rze?a .llles~, Cle w ofi~rze dla ratow~llLa zyC13,
któ~ej o zwycięstwie naszej rodzimej kultury
.mleu;a bbzmch, a Wl~C • ze. 'Y~yst~lCh stow:a :
rzyc nawet ni&sposób. Bo i cóż prz.eciwstaw:ió ,rzyszel!- spolecz~y.cll n-aJdzle~llleJ l naJskuteczme.~
możemy spo.leczeństwu o wysokiej kUltu,rze, bt'O_I'?ZC~ePl w SZer,?KICh masa-ch Idee dobra, pOdn,oSl
niąeemu swoich zdobyczy. kulturalnych przy po- Je l uszlac.hetma.
.
. .
mo·ey sil zwartych w 80.1)1 e , karnych i do:brze zur..
. Ale D:1ech w nas nl~ gr~Ją plerw~zych skrzyganizowanych, idą.c do wand niesfornym tlumem? pl~C. o ~razone lub tylko urazou8. amblc ye i ambi-

ma-II

I

zr

ZaJ?i~st ~ziwićsi.ę z naiwIl.oś?ią dzieci lub narze- CYjl\.l, ~eno .czynów stal,. ofiarna l _wytrwala i zro ..
kac, ze mernej' metylko bromą swych posterun- ~ zunl1en~e tej ,kardyn~łn.eJ ~asady •. ze .w wa~ce k111k?w, ale nawet zdo,bywnjąc Coraz to nQwe, wy- ~ tm·a.1:Iteł zawsze zwyc~ęza~l ,będZIemy dopoty, d{)płeraj.ą. nas z zajętych przez nas lu-b nam z pra- , pÓkI. rue naucz.ymy s~ę\ zycw stowarzyszeniach,
wa należnych - zrozummy, że raczej wstydzić sl~ ~ WięC .zorf?anlz'OwapI . w karne i zwarte szef'egi,
p0w.inniśmy,iż tak się dzieje i że zamiast zakla- Jedną o~y:w~~~e my~lą l do wspólnego dążące "cedama rąk bezczynnie wzmacniać powinniśmy te lu, dopołn ISO będZIemy ~ezladmh niesforną kli.
posterunki, które zajmujemy, a z calą energią pą, zdolną tylk? do krzykow i lamentów. ale niwdzierać si~ na te, z .których nas zepchnłęt.o, gaJ do usuwallla za wad. i przeszlcóu, stawianych
prze f , trumne zapisY,wanle się do stowarzyszeń" n~ drodz.e nasz~go rodumego post~pu i rozwojow którYCh" POl,SkO.sC została zagroz,r. oną, przez ł' 'Wl naszej polskiOJ lrulturl_
w~macnianle już istniejących, a przez kulturę nieID1eeką jeszcze nietkniętych, przez .zajm{}wa.nie p o - ·
Jan~
słeruaków AiezaJętJch, ktÓł'8 'przeoi wnik Ilbieds

4

(Od

różnych

agencJj telegraficznych.

. jka:łlik Karol Szmidęl w czasie której kazanie wJpJ?wie:.o. Apolinarr !{ędzie~sld fraUlcisz~,aninz,Ł~
łgl~wn;d{. O ,godZInIe 5-eJ po poludmu odbędzle
się fp.roeesya, nieszp<>ry i cb~dzie wypowiedziaue
kazame.
@i)-Z~ra~1t.,.,Zarząd fabryki wyrobów bai:weln:i8tlfCli Naftolina przy ulicy Przejazd Nt 58
o,znaJmi1 swoi~ \ robotn,ikom wydziału tkackiego,
że obniża. płacę zarobkową od 5 cło 20% i że
,w razie gdyby tkacze niezgodziU się na pro pono .

:*aue

W31~llUki,

to po

upływie,

gą opuście zajęeie.

dwóch tygodni mo ..

,

(h~ Ogóln~ ól1iĆizenia.

W nisdzielę' dni3 2#go
'sierpnia o godzinie S-ej rano odbędziesi-ę ćwi
'czenie ogólne wgzy~tldch siedmiu o(];dziaIo-w stra~
ży ogniowej, ooootniczej. :Mieszkańcom rfilasta~
iiJczącymbyć na ćwiczeniach, odprzyszlego pią
tkn rana b()lą wydawane" w kancelaryj); straży i
'przez 1romendantów oddz,i.ałów bi;łety w,ęj'ŚCia na
:plac..6..wiczeD., Ze sposobn:oś'Oi tel zape-wnezecheą"'skOfz,ys:taó i straże ogniowe z sąsied,ztwa;l wyszlą: ,na.,\'~wi'czenia

s wy ch delegató w.

(h);,Pny p~acy. Dziś rano przy ul. Zielonej na.
Balutaeh wpad do studntrobof.nik, Józef Tołwarki,
którego. zanim" zdol'ano wydobyć, :już nie żył Do wypadku tego byl WZyWMY Loddzła~ straży ogniowej ochotniczej, który przybył już po' wydobyciu '1'01 war-

lIkiago.
,
(p)"Posfrzał, Wczoraj wIeczorem w lokalupierwTłzego cyrkulu rewirowy Skc,morowsld,. lai' 39, przez
niaostrożn<>oo spowodoWal strzał, przez co postrzelil sIę
,w prawą;·oogę. Rana. okaiala się pOWierzchowną.

WJkonaniewJloku. We Freibergu w Sa
ksonii ścięta .zos,tala w czwartek, córka burmi·..
strza, Gl"eta Beierowna, . sl{azana na śmierć za
zamordowanie narzeczonego. Skazruua modllla
<

się przezealą nocido

ostatniej-chwllLoczekiwala

Król saski odmówi( ulaskawienia
mimo wstawiennictwa. wSZYStk1Ch przysięgłych i

ulasim.wienia.

wyrok potwierdzi!.

Przed

sądowym,
ścięcie, zgromadziktóre również oczeki-

gmachem

gdzie na dziedzi-ncu nas't<1piIo

Jy się t'łnthy publiczności,
waly ulaskawienia Beierówny. Od caregu szeregu lat nie wykqnflllo w Saksonii na kobiecie wy,..
roku śmierci.' SniąlBeierównę kat Brandt, przybyły z Hohenlinde.
'.
.
Wladze sądowe wydaly 200 kart wstępu na
wykonanie wyroku, tak, ie odbyto się istne wido·
wlsko. Prasa niemiecka potępia ten krok władz.

,J.
-1-

:
I

~ tinga miau{)wani: lansen., i' SeIiOOrup•. Na: ministra.!
r()bót 'pu,blieznyeh-Neuerhaard;, skarl)u" L kontrotil
'., p~ńgtwoweJ- Anders Niłsen. 1)ot,yehcza'So.wy·cmi-l
_Ulster rolnictwa, Olce Hansen, otrzyma stano:.wislto
(. w' banku narodowym w wytlziwle·:g'C1spOOarstw3.rol-

