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HISTORYCZNR
Jutro 10 Jl$topad~.
1444:, Zgon króla
\VladyslawaWarneńezyka, ,w bitwie.
z turkami pod Wal'Dl\.:
1673 Zgon kró la
MIchala ' Korybuta

we Lwo"ie.

Wuchl)dsl.: godz. 7 m. 11
ZllChód '81.: go dz., Ą. m. 16 J
Dług. dnia godz. ".9 m~Oó ,
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".nt.... y • •ł••n y . Wa ...zawie. ul. K.'ucza .M 23; w Pabianioaoh ta' p .. , Teodo~llł Rlidke;
_ Zgierzu, ... aptece p. ~atk.a; 'fili Tomasa!1J'IIIIie u p. Te~dora Hilla.
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CENA OGŁOSZEN:"N 8 ~ie s l a Ił. e"nal-l!~ej f,1.rQDicy ~u kop. za wiersz. Z~JCZftjlu~ ClłoGzellia Zl\ tekstem po 7 kop. za wi'ersz llonptuslowy lub jego miejs·~e.
na.łeog.-•••• nia,pp,P/, kop.: od wyrazu (dla poszukuja.~ych pr'lI.cy po 1 kop.).' Rek l a m y i N e kro l o ~ i po 15 kop. za wIersz petitowy.
Za doląezente, prospektów 36, ,rl).ĄRTYKUŁYbez oznaczenia honor,arynID RedakCJa uważa zn bezplatne~ rękopisów drobnych nie ZWraClL.
:~

Redaktor lu,b Jego zastępca PtlyjQlująinteresantówcodziennie,

z wyjątkiem dni. świcj.tecznych, od godziny 3 ~- 4-ej po południu.
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"dziesięć

od chwili powstania

Dl~.

przedświąteczny,

przeto

uważamy

za konieczne

do tego numeru będziemy przyjmowali tylko do dnia
.
, ()głoszeni~c za.mawiać' można w biurze administracyi dziennika "Rozwój".

i

JelniCID
1618-)

ogłoszenia

'Przegląd

polityczny.
Łódź,d.

Administracya "Rozwoju"

9

l~·$topada.

c7.ytanie, 'tV .,.parlamencie a,ustryac~
10m projektu ugouy z Węgrami pobudzilo 225
posłów, bl' zapisali się do glosu. -Z nich 172

.

Pier~sze

miało przemawiać

'. . .;,: . ' - 0 S T~R'i~ .~. ZE II I E.

Wo~eecoraz~,ŻflŚcleJ powtarzAjących stę~~zalen PP. Konsumentów
wyrobów B8szelfe.brjkł:, a głównie uznanycb za naJlepsze papierosów:
.

"Renoma"łw cenie . A:!;OP't1.
't"'· J rb. 1,00 ~~
Oesser
"
. , ':,. ,I' ,za 100 "Ub

"Kawalęrskie'~li sztok.

. ..

-.J
Dl!.

falsjfikaty rozpowszecbuionych

"Izls"
[ Wcenie
. Cabinet"
l 60 k.
" l zatOO
"Dobre"
sztuK.

l

_

_ _ _;:oj.!I_m
_
__

DtaWła~JSła" SZIłycor Ij~~t 1R:I:n, E~:~a~~:J~~:~Yk~~~~.e~~~~; lZe~ ~'=
' l 'Vyrób LaboratQrynm apteki Piotrowskiego w Genewie

.'

przyięć
..

, ;

w ,lec.' z:niC.y z6 prz. e$tal .

.' .

..:

!,
1. .'

EmulsJa Tranowa Szwajoarska
n!u skrof'ltow,

glelska),

przeciw ugodzie a ty'lko 53 za
znaczna część zapisanych· <lo
glosow rnowcow, zrzekla się następnieglosu.
Naj liczniejsze w izbie poselskiej Wiedeńskie,
stronnictwo socyal-chrześciańskie zachowało wo~
bec ~gO?Y st~nowisko wyczekujące o wrogiem za ..
barWIeulU. ,Na początku rozpraw stronnictwo to
przez usta. swego wod~a Luegera ośrviadczylo,że
podda proJekt. u~ody scislej analizie i jeżeli óka~
że się,. iż zo~taly naruszone interesy i powaga
AustrYJ, ~hocby w ,najmniejszej dozie,. socyalchrzesclan~,.e gtosowac będą przeciw ugodzie.
'\V szczerości tych oświadczeń nikt wszelako
w Austryi nie wierzył.· Groźby stronnictwa 80cJal~clirześciań,sl{iego skierow:anebyly jedynie
w WIdokach pozyskania tek, ministE!ryalnych.
. Toe niedawno na jednym z bankietów pr&zes. 'i~by poselskiej par1~rneo.tu,' aU9tryackiego
Welsklfch,ner, sam soc-yahsta ehrześeiański o.
świadczył. "Niebaweul ujrzycie nas lawach' mi ..
u~od.ą~

upraszamyozwracańle,'u!agi przy nabywaniu' wyborów naszych na firmę .,Noblesse", zamieszczoną w t8rczy
. ZDaku' /oellronnego,':na l~·tórel n~śladow~! zamie~~ezaJl\ słowa o podo,bnem br~mteniu, jak: ... C!\ninegse", .,ł\zissa" itp.
1570-6-1 ,Fabryka,Jtnbaezna "NOBLESSE" w'lasność firmY' Kalinowski iPrzepiórkowakii.