P~tergbtłrg,.<~24 ·lipca.. (P.)· Najjaśni,ejszy· Ce- l , n e g o . .
'
sarz, Najj.aśniejsza Cesarzowa Aleksandra Teodo· !
Wiedeń, 24 lipca. (wł;;)" Podczas spotkania
równa, z Nastę·~ąj Tronu i NaJdostojniejszemi cesarza Franciszka Józefa z ,królem 'Edwardem
Córkami wyjechali na jachcie Cesarskim 4:Sztan~ obecni będ1}:allstryaełri miaister:s:pra'W zagral1iez~

dart:t na wody zatoki Fińskiej.
nyeh hl'. Aebrenthal i angłeisld sekretarz stanu
Pete;rsburg,24 lipca. (P.) Jego Cesarskiej do spraw zagrani,eznych, Hardinge,
l\{ości przedstawiał się tymćzasowy general-guBel'l~~ 24 lipca. (wł.) W tunelu, prowadząeym
bernator gl1bernii piotrkowskiej i kaliskiej gene- ,przez gorę Loetseb, wydarzyla srę kat"tls-trofa.
raI-major Kaznakow.
' O godz. 3·ej zrana od strony północnej. tunelu
fetersbl1rg, 19 li pełto (P.) Najwyżej za.twier- nastąpiło gwałtowne wtargnięcie masy wód, któozono w d. 21~ym b. m. uchwalone przez Radę re spowodowaly osadzenie się 'linii kołejowejna
państwa i Dumę państwowa 44 projekty praw, przes~zeni 1,000 metrów. Roboty ratunkowe są.'
dotyczące preliminarzy i repartycyi podatków
w najwyższym stopniu utrudnione.
ziemskiC'h w guberniach które ni@ posiadają
D: Z I E N N E.
ziemstw; asygnowania n~ na1l'kOW8 i dośwladczal!ue potrzeby w sprawie za.bt3zpieczenia woW~~deń, 25 lipca. (P.) Do 9lGorresl'ondenz
dnych i l. . opalnianych zasobów na Dal~kim 'Wsch{)~ Burea.u donoszą z Konstantyuopola:
dzie; kursów komunikacyj parostaącowych pod
~omin.acya lWwego Wielkiego wazyra byla
flagą rosyjską na. morzu Gzarn9ill i Stódziemnem; zupewą lllespodzła.nką dla dyplomatów a .nawet
ustanowienia kursu komunikacyi parostatkowej dla dobrze uświadomionych kół tUTe-~kich. Gietna rzekach . w zagłębiu amurskiem od 1909 r.; da. powitala nominaCYę no-wego wielkiego 'wezyra
wyznaczenia funduszów na wydatki urządzall 10- ' P?~wyżką kursów. Okoliczność, że dymisya:FeI kalnyeh; ua. potrzeby zarządu morskiego i wojen- rI(h-paszy nastąpila na dwa:dni po' otrzymaniu
I nego; przeprowadzenia spraw rozwodowych woj- l depeszy o {}bdarowan~u go orderem Orla Czarne ..
j sko\~ych,. l{t~rzy zaginęli bez wieści na wojnie l go wywoluje tu a nietylko tu:· afe i w innych'
~ rosYJslw-.Japonskiej.
miej?co~vościach przypuszczania, i rozm{nvyw:'~m
~
P8terslm.rg" 24 lipca. (P.) Z d. 1 sierpnia senSle, Jakoby bylo to po.raźką,Ni:em-ioo, i :.polilt.yt :. b. wprowadzona będzie pOluiędzy Rosyą" z wy- Id trójprzymierza. Doświad'CLeni i' spokojni lut Jątkiem Finlandyi, a Niemcami wymiana mniej- dzie nie podzielają tego zdania.. , Ch:o,craż IGuJn1 szej wagi i zwyczajnych prz€sylek za zalieze- ksaj-pasza i Kuamol-pasza ciesz~ .. się reputa..
niem. Największa wysokoś6 sumy zaliczenia nie ?yą anglofilów, niemniej należy wZiąćpoą,'uwagę
m~że. przenosić 400 rb. w przesyłkach do Ro- ze są oui jedJnYDli,tU'reckimi'dzi~taezami';paaistwo
syl . l 800 marek niemieckich W przesyłkach do wy:U i ~nallymi w Europie. Wali mon &S tyrg,ki
Niemiec.
Chnvza]-paszapodal się do dymisyi. Wobec wy·
Peterslmrg, 24 lipca. (?) Dwóch nieznanych , tworzon?go położenia oczekiwane są dymł:syehin~
z na~wiska, pozbawionych pracy robotników, przy- i nych osob urzędowych.
.
wdZiawszy mas'ki, przybyli do mjeszkani9, b. kaWobec rozpowszechniających się senslłicyj..
syera ko.mitetu robQtnH{Ów pozbawionych pracy, I ny~h poglosek, dotyczą·cycb. misyi Imnira-paszy,
Czurkowa, zabili go, jego żonę, oraz matkę. l !{tory wJJGchar d'Q Aten, Bialogrodu i Bukaresztu,
Czurkow przed kilku. dniami oświadczył atowa.. ~ wypada zaz~aczyć, że Imnir-pasza byl komenderzyszonym, ii skradziono mu 3~OOO rb. pieniędzy! rowauy, .zamm zaszly wiadome wypaUki w okrę
komitetowych, robotnicy zaś posądzi;}» go O przy", gu trzeCIego korpusu armii. Ałarmująeepogło8ki,

I

I'

właszczenie..

l

~ dotyczące wezwania do szeregów rezerwistów
HJjów, 24 lipca. (P.), Miasto zwiedża grupa. w BuJgaryi, zostaly obalone prz:ez oświade~enie
osób, przybyłych z Galicyi,' w celu etnograficzne... ; bułgarów, poczynione tureckim kolom kierownigo zbadania Ukrainyrosjjskiej. Z Kijo'wapo- ~ czyw i dyplomatycznym.
_
dróżni wyjadą do. Moskwy, Petersburga, Charko- I
\Vdnju 22 b. m. żolnierz ture.cki znów strzewa i ffilast nad J)ni~prern i Czarnem Morzem,. . t I~I .do referenta i podpulkowni1ra NaZlma, wy jeż-