..

Słoik 4~ k.,.
"

p~YHócił.

zwrócić

28-20 listqpada.".

-

A. Cha.. emZ~ł

doac cery. "

i

uwagę osobom zainteresowanym na dział ogłoszeń w "Rozwoju" i zawiadomić rów-nocześnie,że

APTEKA

i skła.dach apteczny~h
sprże(la~ <1oz~olona pl."'zez
Uł."ząc:l Lelu:l,r~ki za .Nil 15n1' 1451).,~

·"Tyrii.... b

Dla upamiętnienia dZie~i(~cioleda założenia' pisma,. dnia: l-go grudnia wyjdzie
specyalny . numer z ilusttacyami,' w podwojonej· liczbie egzemplarzy.
'
jestto czas

f'YfGml'~il
t
~'

craz wo wsyystkicn aptekaetl

Dnia l-go grudnia r. b" .. : upływa· lat

,p,onieważ

'r ' . "

f~~}:atn.l~~

U§U"TU

'.

Sr.dnia 10. Żądać: skład ~pteczuy 1J. Spies,Piotrkowska nr.. 107)

w ;ŁoCl:z;r:.g,~ę,~y "p_Qlsk.i~j"Roż~6f«:",jaklfb'łwiek 'niewielki' to' okres, ale przy trudnych
war~n~aC;ht·',W jakkh znajdoV(ało. się tą ,olbrzymie miasto. ze względu na różnople
mh~nrią :b;tdność, placówka ta wyn:i~gt,lhLwYj'ątkowycł1 wysiłków, aby'zdobyć ją i utnv'alić.
'Dziś "Rózwoj «'stał: się- qajb'ardziej ,poczytnem ,pismem ,polskiem w Łodzi.

,

1455,...;. 20

.krzYWłcy
(choroba aukośd,
suchotom

gruŹlICY

PrzeprowadzU ~H~_ .I!-.f:L ul. Cea~eln.aną M.36 l 1 ogó!nemu oslab!eniu. gdyż zawiera solo, pOdf?ef'Ht1.ny,
~~Óg. Piotrk,)SpeeYI11nose: jjfęby .82t.. OZ08 be~podnlewapnIa r sodu, Flakon li zlp. (75 kop.). Dostac można
eDla, oraz plo... b~ :poroelaaowi l' ~ote.
78~-r
w aptekach i składach apteczu}'ch.
1661

~atul:alnie

nistery al,ny ch. •
. Kolo polslde w widokach utrzymania jakn.aJlepszych ,stosunków z rzą~eI~l z góry zgodziło

Slę glosowac za ugodą bez zadnych zastrzeżeń.
?tanowisko .Kola,~, jedy~ej dzielnicy, :w której
zywlOI !JOIsln rozWl]aĆslę może swO'bodnie nie
moglo być inne m, zwłaszcza. wobec $argu, 'pto-