l

Kostroma, 24 llpc~.. (P.) Pod'czas rewIzyI 1 dza]ących do Konstantynopola. '1 Nazim' bez wzale·
;ady mieJskiej w.'V~etludze, :wyk~Jto rozt!'wo- i du na 4-krotne gtcrzały, nienszkodzony:
0_
menIe 12,QOO rb. pIenIędzy ml8'JskI(ili, ktQrego
Od pewnego j}oselstwa otrzymano depeszękon~
~. sprawi}ą byl zbiegły prezydent miasta Szabarow.
lwIa, don0sz11cą o bardzo licznych wypadkach deł
.
J;~rq)sław, -24 lipca., (P.) W pow. jaroslawzercyi.
'Szanowny Panie Redt\ktcrze!
ł slo'ill~ na rze(}~ .Kotor~sla, ~ z~tonąl statek ~pa~e~~)teli1:m~g,. 2~ lipca. (P). Dowódzca 2hryW imię sprawiedliwości prosimy Szan. Pana Redak- j r~wy z ml~dzleząt p~..;ewazme. szkolną. DtoP.lla! gady ?4 dyWIzyI pIeohoty general~major Dumhatora o zamieszczenie. w IHveJn poczjtnero . p!śmie .par~
słów wyjasnientaw sprawie straży ognioweJ ochotmczeJ. ' s:ę nauCZYCIelka, semmarzys'ta. l dawna uczenmca ~ dze mIanowany zostal dowódzcą 2, brygady 13
~ dywizyi piechB&Y.
.
VI środowych w'~ezorowT.ch nawarach ~Kul'yol'a j gImnazyum.
Wt\I'sz." 1 "KurfGra. ~()dzkte~o . hyty te~do~eYJne a~tJ" i
Astrachań, 24 lipca.. (P.) Stwi~rdzooo dwa!
....".....=_-=_='-",...m
_m<w·· ...
kul y przeelw·ko strazy OgruoW6, ocho'tn.czel.. Kto Jes~ ! wypadki cholery azyatycldej, ustatone przez roz- I~
Giełda
warszawska.
autorem, tych artykułów, wiemy dookonale. Ze W m~szeJ
biór bakteryologiczny.
'
straży górująntemey, niejast to ta.jemnicą, lecz mg~y
Tahryx, 24 Hpca.. (P.) Położenie' bez unia- i
(Telefonem)
nie byli onł takimi, JakimI ich pr~edstawla, autor. W tym l
ny. Straty stron obu podczas strzelaniny środo- ~
~. dnia 25 lipca.
wypadl«1nttjwłęeejs~Winni s.~mi poIMY, którzY,sprawy
sicaŻY tra:ktawaH obOJętnie l, llIZ niemcy, a. w ~ielU. wy"
są znaczne. Jeźdźcy zrabowali wiele do- i
II z·'ąd.."j 0 f far. II tran.= _
padkach kwestye bagatelne stawifll1 na ostrzu nazu, t\ wej
mów i popeinili zwierz.ęce gwałty. Smiertelnoś6 ~
wreszcie zgłasza.Jących się na ochQtnł:ków byb tak mal.a
liczba, żenlemey nigdy nie potrzebowali się obawlM~. z pO'wodu braku żywności silme wzmogła się. i 4% renta pilnstwOWr.1. • • • • • 78,15 1177,15 1117.65
Telegraf pracuje znów normalnie w obu kie~ l 5% pożyczka wewnętrzna z 1905 r.
i"
Gdyb Y polacy posiadali więcej wytrzymaloścJ, dziś h J li·
l l
· 5%"
..
z 1906 l". !)5,90 94- 90
by oni bezWątpientl\. parnauli sytuacyi, z czero niemcy
run
{ac
l.
!
48'
1
.%
listy
ziemskie • ! • ' .
90.60 89-75 90.20
umi.eltby się pogodzić.
Sydney} 24 lipca. (P.) Wskutek bezl'oboeia i 4%,
"
,.... * • • ~
- . - --., Co Z2'!.Ś do. pp. Leona Jezierskiego i Walentego Kapraco'wuikow koleJ"owych, nawsz'listkich liniach . 5% listy ZL'lastawne m. Wa.rszawy
9~40 91.50 - . mińskiego, ci, jakocdonk?wte straży, sami ~obrowolnie
. ,wagon"IT.
J Na uHcach. !. 41/2.'~ "
" " • • • '8!:t30 85,40
opuscHi swesttl.D:(}w~ska l do dziś duia są zyezUwi in- stoją porzucone przez nICll
Ł dz1 • .. • - . - - . - - , J
·1 5%"
""
"o
stutucyi ł popier3Ją Ją·
/
1
/ 2% "
byly
starcia.
Oddzialy
wojska
krążą
po
ulicach.
~
4
,.
H
Sprawa ł1. Maurycego Gutentaga·· wyw,0lana zostala
Jazda at,akowala tIum demonstran.tÓw, który co- j Akcye Banku handlowego w Łodzi
-:-.tyUto jego IHetaktem, co bylo przye:&ynąnrewybrania. go
fnął. się, grożąc wojsIm kamieniami.
l Pożyczkt\ premiowa. I-aj.emisyi .. 367' 36-1
na komendallta oddzi!ih.
om~!ł1T, 24 lipca. (P.) Robotni~v:
wi.o,lcszoI I ",,8z1r~ehecka.
"
llnsj emisyi. ;259.. 253
W sprawie zaś (Hldzialu miejskiego możemy to tylko
VJ
'l("
•
~2:l5
219
223
zaznzezye, .źe z wielu bardzo w:zgl~dÓ~, stai. on daieko ści fabrykr.boJzastrejkowali. 11lum złożony
z
kilku
Lilpopy
.
Ą
~
~
niżej od streźy ogniowej ochotmcze). Wina h}zy. nt?tyl~o
• • ••
-.-•
-.w. wadliwej organiżacyl, lecz 1 w."brakuwyroblE~ma SIę· tysięcy strejkujących, napadllla dwór europejskich l RudzkI. • • •
• • • • • • • • ,-.- - . - - . Dobre zaś chęci nie starczł\ \' . ~;,\ a tyehstraz ognio· oficerów polieyi, którzy starali się rozproszv.. ci de- !~ Starachowice
PutUowskie • .. • •. . . - . wa tylko wymaga.
.
..
monstrantów. Piechota angielska dala salwę, któ.. i Czeki Da Berlin.
• : : .. • i\&.80 - . - - . Co ,zaś. do iloacipolakóW w straży ogmo~eJ, liezbi'J. ra zabiła jednego robotnika i zraniła sześ~iu. Kil* ł .
-.- ~,teh wzrosla w ostatnich czasach, co łatwo Jest spraw ~
ku
lobotników
zran1la
policya.
Bezroboch~
jes'
l~
.......
-·---_.~Ji_W
dzić w kancelarYłstrn:ży.
.. .
Gielda petersburska..
w
Jeste~J . przeko,nant, że te wYJaśmema opa.~ta są, n: a ! objawem sympatyi dla uwięzionego agitatora rri-- ~
fę,ktaeb, wzupelnoaei wystarczają d~ odparcuL złosh- I laka, skazanego za podburzające artykull na 6 l
(Tel. wl I'IRozwohi")
wyeh insynuaeyj ze strony autora. łuty.Kull;l.
.
i,.
z ,dnia. 21 Upea.
Od kilkunastu lai W straźy oehotmcze1 l6d):kieJ ko- ! lat zesłania.'
Renta płiństwowa '17,75
mendy niemieckiej niema; na mocy rozpor~dzenla władz l
Kopenhaga, 24 lipca. (P.) Uwolniono do e-me- ;
5~ Prem. I-ej emiSjI • ~
36
wpl'owadzoJlA zosta.la. komenda ro'syjska.,
,
1 r,ytnry' na wlasną prośbę ministra spra.wiedliwo- ~
"II
~.
. • 25~ &n
' SCl,
. Albertiego i. mllllstra
.
u~c
lh
'
<ł/N
Czynni członkowie PQlaey straży
ro.l nictwa, Ole Hansena. ij.
~
et
OOK&. ,. • • A zu.
ogniowej ochotnicuj.
~ N a mrej.sce pierwszego mi.anową.no ministra robót ~
.-.~

i

a~{t

i
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~ publiezayeh, Swwa HegabrO. Na, czlonków fołke-

i

- . -

•

B.OZWOJ. -

nillZ gmin zaległości,

~fi4§!
A4Q4~~I','.'._,
W dnin2Ji,.b. m,
o godz. to·
opaw B'Ogu.

zasnęb

+ p.

\f.

stosownie do przesianego

wykn~m, dr8gą administracyjną w porządku, w ja.. '
kim ścjągane są podatki, riadmieniają'~, że suma

wi~ezorem

trzona Sw. Sakramentt\mt

Sobota, d1iia 25 lipca 1908

7,070 rab., wynikła z wiw swoim ozasie nie pofunduszów gminnych. Na skutek tego
przeżywszy lat 72· w-yprowadz811ie drogich nam.
piotrkowski polecH naczelnikom po"
zwłok nastąpi w niedziele o godz. 4, ej p. p. z doniezwlocime wyasygnowanie z gmin
mu przy ulicy Sosnowej ~ 19 na cm.entarz w Z!\··
ł wzmiaukowanychzaleglości za"podręczniki szkolne.
rzewiu. Na smutny ten obrz.~d :eapraszakl'ewnych
zuajoro:yeh l przyjaciół p~zostdv w· nieutubnym
Zamordowanie ob'b!kanego. W zhożu pod By.. ł
~
ża.lu
Mąż : dzi~~m;"
.
rmmm_~mm"l;)wmmm,
!f1'.~ I; chawą znoleżiono zwloki zamordowanego ~zIowi'e
ł ka, lieząc~go ·35 ,lat z ranami w. piersi. Sledztwo
wykaza~o" iź·zabitj:m. Jest włościanin Wó~ciech
Z KRÓ'LESTW A.
w·· domowem. gospodarstwie' jest
rKoW;2;Jskt, mi~szl(aniee wsi' Grabina w gmlo.łe ZaJ. ·1rlilt.Qw, w pow. janowskim.
O xahghś(}i la podr~#.}zniki szkolne. Czyta- ~
Kowalski 6 mie8ięcy ~em\1 oszalał i pozosta·
my w <Ku-ryerze· Zaglębia»: Przed dwoma Jaty ~ wiony zostal .na. opiBce żony, brata Miclulla. i te"lódzka dyrekcya naukowa rozesh'Ja do wszyst- i ścia. Józefa Józefa Piaseekiego, którzy bUl go i
kich szkól gminnych w gub. piotrkowskiej pod-l zn~cali się nad zamkniętym w. alkierzu nieszezę
D-pa GGLC• • JG.~
ręczniki szkolne w języlm rosyjskim w celu zasi- ; śHwym. Pewnego dnia męiczyźni, ctlspakaj:ając)
Wszystkie fa~SJfika-ty okaz&ly się szkod1iwrmi dla
lenia bi'bliotek szkolnych, palecającgminom za .. i szaleńca, zabili Ił:O. Na razie sprawcy mordu tru- bielizny.
'l)lacenie za nie dyrekcji naulwwej odpowiedniej pa zatopili w kaluży, poczem zakopali go w na ...
SZl\lluw,nlkonsumanel rACzą zw.róeić uwagę na mar"
k~ fabrJczllą ,.Błonia.w stosnuku do liczby szkól w gminie sumy. Nie- wozie.
Hurtowa. sprzedaż n& Łódź i okolicę, nI. Dzielna 7.
'który,m gminom wypadło·zaplació po 700 i więW nocy krewnI wykopali trupa zamordowaWacław Kttssakowski.
'cej rubiiGminiacy' w wielu gminach odmówili za- nego i wywieźli pud Bycha.wę, gdzie porzucili go 1260d
.......
placenia nale';;ności za rzeczone podręczniki, mo .. \ go w zbozu, sądząc, iż w ten sposób ślady zbro;tywując OdUlOWę tern, że uwazają je za zbyteezdni zostaną ukryte. Wszystkich zbrodniarzów a·
;.n~ tnie żądali ich .nadeslan~a. Sprawf1: ta dotąd I resztowaIlo.
~ozostawala nierozstrzJgnięta, obecnie jednak na- ,
Agitao;va ,~BGbotnla". Ze Zgierza piszą dcO
czelnik łódzkiej c!yrekcyi n'aulcówej zwrócił się do cRakola>, że utworzylo się tam towal'zystwo ży w n~n~pszym. gatunku WJ,rabia i sprzedale P. P A.TZER.
Pl~SAZ - :MEYERA. 5 ID. 5. Zamó·whmia. za.latwia się
'gul>erDatOl'a piotrkowskiego z prośbą o przedsię~ dowskie, liczące już 200 osóh p. n. cPopieranie
prędko i· ze staranuośei~.
wz~ęcie z jego strony środków ku wyegzelnvowareligii>, którego głównemzadaniem jest dopHno ..
Dcsłanlll8 do domów.
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wanie, aby żydzi· nie handlowali w sobotę. Jednej z uhieglych sobót zamknięto wszystkie zydowskie domy modlitwy~ zmu'Szajq.c w ten sposób iydów . do przybycia do głównej synagogi,
gdZIe rabin miejscowy czohraz.owal jaskrawemi
barwami koniecznośó takiego stowarzyszenia:..
Natychmiast' po mowie postano <wartowników>
do wszystkich zakątków mia&ta, żeby pilnow~li.
• aby nikt nie profa.nował sobo.ty.
.
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&. Lange", cement, cegłę ogniotrwałą, mą.czkę
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,M''~mka mloda wte)sktl. że świa. żym pokarmem doumiesz<Jże·
nia. Targowa 28 m· 24.
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l136-3-3
Chlopiec lat 10, mdego wzrostu, W szarem ubraniu, czapce

ł
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i :e~~~:~~~~:::: nl::~~~:~~fl I
\ W razłe wiadomości
. , p - . rodzica
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; upraszaj3t
daeznac
asaz
za
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nr. 9 dQ stróża..
3129-282 l
l"·
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~:t10e:~~~hd!O ~~n:j~cr~ t
I.

oraz st~neya. dla panienek. An-~·
drzeja 11-14.
3161-2-2 i
Wt\-

3150-6--1
o wynajęCia z&zaz pokój z ClI.-

D

_

.Przyjmuje wszelkie 2.amówienia w zakręs krawiectwa wchodzące
materyałów własnych i powierzonych, Posiada gotowe ubiory
męskie i uczniowskie. Wykonywa akuratnie i punktualnie. 864:1'

II

~&n~17m~~.
8M&-~ z~n~p~~~~~~.M~~
potrzebna. bufet'Jwa i panu)' do' Py:ttel, wJ:da.ny z gminy Będków
obslugl gości w IIIArzędn"Sj pow. Brzeżinskłego. 3176-3-1
1·n".... kwit
Ł
.
ZAtJ
restauracyI wodzi.
Pierwszeu-o <;4.
od u&szponn na
siwo mają te, które już praeowa·
im"ię Maryanny M",jS8:iej, wyly w podobnym interesie.'· Oferty, ,dana z fab, B8.rykłna. 31i}~-3·-2
prOSEę składać w "Rozwoju" dltt.
:J.ginęlt\ Ki'U'ta od paszportu na
"Rumua!da".
3147-3-2
imię Jóy;efa Olejnickiego. wypotrzebny .łJltl.CnarZZdQln y ,
dana z fa.b. Ossera.
3149-3-2
ważnie
d.o
robótbndowlauyeh.
zaginąl
kwit
od.
proszportu
na.
Radwańska. )i 5·
3168·-3 ·1
imię Mru1'anny Marchwiekiej,
wvdana z fabr. JuJJ"usza Helnzla..
potrzebni ttwaj czelad~ie d;> ro"
JI
bOt budQwll.\nyeh. Można się
315~-:~,....,2
dowiedzieć. Widzewska ~ 33.
zagl~ąl: pn~pt)rt na ,imię Jana
, .
3166-2-1
Bankowsk16go, wydany lC gmlspn;edam dom 1 dwa p-lace. nJ Gatków.
3139-3--3
w 'Pabiaułcaeh, ul~ Długa nr. 334.; zaginł\J:. palfZpolt na . imie Józewiadomość nit. ,miejscu. 2~'''23'4~3
fa. Koseck~9go, wadany z gmi ..
St,oS,illlK.O~&1l1: pa.nia 1 panowie DJ Prószkowa pOW- Ła~kie?o.
pot.rzebm D_prowizyę lói pan813b--3-3
syę· Oferty i w "Rozwoju
pod zaginął: ~wlt od pa.szportu na

Z

prze-:

.' ' .
t
~ :Or::~;ł\ ~~<o~órOgWO~fe~ l
D
l ornej, pszennej na. dogodnych
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Adoltt\
Zalbllcha, wydi:\uy z Toma.szoW!l..
3167-3-1
zaglIH)~t kwit od pu.szportu na
iUlię Stddl.la HosińsJ:1egv, w'fuany z fabryki Banlcha.
3162-R-l

I

oraz na swiadectwa. Olerty piB- ł Radogoszcz. (restauracJI-)
314,2-4-2
mienne: Zgierz, Dluga 87, sklep I.
Vi -goUrbanowskiego-"student". f Dom z placem w SosnoWCu sprze2707 -5 l
dem na doO'odnych warunkch,
; 5. 060 rb w]"~agaln0, roczny do, chód 2, 000 rb. Wiadomość: 808nowlce ulica Dolna Ji 4· Jungni-
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Przyjmuje WBzelklę rep~rac1e wyr. futrzanych i futer.
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Jf~~~ :;za~inąr pastport
I F~~. ~~~~r~~~j~Ok!~~;~~
sIę sIdadać