:nOZvVOJ. -

Sobota, dnia 9 listu itda 1907
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wad. zonego ,POZ.a parlamen. tem. z rusinami na .kLÓ- lściola. od państwa. Is~ota tego y~'awa po. lega na ; zwra. . ·ca.'., . ~,.w., agę . Ś,w.iadkowi~ .że .' .pra.WdOPOdobnie. się
rY,ch baron. B.eck za ,us~ępstwa z krzywd<.t pola- J tern, ze prawo zażądama od .KosclOla zwrotu po- l lUl111,ze Rurko by"al zapewne w Akwaryum
koww HalleYl oprzec 81~ pragnąl.
.
ł czynionych mu darowizn przysluguje tylko oiiaro- l nie w l~oku 1906, lecz w r. 1905~Swiadek mie. RiL:-lini pr~eholowali je~nn:kie w s,,,:yc~ ~ą- dawcom i ich bez,P?średnim 8ukceso~~rn .. TY,m spo- i sza Się" lec~ oświadcza" że byloto' jednak lV r.
dan~aeh! a za.l~h uwzglę~meDle zgodzlh SH~ Je· I sobelU. do~r~j, kosclelne ~sk~tek lllelstmenl& aso-I 1906. Ob~'oIica, znów prosi, świadka" aby,. przypo.
t cyacYJ relIgIJnych, przewidzIanych. przez prawo i mnialsobie, ,dokłado"ie, czy ~o. nie było' czaseaI
dyme me CZy?lO obst.rukcyl.
.To. skłomlo ~ablllet do. oglę~n~go postępo- z roku 1905. przeważnie staną się własnością in- ! w roku 1905. Wówczas ~wiadekm6wi niepewnym
~anl~ l pr~el~azallla, sfljmowl galIcYjskiemu tych
stytucyj dobroczynnyoh.
. glosem:, .' '.'.
.'.
ZądUll rU~Ill~klch, ktore ;dotycz~ spr~w wewnętrzS. J.
- Tal~.zdaje.się, ,omyliłem się.' '1'6 było
nych GalIcyl. Koło zas polskIe, me chcąc roz..
w roku 1905.
pałać waśni domo\y~j m~ędzy obu, narodami, nie
Senat odczytuje zeznanle,zlożgneprzaz świad ..
mogło sprawy ruslllsldeJ wysuwac na pierwszy
ka na śledztwie pierwiastko wew •. OkazuJe 'się że
plan i czynió z niej kwestyi gabinetowej; z drasam Z. podal r. 1906.
'
--I
. Ogólna sensacya~
gie} za.ś ~trony wzgląd!~e Austro-Węgry moca~"I'
stwow. ? S.l.~ne, stano.wJą gwara.neyę poszanowan~a
Jak wiadomo, w procesie Hu.rki .zapa,dI jut.,
'Wówczas s.akr.etat..z Gredin:ger zapytuje,"'św. i.adka:
' . -P.rz1PO~nij pan sObie~w~z.alt to' nie bylo
;praw ~yw,lOłu polskIego do narodo,,:ego roz.woJu I wyrok, któtego treść przytoczyliśmy wczoraj.'
w . Gall, ~~l, nakazywał I~olu p. ols~lemll wIelką Obecnie w świeżo nadesłanych dziennikach znaj" w tym rok~, kledy Sltowowa mowila. ozarobka
oglę~nosc. przy tral~towamu k,,"!es~y~ ugody z Wę- . dujemy sprawozdanie z. pierwszego. dnia rozpraw' 50,000 rub.?
gra{lil, ~qor~ '! raZIe odrz~?eruaJJeJ przez parla- I sądowych. Z obfitego materyalu przJta~zamy (we- ł
~ ,T~k, tak, nie w tym roku!· - odpowiada
ł z u1g~,. ~wlade.l{.
ment wIe~enSkl ,doprow~dzlC moze, do zup~lnego cllug gazety cRieoz,) niektóre ciekawe epizody.
wy~drębllle.nia s.u~ WęgIer w samolstne panstwo,
Rozprawy toczyly się w ogromnejsaii ze..
Swiadek Lubkowioz, 'szwa.jcar w domu p Ce ..
ZWIązane )ed~me z Au~tryą oso~ą monarchy, a brań departamentów kasacyjnych senatu, Oskarźochowoweh zeznaja,. ·że bywał ;tamuieldedy Hu'd{(.)
naw~t byc moze zupelllle sax,nod:łaelne, co natu- ny rz. r; st. Rurko stawil si~ w galowym mu.n- oraz L1dval z żoną. Ten ostatnibywaltakże u
ralme zepchnęloby monarchIę Habsburgów do I durze ministeryum spraw wewnęt~~nych. . Zacho- J). Sytowowej, mieszkającej w tym samym domu.
sz~regll mocarstw drugorzędnych.
I wuje się spokojnie, bez dawnej lmpozycyt Na za ..
Slnżąoa Cechowowej, Fomina, zapewnia._ że
, M6wcaz ,ob~zu socJal-demokratów" Ellenbo~ ! pytania odpowiada glosem donośnym i pewnym, Hurko bywał często u Jej pani i że bywała tam
gen,poqdal prOjekt ugody ~ .vVęg.rawl suro~eJ l w którym czasami brzmi oburzenie. Tak np., gdy również Sytowowa, ale potem przestala bywać.
~r~.tYCe.l w. y~\.azar sprzeezno~Cl w Jego osnOWIe. przewodniczący, po odczytaniu aktu oskarżenia, CechowowamówiIa o n,l.'ej : '. d{ied.y była ubo,ga,
Z, JedneJ bowIem. strony" zdslllem mówcy, z~war- i zapytuje, czy oskarżony. przyznaje się do winy, to przychodzHa, a gdy doszJ.a do;grQsza - przecletraktat~ ~amlast z~Hł,zk.u handlowego mIęd,z~ i Hurko odpowiada, z jedną ręką w kieszeni, a l stała li.
. ', ' , .
"
obu. polo;waml mon~r~hll SWladczy, o samoistnOS?l ! drugą za klapą munduru:
i
Świadek lljm,. starszy s~róż~: słyszał od sru~
ty.c~pol~w;.z drU~le} strony pr?Je~t zachowu~e
OCZyWiście nie!...
lżąceJ p. Sy.towo.web Wołk, ze kIedy ,bywał u nich.
nll~dzy.lllemt .zawlldape stosunkI? Jednoczące Je .
Z wezwanych świadków nie stawili się: pre- t Lidva~, 'todawat jej po 5 flłb~ napiwku, a raz
,w Je~en orgalllzm. pol.ltyczny. PrOJekt ugody w 0- zes ministrów 8tolypi.q, minister finansów Kokow~. l przyrfiósl pani duzo pieniędzy.
.
S~OWl~ ~rzedstaw.lOne.J przez ,rząd tak d~lece za· . cow, gubernator Dubasow, bar. Frederyks, Lied .. ·! . Swiadek: Duchowskaja slyszala zeszłej jesie?l~mllla lst.Ot~ ZWH~Z~l1 ~ustr~J. z 'Y" ęgraml, .że dla l val. i kilku jeszcze i~nych .. I Bar. , ~['edery lesa. nie ! ni, ,że~ytowowa zarobiła 50 ~ysięey za to, że za ..
Jej zrozu:n:e~l~ nalezy Slę.
uClekac do kazlllstycZ-\1 mozna b. yIo OdSZ. Uk.ac. Wladomosc o..tem wywo~. . znajom. 11. a . I.~id.~aLa. ~ H. urk.ą, . p.r. z.JC, ze.m i.t, a.. dru g..a. .
nych wYJaslllen pra",:nr ch .
.• .
tuje w salisensacyę.·
I żartowała;. 8oble;mowląe, ze ~:.D, mogla.. to samo
VV ~bec t?go, ~eple.J ,byłoby ZgOdZ1C SIę na zuPierwszy sklada zeznania rz. r. st. GerbeI, I zaro'bi'ó. Swiadek był w Moskwie i t.amSytowo ..
pelną mezaleznosc ~ ęgler.
.
. I zarządzająey działem żywnościowym po rz. r. st. wa zaznajomiła D. z LidvaleiU, nazywając go <aBaron Beck 1deI tral{tatu handlowego bro~)J~ I Hurce. Zeznania jego dotyczą organizacyi tego ; merykaninem>.
chacr~kte!em hi8~ory~znrch stosunków, ..~ustryl l i działu i sposobu sprawdzania odpowiedzialności;
'. Świad~.k ~zechqwowa, h~lldlująca pod. firmą
Węgl.er ldowodz,ll, ze o~ t!aktat wlasme wpro- finansowej dostawców~
..
I cEster:t,wysoka,aleganckonbranad'ama~ zezna'W~~Zl' we~wnoml(~~~em zycm obu pOlów~~,na,:~at~j zeznają ur~ędnjcy . wydzi~~u . ziemskie- je.zezna.ła Lidvala, kiedy o~ by~ )eszcz~ kraw ..
chn t~~ bardzo. poządaną równowagę, tu~zlez~ ze, i go: LltWlllOW, Kapustl»', Kowalewskl} , l PawIo 'Y, ; cem,. PQtem wyJec hal d? Arnęrylu l wrócltztamodpow~adaon hIstorycznemu prawu Węgler.
.! maklergieldowy Kwaszeninuikow i lnn,,' ·Zazn·a;· "l tąd~ bog::~ttm~ ,!:a,k·'~ó,w~~,za.r!{bit:\Vt~dr', dużo na
'~:KiedJ w roku 1905 parlament francuski I ala ich dotyczą. strony formalnej zawartej umowy. : handlu fu·tr:ami~We wrześniu:' 190tr r~ L1dvaf': blt'
uchwalilprawo o oddzieleniu Koscioła od pań .. l
Następnie świadkowie dotykają strony zal\U.;; u DleJ raz tylko,":Hurko bywalczęściej,'ale z Lidstwa, duchowieństwu katolickiemu ~aproponowanol lisowej sprawy.' Administrator zakładu «Akwa- valem nie spotykarsię .. O tern;źe cSytowowa bytwor~enie asocyacyj religijnych, którym przekaza- i ryum> p. Zaplatkin oświadcza, że Hurko w sierwala 11 ni (l) , kfeuy by la uboga,--nle mówiła wcanoby' olbrzymie bogactwa. Kościoła katolickiego ! pniu i wrześniu 1906 r. bywał ta.m często i Ja- le.Mówilatjlko, " ze <~yt~woW'a bywała u niej,'
we Fra~cJi.. Papie~ Pi~s .. X nie zgodzil si~ na dal kolacYę w gabinetaeh z utrzymującązaklad ki,edy jej po~rzebowahu. 8wiadek nie zrozumiał
tWOi'Zen1C . ~socyac)] rohgIJnych,. wskutek czego l p. Sytowową oraz chórzystką Diną Duchowską, WidocznIe Jej słów.'
" . '.
I{ościót katolicki we Francyi traci obecnie prawie ~ do której się <zaJecab. We wrześniu Sytowowa,
. Na teIn, zeznaniu zakończono, pierwszy d7ień
ca~e' swe bogactwa, na~ro~adzone przez ~iel~i, l mÓ':l'ila głośno w obecności.?sób trz~cic.h.,. ż~ cza~ ! rozpraw i D,a :niem kończą się·sprawozdania dziellktore z mocy prawa wmeslOnego przez Brland a ! robIła 50,000 rub.:t za to, lZ zaznaJom1ła Lldvala i ników rosyjskiCh.'
,
ua poprzedlllej sesyi i uchwalone przez parlament, i z Burką. Lidval bywał w tym czasie także l
dobra lwścielne w razie :nie powołania do życia i w Akwaryum 2-3 razy w tygodniu. Wkrótce
asocyacyj religijnycfl, przekazuje różnym instytu- 1 tern Sytowowa, która, oprócz chóru, utrzymywala
,prasy
eyom' dobroczynnym.
i w Akwaryum ldosk z kwiatami, a zatem nie była
Nowe to prawo wniesiono do izby deputowa- l zbyt bogata, wyjechała z Lidvalem do Moskwy,
-8--nydi wzamian niektórych artykułów l jako uzu .. ; gdzie kupiła popularny teatrzyk «Omon).
Gorąco omawiana jest obecnie kwestya, czy
peltlieilieptawaz roku 1906 o oddzieleniu Ko- \ . Obrońca oskarżonego ndw. przys. Karasinow wyb6r prezesa ma się odbyć na pierwszem
l .•
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'KRONIKA TYGODNIOWA.
Wi~oWiSkl\ dla ·lnteUgencyi. -- Praca twórcza. - Nasza
polki.