"

lJS·tiSfnlłl~

Już

§
w Grand-Hotelu
§
§ wejście z uU;~J . KrMkiej. §.
§ Wspanialy program w 3 od- §

dzialach: Od dnia 25 lipea§ " .,'Rozwoju" pod "Filia". 3105'3'2'
do pl~ tku d. 31 Upca.
§ l Jest do sprzed.ania piekarnia.
I· §~ I.pogr~eb. gener.~l-adJ·ntanta § Ił
.z calem urządz:ell.tem, ba.rd.z{)
! . LeniaWICZtł. w'Petersburgu_ § I· t a.nlO, z powod u wYJazdu. WUI,, § ,Widoki pete.r.SbllI
. ·.ga, Nowo- §.. domość Piotl'kowska 28L 3170 1
~ § grodu, Moskwy l polow'ł\waKUPię pifilllno) prywatD.le. Vi:łJi'- zag:nąt ~>aszport na imlę If!?:.. § nie n,~. nied~ledzi w mos- §
z cen~ proszę skbdac w . cego. Banacha, wyda~y .z g~U.LY
.'. § klewsKlch"Jaoo.ch.
§ Administracyi "Rozwoj-uu pod lit.-Zlaczow..
31:63-3-1
X71 . . ~
Sila. hypnutYZMU.
§ C. K.
3164:-3-1 ::Z~g~nąl k~~t od. pn.szI!O!tn nil
~'. §
. lL
. §. Msszy'ny. 2 Singera pl'l\w1e no •.: lmlf" Emlhi 8~lkowskleJ,' wy§§
§
. we, bebenkowa l płerśCł&nło- ,dany z fabryki Grohma~a,
li l.fłUJ
' w a maszyna 16 rb. do sp.rzaclanitl.
.•.
3J69--3-·-1
§ Piotrkowska 108-16. 3171-5-1 zagm ę !!\ iU\.rta od paszportu llł\
§. Na. tle po,wiaśc~ Słenkia.w;j .. §. M. loda panlenkfi, z inteligentnej
imię Andrzejt\ Bocheńskiego,
czaz.czasów pr;:.eśla~~wania §
. rodziny, znająca języki pol- wydana z fabryki Scheiblera.
§
pierw:szycb· chrzese1&u.
§ , . ski, rosyj.ski l nlamieeld, paszu..
3114-3-1
§.
. II.
•. •
§' . kuje"posady kasyerki .. O1głńsk~ Zagmąt paszport llaimię Ag(lle~
§ Dł~amat 2", zyCła §' }i 12 m. 1.. .
. .31~~-3.-3 W;;~~Z6~~dZińSkiej, ~~l7~r.n~_~
l §
weneckiego.
§ M:fU!Zinę ao a.:&ycla.sprzt:lt1~~ za
~ § D"
.lok
'k
18 rb., Ulla8. Zlslon!\ "'~ 47, Zaginą! kWH od paszportu n,.
j §
ZlSCi8 pu.. oWDl a.
§ wiadom.ość u stróża. 3160-2-2
imIę Stanis-lawa Kurzawy, wy ..
ł § Sześciu dragonów.,
.§
M.agial do sprz.edanł& ~ łJowodu dany z paradyzu Felldnd& l :M~Początek w święta 1··80- §
. d p"
d oM' 48
f!nllski~gl).
3153-3-1
§bot-y o&~.3 popal., a wdni,§
wJJaz u.
rzeJaz 3;58-3~2
aginą.t kwit oli pas!;portu ndo
§I>OWSzeanie'o 5 po poło 358·§ Osooa eWa'llg&lieZka,' w 8He
imię Józefa Stobińskiego, wyl
CfP~~r:memC(}'JemtmWJr:m
wleJm, poszukuje mlej~Cł\ go- dUJ z fabryki Karola SCh:i~~='l'
spody.nł w Łodzi lub na wyjazd.

ł

,.
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lodzieunem utrzymaniem. Dzielna 40. mieszko 1.
3175-6--1

-::E:=-:-le"';'g-a-n~Ck-o-1-n-i-ed-r-O-go-'-ro-;b':'"':'i-~-:k-o";;;'-

styumy i suknIe, Roboty terminowe wykończam punktnalnle.

N&uka kroju sposobem b.łatwym..
Widzewska li7 DL. 18. 3071'222

ł

l

1000.

3128-3-3

imię WIktoryl Łopaty, wydl\n:~ ,

l Z~g~n~l kWit. od.. paszpor~u .. n,a. z fab. S RDsenblattl\. 3134-3'-:3
~
Imlę FranclSzkl Wie]unsk16l, Zag~nę!a. Kt\rtl1. od paszponu na
\ wydany z fabryki Braci. Kohn.
imIę H,)leny Kolodziejcz&k, wy!
3V+ 1-3-2 dana z fabryki Naftalina.
l
pOWOIlU WYjazdu są, sprza<1a3137-3-3
j
nin różne meble. Orla N! 5, laginąt pasz.pOl't na imIę J"KóI' stróż wsi1:5,że.
314!--2-2
ba Galieklego wydany z gmi ~
I
aginęla. katta 0<1 paszportu na uJ Krzany;
3084-3-3
imię Tekli Wróblewskiej, wyo,giną.t pa.szpor1i na imię Stadana z fabryki Sznl Rose.nblatttl..
nłslawa Grzędy z gm. Grzybki
"
3148--:3~2 Kaliskiej guberni.
3125-3-3
agin3r1 kwtt od paszprta na'
aglnąl paszport na imię Jnlj~n·
imię .Stefana. Krysiaka, wydanJ Krakowiak, wyda.ny z gmiD'f z fabryki G. Si:teigerta;
D'Y Oblasz.y z gub. Rfthoms}tiej.
. 3133-38132-3-3
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Dr. LEOIł.SZAY.
UWICI '~.'c Choroby
Dr~;. ·F.eł~S
S~usieiJl(z
pow.,ócił.
Skorne weneryczne
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ROZWADOWSKA. 4.
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Przyjmu.je od"'g. 9 - 11 fano rom. W ntelłzlele ł swlęta od g.
l od. 5-- 7po pol.
.1353'26·5 . 1'0-1 po .poł.
507-d

CHOROBY WŁOSOW, SKORNE. WE- ~horoby skórne, we~erycln_e
NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE.
l dróg moezowych. ZIelo.na a.
:Przyjmnj~. ód. ,.godz. 8-11'~ i ~d, 6-8 w., 'Przyjmu.Je codziennie z wyjątPołudnu,.aM

Ul.

2.

'Or. K~,!!!~IN

Spliiłie, SkG".ne,. weRer.,

,chorob,.dpóg,mocmowych.