, Czy Janowski drwi z nas, czy też o drogę pyta,? ~ zagadnęło mnie kilku ·przedstawicieli

naszego grodu, gdy wychodziliśmy W jeden z wie ...
czorów. wtorkowych z teatru Victoria.
. ' 'f.owar:zystwoteatrą.lne zobowiązało dyrekcyę
naszego teatru, aby '.w każdy wtorek dawała
sztuki "wyląCznie . dla inteligencyi, która po praey zawodowej pragnie spędziĆ wieczór w teatrze
wśród .podnioślejszych wrażeli estetycznych. zapoz!}aćsię z utworami najcelniejszycbspÓlczes-.
ny~h;dramaturgów i komedyopisarzy lub też z arcyd.zIeli;tminaszeJ literatul'y dramatycznej, riiezbjt
dostępnemi dla mas szerokich. Wzamian za tq
zarzad Towarzystwa teatralnego przyrzekł dy~
rekcyi teatruagito~ać. by na widowiskach wtorkowych inteligeucya nasza zbierała się"iIicor. .
pore."
Ja]wż istotnie zarząd Tow. teatralnego rozesłal do wszystkich członków swoich odezwę
z wezwaniem o czynne p0l'urcie widowisk wtorkowych nietylko oso.lliście ale i przez agitacyę
w kółku swoich znajomych,
Jak tam było z tąagitacyą, mniejsza o tO J
i

I

c

•

Z

ros,jskiej.

ale nie ulega wątpliwoś6i, że albo P'- Janowski szam wykształceniem i' llajzupelnlej je zado·'
'.
. ..'
drwi z nas, albo też w rzeczy samej nie. wie, wolni.. . . . .
czego inteligenoya nasza najbard/iiej łaknie i .' . Tald. t~lko zresztą teatr zaslilguJe. na opie ..
l puszcza dopiero balony próbne.
.
I k~ spoleczenstwa,z które~orekrutuJą si~ człon
i. ,Nieci~~a w~ wszelako musi on mieć w~ob:a- ,koWie.TQwarzy&twa teat~alneg9, k'tór.E~ po,wtar~amr
i zeme o. pOZlOlllle estetycznego wYksztalc. eUla lU" . o talu .teatr .dbać PowInno,. maczeJ niema raCyl'
I teligencyi naszej, jeżeli na pierwsze przedstawia.. bytu.
nla dal . jej takie sztuki jak: "Florette i. Pata..
Wjęc któż zadrwilz inteligencyi .łódzkiej?
~ pon" i "fies z Baskerville."
, Ten· chyba najbardziej, kto sądzi, że tylko
A mnie się zdaje, że to nietylltO p. Janowski. pornografią i'bQmbamiśeiągnąć ją można .cdo,:
zadrwi! z.inteligencyi, ale 1 Towarzystwo teatralne, teAtru..
'
.
domagające się specyalnych dla niej widowisk,
A Jednak, ,jeżeli mowa. O' inteligenoyi' naszej,.·.
! wbrew raCJi swego bytu. która. mu na.kazuje, by I pojętej wścislym znaczeniu tego 81owa,/inteHgen~,
czuwało nad teatrem polskim w Łodzi,' aby był ~ cyi rozumIl· i uczuć Q,bywactelskich; a tacy tylko
dobry i odpowiadał swemu zadaniu.'
do inteligencyi zaliQzenibyr. ,~ńl{)gą,ni~zasluguJ8
A jakież jest jego zadanie?
oua na żadne dnviny. Nłe,tyłk,o od,"samegQ pO-.
Szerzenie wśród szerokich mas kultu piękna, czątku fl;lChu wolnościowego, /~le od bardl,o dazapoznawanie ich z utworami prawdziwej sztuki, w!lycl~ czasówspelnialaona,sw()j~zadanie i obo1 a nie jej surogatami,
dostarczanie' im istotnie wlązkl obywatelskie j wytężywsży siły,zabiega
'I szlachetnej rozrywl(i
przy jednoczesnem kształ-. w. miarę Iuożności .0 podniesienie poziomu·kultural·
. oeniu ich' smaku estetycznego i siejbie idęalów negonaszego ludn,praCUJ8 nad' szozepieni~m
podnioslych. Teatr wreszcie winien b.yć wzorem w Jegośro90wisku ,ideałów piękna i prawdy, tę-:" Języlta. w. jego najpiękniejszej formie, a więc ba- Pieni. em. ~nalfabet. yzmu, rimoralnien.iem ino. byczajCZ:lą· zwracac uwagę, by na repertuar wchodziły
nienifjm. Jego. wąrstw, j,egoiOśw,iatą i dobrobyl sztuki pisane' w bardzo poprawnej. polszczyźnie,· tem.
...'..... .
l co w Łodzi, gdzie piękny nasz język na każdym
Prawda, niewiele jeszcze w tej dziedziIlie zrO~
l nieomal krolm kaleczony bywa-szczegóLll\ejjest biono,. al~ boteii. praca niezwykle Jest trudn~
ważne,
i Jeży przed nami cały jej ogrom.
.
Taki zaś teatl' zarówno dobrze obsluży i szeDo pracy tej dopiero się organizujemy, do'"
rokie masy i ową garsc iuteligencyi naszej z wyż- piero tworzymy kadry praco.wllików·,na niwie