!Przyjm.. od.'8-1.rauo I od 5-:-8 Wo.'

id1a

dam.o4..4--5.
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W.niedzIele

l

tylko dHrano, . . 746..,

Osiedliłem się w tuteJsz~m InleścJ.e jako

5ptte7a-Jista

eboró~ skÓł'nyeh. weuerve~-

kiemnłedzlel

6-8 wt-eez
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zkapitalem gwarancyjnym

od 8 1/ 2-11 1/" ,rano,
panie 5-6 po pol.
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dyskontuje na dogodnych warunkaoh weksle, załatwia jaknajtani:ej inkasa. Sprzooa=je
przekazy i czeld na wszystkie miejscowości w kraju i zagranicą," asekuruje pożyczki
premiowe i płaci od wkładów do 6 3/ 4 % W stooonku roczuym.
prze»rowadztt. się nl'.lt ul.
~
~PIOTRKOWSKA J'i 115 ;:: ;
Zapisy nowych członków są stale przyjmowane.
1242-4,-4'
I clmrnłut weueryczna i skórne
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.
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pnlJj. od 9-1Or- I od 1>-7 w'. Zarząd drGgi zetaznej
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;Dr.. L,PRYBULSKI .Dr. A. GROSGLIK
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CHORO. BY K08r~CE I AKUSLERi! .rO~YJ~kle~ dr,.og. żelaznych, . będ}ł ~przedane z gro. śneJ llCyta...: " " 11 lana . OZd~Wb~U~~~.,
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I · · . ddo Z
11
p.
l e r m k u lIstopadzie 1901 roku l lipna 1908 r. za frach....._ _ _ _
. ".
D' f KlO"'ENBE'KG' tarni: \tVarszawa W. 507&3 stare gazety, L. E. l\fetzL i S,ka : ~
m
~~
Dr...tiłłDrO
. . . . ,. ' "L . l ,:. drukowane,
dl~
Z. ', Rozen.thala,
R.yg~ I p.a~~że.rs~a
l!. Ib.
?- 832'72,
k.sią.żki
00... LATh11 g"'l!:
WiODZI II.
..łt Ha.:
b' .. S.'..Z. u.ma.:ch. e.r ].. ' r.... _
G. J. JurewlCz,
zahczem-e ..II
11 kop.,
Pe-.II EGZY~IUJ,~A
i\iw
,wen&rJczna l sl\,oroe
.....
tersburg Póln Z 65925 ksiażki drukowane Ezro" za'H- ·ji o~ rJ:ilCOWDID Illd)W
t.

"

I

B .

l

~

u1.·ŚREDN:[A,~5.

PrzYJIDU1Q

. a9rl1S

r.

l

od 3-5 p.

J •

•

'.

.

I

•

•

J,

J

J

•

F

~ ~~~~~~

'!"""

Ulica PRZEJAZD

12

DZIt"lNA 25

0[."

<

. ' Ctloroby w0_illl~tr~n~, apecy& ' . '
'.,
J.
-2
_.!'I
, •
Przyjmuje od S-H)l/ i od 6---8
nerwowe {ieczesue eBelx- c~ellle 24 rb., Łódz"Faur.-H.adom 2/992 towar sukienny,
~
po po:t~, ,panłe od 5":6. W m.et ....,.~zlJ1lością)· 1305-6 Llnourne 2-1 wino 7 Prosper Jean Robin dla Heima.na.
l o:.
'idziele i święta od 8-1 r. 637r
God.z. przYJęC: 10-11 f., 5-7 pp.
W razie, gdyby licytacyaw dniu wyżej oz:aaezonyill ,~
Vhoroby w~nelyG:r.;na
.
nie doszła do skutku, to powtórna ostateczna sprzedaż Qd- Ił:
mOfJztłpłG!@weiskórnt,,: hędziesię na staCJi Łódź-Fa.bryczna. dnia S1-go lipca n. st. l z
•
.•
f. 1),r_
&;'
ł{.
1908 r. o godz. 10 rano.
137'5-1 ~ ~.
ChtroDY skórne, weneryozne .
LA
i
ł o
Krótka ~ 4. " Zachodnia 3$ (obok Lombar. ",kc.)
pB~my, pryszcze i lii.szeje ij ::
f'
i mo ",.zonłci.o.,we.
1I.... ot 2.

·'.',ANTOR
..
.
.:
:
D SK
,r'

.S·t.

"'

i ZNACZENIA BIELIZNY o

D II

.~.

l-·

lłevlłuOWeJ'~
Prz9jazd 12 ID. 14, ~

.. Ul

p1)dwÓł'zu, w'Otleynie II piątro . ~

w

O IC.Z',

przyjmł1jewazołkte·ro.boty', ~

w ztlkres>hmQ,wehodząee, .;ri'

n.··.U.S·. I

i

wykon1wa;\takawa
stanm- ~•. 'o
nie,
n-a. ez&Soznf1CZQny"J)-O
. k .
h".'!l.
. !l .'. mo zU. wi e mz'
.

'PrzYJmuje
od od
8-2.r.
panów
(}d9~12
ł odW 6-:-8,
wieez•• paDłe
5-6. i od. 6-9
1816 ł dlaDla
dam
od 5-6·
po paL.
me, CI\\}.~I.,·m.
,
dziele tylko od 9-3 po J)o-1.. 1141"7 usuwa zlla.komity ł skutec.my
i
PrzYimuje8tt'ę ''UiCzenice. l
arII
Sil SZBITKIIID I . .
St. Górskiego, Warszawa, Leszno 12. Polecany przez powagilakarskie
.... Ullea PRZEJAZD 12.
młeszk& C}beCnie na Sredniej ,>8 2 \
~,
!ii g
i
i. nagrodzony na wystawach hygleuiegnych na.jwyżs~en:tL o'd~~n&CZentamł •. 1
, ebor'!;b,. a·kórzee,.. V1u)ne.. l ul. BE:r-.TEDYKTA 11 (róg Prl>meuady). Ządać wszędzie. Cena 50 kop. i rb. 1.. Wystrzegac Slę naslado.wructw· ł
.J'ozn•. I .... moozopłolio*e,
l ChOl'oby weneryczllę i mocz(}pl{',iow~,
8ZkodliWiCh,.1 bezskut-ecznyeh. , ,S\KŁA,D
11
Lecłeoieelekb-yzacyą I. masdem.
i
skóry i włosów. R1ulyktdne U~UWinłt)
Stli GOR.KIEGO,
,,
1
Przyjmuje odg. ł$"-11 / 2 ranc. ł( zbytecluyoh w~osów z twarzy.
na)·delHratnleiprzvgta,'ie·do·twa.- ~.
~I:.·mt. p". , t

Dr"

od S-iVI,

wlecz.