I
l

I
I
l

I
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Krach amerykański jest typowym kryzyzem
wybór odbyt siQ
W
spekulacyjnym, k.tór y objawiae się ZWYk.l WOś.tf. em.
zaraz pierwszego dnia, korzyst,ająe z lliejas~
•
przejścin silnej hau::;sy w silną baissę. Bezpośred.
nego' położenia hr. Bobriilskiego. P~ździei'nikowcy
~,nim jego skutkiem były bankructwa nasamprzód
jeszcze stanowczo niepowiedzieH, czy wyb?r ma.
Konwulsye, wstqąsające obecnie organizmem I s~mych. s~ekulantów, a. n~~tępnie slabszychich
odbyć się pienvszego 'dnia, czy też najprzod ma. gospodarczym w Ameryce pólnocnej, dowodzą po- WIefzycleh, którzy udzlehh kredytu. na spekulanastąpić sprawdzanie niandatów. \V sfera.ch opo- nownie, jak malo świat finansowy korzysta z do- . cye t.. zw. b~nk6~. Prz~p~trzmy 8~ę temu prozycyjnych które jednakże liczą się z październi": świadczenia i nauk przeszłości. Doświadczenie cesowI. BankI -:- Jak. wyze] wspomnIano. - lomkowcami, 'wystawiają liaudyda,turę Chomiakowa,. to uczy nas, że gmach spekulacyj, wystawiouy b~rdowaly ,papIery ~ to~ary; ~e. spadkiem kura nie Rodzianki. Jest nadzieja, że wiceprezesem 'jakby z kart, za lada powiewem runąć musi, sOW pokryc!e kredytow SH~ zmn~eJsza,lo, wskutek,
Dumy będzie ka.det.
I. a mimo to po 'IV stają dalej
papierowe budynki! cz.ego, bankI dla wlasnego be.zple,c~e~stwa wypo·
I I spekulacya amerykańska byla.· takim gmachem. vlladaly kredyty, albo. (co naJcz~scleJ) zm~szone
*
Początkowo wspierała się ona wprawdzie na dość były ,do .egze~ut~wneJ s~rze~az!Zasta~VlonYC~l
Program zjazdu kadetów, zapowiedzianego, silnych podstawach ł a mianowicie na r. osnącym ~i)~varow 1. papIerow:o P~n~ewaz Jednak, wsk1ltel(
na dzieli 28 b. m. w Helsingforsie,' został zre- dobrobycie, . wynildym. między innymi ze znako- ta,c. pow~znych realIzaCYj l ,,:obec ~npe!nego ?l'i:dukowany do rewi~yi częścI programu agrarnego mitY(ih rezultat6w kilku żniw, Lecz apetyt ro- kil kupn.JącY,ch! . ce~y spauac rn~slaly oc~ywl~me
kadetów, rozważenia wnoszonyeh do D~my przez śnie przy jedzeniu!
co~az wlęc.eJ , WIęC. l 8t:aty .b~n,kow. rosły z d!.l1e~n
frakcvę projektów, z których najważlliejszemi SIl:
ka dym az wreSZCIe u mo ltw lv
l
Zwyżka km'3ów roznieciJ:a szaloną speku;"z,' ,
me z ,l J 1~ ~ype Uleme
reforma s.amorzą.dumiejscowego sa,du i szkolnirk k
Iacyę w papieraell i tO'Yfu.'ach, a szczegól.~liej
ZObowl~zan wobec własnych wlerzyCleh t. zw; dctwa, wreszcie rozważenia najbliższej taty i paT- w metalaoh. Gara. armiH spekulantów, na której ponentow.
"
.•
tJi i wyborów do l\Omitetu centf~ah~ego. \Vladze czele sta.li. jal\.O gló wllodowodzący, wielcy potenWladom.osc o .wstrzymamu (chocby tylko cz.a., _
finlandzkie na skutek porozulIUelll!1 z p r e z e s e m ,
sowrlm) wypłat w 'e l
b k
l t
ministrów,' postanowił.... uie stawiać przeszkód l&ci ameryka . isey, zaang::żovl'aną byla. glównie '. \.;: . l . '
J (~ym au u, wywo a a",- po~ J
{t. la hausse.
S'rubo1vano więc kursy bezll;:.;tannie clobrne Jatc. alarm o~mowy w w ,teatrze - panikę
zjazdowi.'
i uie przebierano w tym celu w środkach, już VI kf:lach ~eponeHto:v, l{t,órzy wsród gorączkoweto wypłacająe dywidendy niezarobioue, już to l ?o mep.okoJu ,!YP.owladah depoz~ty. Jest rzecz~
Rus. Slowo" dOllosi,ie w deklaracyi, któ- fałszując statystykę produkcyi towarów, będą- ~ J&&ną, ~~, ?ankl .llle byIy w stame sprostac temu
ra z~~tanie. odczytaua na zjeździe. partyiprzez cych przedmio1iern spekulacji~ już to, skupując ,_,runowI lzaWleszał~ wyplat,Y- W samyn! New-jJIilukowa, gl6wnie zwrócona będ.Zl~ u;va~a n.a ostentacyjnie towary lub papiery, ażeby przez to I Y?~kl1.wycofa,no w lul,ku dm~ch ~ ba!lkow 400
zachęcić masy ludnośoI' do dalszych zakupów. i ~JLlOnOW rublI depf)zy~ow.! P~nIewa~ ,z~s 'dopone-nsamodzielną. taktykę k~detó.w. J~zeh ,PizdzlerlHkowcy wystąpią przeCIW llleb~zpleczenstwll,. gro~ Na,jiaskrawszym ptzyldadem takiej lliegodziwej ! CIW _ czasach sz~rz~ceJ Się meufnoscl l, paluczn~A
spekulacyi byla ostatnia haussa mied.zi i papie- go mepokoJu, pIenIędzy. odebranych me składają
żącemukonstytucyi, to kade,cl, p,rz,ylączą SU} ,do
nich. Qddzielenie od Jewicy Je~t .Jnz posta.nowIO- rów. miedzianych} której gwałtowny koniec stal ! na no:vo w. bankach, aU! nie lokują: w papiel·aci.l,