469-r-242

i

I... S:~~b·.rt,. rs~rom,

ł

Pu'de. r

Przyjmuje o~ S-H i pól rano i od
4-8 Wlecz., panie od 4-&.
124

!'

~~~~k~~~y:~~tc!l1~;:l: di:kC~;;.
~...
at). 00

i

O''''!lI

.U

ofi.u

II

rlziele-i święta od 10 do 12 w pol. ł

i moczo,łciowe.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _3;..6--.;.r j )

D!:. Kazimłerz Jokiell
mieszka
obecnie

~

Karola
,
"

'3

'.'

" 'ć!

SPOZYWCZE

~e.... ~

Choroby&ktirn.,
••
czne I moczopłCIowe. !

I(r...ieodamski

Tn,L III

CbarolJJ WłV/Bctrm i DB~:!:r

~, .

•

tlI6

CHI
. 'RURG

mblesz~a
o ecnle

I

powrócil.

Kr'o'tka'
. .

'\.fQ

J'~

Przyjmuje od 2•
.
4: p. p.

o

KompanH wina. St. Rapuel

Valaooe (Dro.me) we Francyi

ta mmtrn

~ Z
i·

J·t
es

'I'IUł

r

i

13ł6 ~

nk T Imer
" 'JI. 'ren
Dr• Henr
oho"~by .zleGł

członków· i

Jutro w niedzielę d.
O

godz. 7

fiBO

26

lipca

.

WeJŚCIe 15 I 10 kop.

wzma-

cniajltce l podnłe*
caj"ca sily, pomaga. trawieniu
mieszka. obecnIe
I zDak()!Jllte W smaku W.INO"
PIOTRKOWSKA 14-5, telef. 4-1. I Wystrzegać si. podrabiań.
PtzJlmuja od 8-9 r., 5-7 l K żd b t 11m
po pol., ,W .dnl ŚWl~.t. do S'/" r."no.· \
l'l ~. u e
LZ~bopa-trzona 1&"
la45:.r..9 . kawą pleezęe lą
ławsklej lub
':1:"
Odeskiej komory celnej. 1250'5 4-

G.

RI.PE~.

lIlK()ŁAJEWSKA

.

5S m. 56
II

R,.tłli\łł'm.
'..

Specyalny . skład

·hurtewJtdeta.liczny
w4ejsldeh."Plotrkowskn
,i~llr. 103· w.:pr&wei o,fibyniedrn'7ie
;; wa}śeie, .pOleca: 'lIa8łD-<ŚriIlętanko~e
~po 4:3 kop: oraz wszelkie inno pro. },dukiy wiejskie tanteJ". bosp,rowa~;; dza bezPQśre4nło·. .ze,~i J sprz-edajo

w mIeszkaniu. pr}'Wt\~-&tn •.

•

g. 4-eJ po poł.

.
l

D,O

.13~1:3

.

Dnia. 19 b. m. :DarlabawieStow.

nim l ~~!t~~~ta:'~

WeJśCle 25 l 15 kop.

, Jest Ao od&bra.nt&.~pl'~~,"pł'6WegO

' .
.
.
,.
. , •. wlaselciellł.
St0'Y', Nowy
nek nr. 6w lokalu
Wle.czorem
1 bengalskIe oswłetleu18 i
w ezwartkl od s.e.J
walka
ogrodu. CQ".«n~~u.»~~ ~ Wleez. i nIedZiele do 122 w pol.
~.
.
..
l' ~~,
1..,57-3-3
..... "V raZIe n:epogOdy koncert odb~dzl~ SIę. w. sa:. .~
nryp.rle~al· or~nrinl~ol'
Palmy azalie, kamelIe, róze l rózne mne l k P~.•ZUkklw~7 w.p6łnllt
II Iti
l ' t 'd . k
cenach niskich I upiec, z ,&pl~lem, do prowatU
• (Wla y
omcz owe p.o
• , d;enia' handlowej ez.ęśct . 1'Z
•

na ".CON'FETTI"

Rr

i

n·
toniczne,

Z ·uszanowaniem

poDczocł•• ~

i'

'UWH~II;
~prodQkt6w

K'
O

J

.'rzri,mujl·_n~~mia~il

I

..

~ t.,

U.;

I :~1ii<1

'ZIABA\.\tE; _

I.Baz zaprzeclenia,,,on~I~1 ~oranRY - łJn~~rt
',ze praw. dziwa wino ,.St. R.apha

.

STOWARZYSZENIE

M·., t6·
.·
I

vis .. a. . v.łs:OgrOdn,~!,kOlejilego.

1\

.

'11

':D'. r BMU" k O~LD' BBRB
~ eHU
.
!
'

Skw8fOW.ą

I

'.'

.',
eIstaedt

-'j' : . :.

i. ~zereg; M,łat, . nallłicę

Heleno'

Od 8-10 r." 6-8 po pol., w nie-l, pierwszor'Zędny UD
.dziele i święta 9-12 r.
14:63r
z Warszawy 1\ H U
l\
'l robi okrycia damskie 1 futra, koMI'tt'
1 styumy angielskie i suknie ogólne.
1'1
Wykończenie artystyeZJl8, ~ ma•.
taryalu wlasuego lub powlerzoJn:i~szka obecw.e ~OLAJEWSKA :N! 67 ; nago Spacerowa :II"
195r
przyj. od S-9 t / 2 r. 1 ~d 5-61/; pp. i .

l'

'·0.

.

f. p,rz8Iłiesiony zostałz:'uHey
1307·1o-~ ł DZlelnej..nr."Srg dzie .;Jstnist,przez

Początek

~

. ',"

'

wytwór krajowy;

kop. i rb. 1.

n~~~ ~ę.~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
paplero we podług ~
1377..1
85'-r-22

..' "

: . .'.'

'.

zaproszonych gości
zabawy o godzinie 2 pp.
Wejście dla panów 50 kop, dla pań 25 kop. :
W razie
zabawa odbędzie się
1372

dla swych

I

..

Dl Edward

'

j:k!t&':ft~ ł

i.

kich .przy Wodnym Rynku

! ~ Heiod&llł prof. KfI,zimierza. .~

I
.D. r . Je··lnl·C·k·l-!II ~e L~e,l
Fasony
. ul. Andrzeja 7.
i ~ miary.
la·

nA

'

~~

'. SUK:N'A

c.'

ił

Dnia 26 lipca r. b. w parku strzelców łódz-

1317r

E Lewailskiego, cena. [) rubU; ~
CHOR. WEWN~TRZNE I DZIEC~CE
~ 5 lekcyj bezpbtnia Dostac ~
,prtyjmuje od 6-7 po poł., VI n1e- ! ,§ można we wszystk!ch księ- S
dziele i świ-ęta od. 9 -11 rano. ..,
SI garniach i szkolę kroJll '<I
_ _......._ _ _ _ _1;;.;;2;;9~1-.-;;8_-_:> , _ i szyeia u A~n:l1 SZillaj- ~
<» der, uł,Andrz0ja M I. E
ej -

15,

.

ił

l

I

I

N~

. ".

Dr Ark;·W:,GOLDEnSERG
(n
ł 8~r n'
aig nagrodzonySnrzedaz
pola~onY
;
idZ8'.W·
;06A ł Ur., . ',ehCWO~.
wszędZie.
Cłiar. \V&wnQlrz., dzieci i akusufya. I
Średnia ..Mi 3~
Przyj. od 6-7 popolud., w nle- l Choroby WtlHiryozne, skór~e

.' m:eszka .
taJe da.wniej

icheanac'

l wyrobie artykułów, cOdżi.J:neJ.
ł potr,Z6i)j. Znajo-m~e fachu .P-;
swuuleetwo zallcz.entowe za. ~ pewnion~. Ofe-rty dla ,.K.' J.,M'?3779 De. sumę 1:() rb: 15 k., i prosz(} .składaó w Admł·nłstraeyt
wynRna mi przez drogę zelazną i "RoZWOJU".
1358-3-3
•

•

..

W AZ N E
D LA C LES L I.

Z8gidu~no,

b'abl'.~Ł6dzkl\ na wyslt\uy towft.r
Domy drewniane i. drzewo budpl, do stacyi Wys~ków ~a.dwłśl. dr.
co we do sprze-d&ms. Wiadomosc: ł żel. za fn.cht~m Jł 309735] które
Wsc.hodnla 61 m. lO, od g. 3 do
należy nwaiac za bezwartościo4
6~teJPo pO'łtl401U.
1368-3'2 we. A. D. Ho......z. li69-3.2

l

~ ~---.....- - - - - - ł Bormaszyny' 2 dfJ sprzedAnia.

Wiadomość Łód.:Ź ulica Kanstl\utYllowska ił 6&. 'E. F. Jar.ón...
. ski,.
. il:123,....2~2

!

!

8

'--

[~--

Dać

wykształeeni-e, wyeh&Wanie
;il'\;; p.tego jeszcze za mało. ()~zyzna.