się bezpośrednią przyczyną szerzącego się obe- I l~cz cnowaJ~ po prostu do szu~lad, zatem wyn.i·
ne. W deklaracyi będzie. rów~l1ez '. mowa o w ybo
klem teg.o . gwałtownego runu byto ogołocenie
rze prezydyum w. Dn~ie1 gdyz to Jest Jedna z na, .. cnie w Stanach Zjednoczonych krachu.
W
nadziej
że
za.potrzebow"nie
miedzi
rosnać
l
targu
z pIeDl.ędzy, za. które jeszcze kilka dni t,e·
ważniejszych kwestYJ. Program pracy w Dumie
•
'
. . , .'~.
'
•
" l mu na. krótkIe
termIny pł acoll () w New-Y".r",-n
będz1e
nadal
w
dotychczasowe]
propozycyI,
,ceny
100
roc
l
h
1.1 t ....
rpa by6 następnr'ący: najprzód samorząd m~ejski,
tego kru8zczrr szły ciągle w górę; spekulacya l
p,
następnie }{westyaagrarlla. W sferach pohtyczrzuciła się więc na ten tOlvar z całą zacieklo- I
DychprzYJNlszczajlhże,taka taktyka będzie uchwaścią, właściwą amerykańskim' faiserom
Kartele \
lona na zjeździe kadetów.
fa1szował-y
~tatystJ~ę
prodllkcyi, a wielcy magna- ł
Wśród takich warunków huragan, wywołany
*
ci finansowi kupowali' miedź i papiery miEHlziane. przez llI,esumienną spekulacyę, byłby' zup-elniezni'IRiecz·! donosi, że ministeryum handlu koń~ Lecz' zapotrzebowanie miedzi nie odpowiadalo! szczyl sIlny zresztą w swych fundamentach orgaC'l.y opracowywać szereg prOjektów ,do praw
oczekiwaniom, wobec czego śrubowanie. kursów l nizm gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Trzew kwestyach prawoąawstwa robotniczego; pro- 1lie mogło trwać dłużej. Haussa nie robiła dal~ l ba byto zatem ratować. Pierwsza pomoc przyszła
jekty złożone b~dą trzeciej Dumie panstwowej. szych postępów, jednakowoż nie ,przechodziła !la l Ze strony rządu amerykańskiego, kt6ry udzielił
Nasamprz6d wiElc. projeltty do praw. oniedopusz" razie w bais~ę" Ponieważ jednak wszystkie spe· l ]mpitalów rządowych, deponując je w bankach.
czanin osób pon~żej lat, 17 ikobię,t doniektó'':' kulacye ,opieólją się na kredycie, to znaczy na l Lecz pomoc ta nie była dostateczną.
rych prac szl{odJiwychdla zdrowia i do pracy pożyczonych kapitałach" zatem, utqymywać. je l'
Wtedy wystąpili na arenfJ królowie .nafty, banw nocy; o. długości, i .pod,z,iale .d~ia .rOboczego, można tylko dopóty, dopóki jest padzieja, ze się ! ków, . żelaza pp. Rockefellel",P. Morgan i towa.~
nadto o ubezpiecz.aniu' robotnik6~ i nawy-p.a,dek' zrealizuje "z zyskiem, gdyż wprze~iwnymrazie rzysze, i wspaniaromyślnie rzucili miliony na targ.
choroby. Komentarze d? projelttów tychzost~ly spekQ,lł.t nt ~'nawetprzy niezmienionym kursie--;- Rockefeller zjawił się po dwudziestu latach nie ..
już .opracowane i rozes~ane będą do ,!sz.ysPncll ponosilby ciągle straty ,wskutek płaconych odse- bytności osobiście znowu na giełdzie na WaiIorganizacyj przemyslowycb. Na ul{onczemu są tek od pożyczone~o .l<apitatu"
'
.
Stre~t. gdzie go przyjęto wraz z .M\orgauem 01\fZ)"już również. projokty do praw o pomocy lekar~
Gdy zasna.dzleJa ta znIkła., poczęto llaraZIe kaml "hurra" i oklaskami. Wspaniałomyślny czyn
skiej dla robotników, o zmianie niektórlch arty- sprzedawac. Sprzedaże te wywolatyZlI.iżkę, a. tych "zbawców· polegał zaś na tern, że.na. 6 pro,
kulów o najmie robotników, wreszcie o ubezpie- zniżka tawywolala dalszą, .gdyż banki" które cent wypożyczyli miliony wyłudzone ludności aże~
czeniu' od nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie lombardowaly miedź i papiery miedziane,wobec by przedewszys'tkiem ratować samych siebie' g(lyż
te projekty. do praw są przerobione z uwzglę spadku cen; niem;ały już więc3J dostatecznego w razie dalszego spadku papierów, byliby sa:nL podnieniem znacznych zmian' 'w stl'onę wskazań, pokrycia i \V ypowiadaJykredyty. Budynek, zbu- ': nieśli milionowe straty. Zresztą, oni właściwie byli
poczynionych przez przedstawicieli przemysłu i dowany z l\art~ runął z lO'3kotełp, ,ni'wecząc trzy przyczyną. całego krachu i dlatego akcya przez
handlu na ostatnich ,naradachmię~zydykasteryal. i cW~lerć miliarda dolarów, czyli 6 i p6l miliarda nich podjęta. byLa ich prostym obowiązkiem. Pranych.
rubli-tyle bowiem wynosi razem spadek kursów sa giełdowa świata podnosi naturalni.e ich zasługi
papi~~ów,ameryk~ńskich. .
i z zadowoleniem podkreśla, że oto ci, ,których
posiedze~iu