;wymaga od"'matek, aby' jej dawał7,'łutlzi
\sdro.wyeh ·ll~yczn:ie.; .1\, zdrowie z:aehowuje~łylko;cz~ste,ciato.
'

dziecku

Rud~lf

,~

ażywaćmlldło.z:uęazczone'

DZIECINNE' ,w· tubach

POLECAJĄ.:

(ŚWiadeet;;;;h'ronne ~4AOS).
(wolne

użytku.

'od:;a~:

"

przooiw"'Wsz.elkim chropowatościom., sk6-' j'
ry i,!,odvarze:niom•. Czyni 'SkóręDI':LIKA-' .:
(TNĄ,. ELASTY~,i,MATOWO AKS~-, ' - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -

fMtTN'4- ,~~wJ"lUe";pO?;Yte~zna':d&,.m~CI:ai,

igłow.y.~Zleeltml. Mydl() "JIont:,Ir.or łą~:
:c.y'wsnbi'e· wszeikW<,d:Odat~~ ':'Wła.sn;osei'.
tmydef' uznanych:w'Europie.; za: naj,I-epsze:
:wrt\z' z;;naturllanem działaD.iem . tłuszczu.

Fr. SALSKI

,

tCella"tubYl,,,,,,d.ta,dzlec1Jl1s

\n·go·'~~~r=--~5
kOP •. c>;P'R'~EP
Skłaq. główJtl; prż~huł'tow,ym skłądzle' " . la l~

. ;:materyałów aptec~ych, s.' M. GOLDi BERU, W
wa, R ,marSka·a.
1294

ltl~.

na

.a_pot MIl 72.

a lerr-RE~--"s

iuczycieHri • Wysoko

azowy

•

:bony· cUllzo;ziemki", oeb-roniarki, a·
ltronomów,.·. . eko;n,omów,·. pisarzów,
''''uch lterów leśłlłk~' g rzela

;;rj~et!~o'~~~~~~!~~o:~~~~

1

resoro-

MWU

I

mam zaszczyt zawiadomić Sza-

Klientelę, iż

po

d1łIŻs~ch

studyaeh

Londynie otrzymal.em .Ra.1Jfyższe dyplomy Akadef!1U

_;:;;g.

..

IBl

z dniem 24. iipea r. b, otwieram

si!,:'ArtystvczD',~lakład, Krawiecki mi

I

D."'I[I i MęSKI

przy ul.. Piotrko• •kiej oM 1,3'11 p. m. 4.

;a

A• IIIł'łł,TCZAIIOh:Kzmlft_~
,
Ił

w.~

lI!11J

I~I~.....I-'~-·

•

526/1

f

I
I
I

M.

i

§51tAiWilfWW&lMłl1iH'

w Paryżu l

Nłniejszem.

nownl\

L:0l:ają<l się
łask.~wym
wz.g~.d.?m,
pozostaj
ę z powazamsm

.

.na9tę.pne

w' dliiu 9- sierpnie.

l, ~ •. Thol"toftaa w Lond,-Iue .F. Russla .. Paryzu
1 dluzszy czas praco.. walam w domaeh takIch, jak. BERłłARD,
eRED, WORTH, DRECOLLE 'w Paryżu i ERL w Londynie

I
..

El<~:ly:y~Z="r~~k::1~1~/ ~~':.':.j::'W:"~:~ 1-;:::!6w
na śluby, spacery majówki' Ceny przystępne.
633-104.
t@,jj;

_______G

.,łłajmOdn

SZAFRANOWSKI i ,S-ka

Przeprowadadd krytymi meblowymi wagonami"

od~dzł~ałę si~

1354:

Zawiadomienie.

[ .

KOiilttauiy,nowska.]'i 14, prl, tea.trze Wielkim. Selliu,
Filia: :riotrkoWEka. M la3. Telefon oM .11.24.

W'y~szt&lcona,

. ~ brodaw-

1302-6

FF 'ON"

R.

:cyjne,' W~rSlł\Wa~ nI,:. Rysia1łl' 5;
~el. 189;99. Po-lecanaucz:y.claH, na·

-I

się

tałrowJeh,

~

al

przep:rowadzil

:.Kaue'jO,I;l.oWAlt8 ~ biuro. rekóllli5.i3.da-

bez względu na :ilość
roku bież.

ĘBłORST

=

.

II

PQl'ządek dzienni:
1) Otwar~ie' zebrania;
2) "Vybór przewodniczącego;
3) Sprawozdanii3 KomisJi.Rewiey.juej;
4) Wybór prezesa i skar:bnik6;
5) WybÓl' czl:onków Zarządu, na miejsee ustępująeyeh;
6) Wybór Komisyi Rewłzłjne;;
i) Wnioski Ząrząliu~l(cd{)nków Sto.warzpzanla.
W razłe przJbyeia nkłd'G13tateeae:r ilOśCi'ezlook6w,

l'i~d

I)Z:Us!LA ZNAKOMIClE:

eb'r

Dg'lne

korzeć

·MONT D'0:8

kaU), 'mydło to

dla domowego

"II

" OrzeCh.: ) dla piekarń .etc.
250 funtów.
"
" 1
.Am O. Teschich i S-ka, Widzewska 62.

, Do.mpl'•• dzłeoi uj,lepiej

~iękhsW6j; 'neutralności

kO$tka I

e'gł

m
ft l 'la 11
,iu,,,." I DI· "'y,CIIII.
uziu
II 41 I
'J

J TIr

I

g.li iQ VI.'

7

Wina bez n.lkoholn i zabarwienia sztucznego od kop. 40 do

'.) k~z~u. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~łr~~2zab~~k~~JdWem~~ą~~ęwm~m~~~w~~
.
białą
Nr. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 białe i czerwone zostaly zanalizowane
:. , skórę
i
w "Labofato.ryum Cbemicznemi Fizyotogieznem Zjedńoezollyeh Chemików" 1 uznane prżez to Laboratorjum za naturalne bez zafa.bzowań
usuwa. na.jskutsczniej znane i- nai. dodatku alkoholu, na co posia.dam odpowiednie świadectwo. Niezagr,.odzone
leżnia od tego ma.m na sdadzie .ybór koniaków ruskich i zaWielkim
granl:eznych oraz rozmaitych wódek ełodkiich różnych ·1irm znaii~j!Fem
:'. ;i
Przyjemny' iracyona1av naka·rm l nych, jak również ł artykuły spcnywcz8 jedynie uzna.ne w całej Rosyi.
d
.,."
I" Skladposlada również pł,,'Waki & oliw'ł do lamp wlasn-ego wy'w Paryża
n' • M t J., DA'" . aar
nalazku, opatentowane 1901 roku .za Jł 7089, które palą si-ę do 30
St..L;,Górs'de 0 0 , WaI:Sz&wl\,
uZU!C1,' mI el,mmOłlI~hescaDtńw i stareów. i godzin bez kopcili i swędu. Plywak z knotem kosztuje 6 kop., . a
!~Aesząo12. Cenn 35 i 60 k€>p.
FOSMOlA zapewniaprawidlowy rozwój t oliwa 2() koP~za. funt. Rzecz godna zap~ow:&dzenia w kazdej rodzinie.
:Zard'M wszędzIe. W1s t rzega.c się
_. kr",., koś'Ct i' lIłi.śł1I~.
Pływaki t oUwę .możaa dostać u mnie,. jako wskladzie,8 oprócz
!;naB}:adowntc·~.Zwraeać uwagę
Ihezh~ilf pOkamclla dzlem
tego w Ło~iozi w następu:jących sklepach:. Piot.rkowska 291, Konst"n':na"mtakę Gladj&t~r.
1306'30-3
W okr,c8.ie 1J'~Ji;k&wania i .rośnie&ia.
tyn.owska 13, Franciszkańska 6i, Ghojny 4:5, Sw. Almy 22, SJsnowa
-r
u
X!! 13, Mikolajewska 69, Spa.cerowa 7, Przę1zalnlaui\ 66, Kątna 52.
~NlniaJslem)IIi8m Za8,zczyt zaCena pudełka Rb. I.
Knotki bezpłatnie.
:
1536 r37
w.iado:mić'~Sz:ipubnezność; fż mór .
Dostać. maina w aptekach i 8kł~d. aptec~.
Skład, _in Mili 011 Okojewa, Dzielna .Ni 11l!
_.gazy.,·0BUII.A .',
Opinie lekarzy dołącza SIę do. kaz~
:c1amskiego","nię$i~goj~dZi6cinnęgo,
dego pudelka.
952-16-5

D-ra ...B L"uwensteina
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