Dumy.

<H.uskojo

że praWica stara się.

ażeby

'meryce
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społecznej

pod hasłem: "tworzyć n ieb u-

rzyć", ,)odradzać, a ~ni,~ .ni.we,c.~yć','.
Powstała już ,wszelako dOBc hczna SIec szkol

i szkółek, cżynne są uniwersytet ludowy, par~ bistowarzyszeń różnej

szłości.

'

W tej zaś twórczej pracy wybitne, a. nawet
nazwY1 ,
śmialorzec możu{t naczelne stanowisko przypada
kółek i związków pracujących .gorliwie.
" ,
w udziale kobiecie polskiej.
Jeżeli teraz:. weźmiemy pod uw.agę dosc Jaskrawo zaznaczające się juź w Łodzi ogólne zuKobieta polka przez call ciąg dziejów naszych zajmo'i-vała . zaw.szestanowisko nader pobożenie, a zatem rod~ące się, wciąż trudności fi naI1sowe, tamujące energiczniejszy rozwój tej pracy, ważny wplyw wywierające nacaloksztalt naszego
zycia społec &nego.
dojść musimy ,do wniosku, ,że ,zrobiono w tym
kIerunku, co b.ylo można" i niew~tpliwie istnie~~
Gdy mężowie na wojnie zasłaniali piersią
swą granJce
kraju przed najazdem, lub radzili
wśród inteligencyi lÓ,dzkiej l1iesłabnąca dążnosc
do dalszegerozwoju pracy kulturalnej w miarę w Izbie sejmowej' nad Jego sprawami, nieWiasty
środków i możno~ci. '
w domowem zacisz,u szczcl'ilyw sercach dziatwy
Prawda, jest w tej praey pewna rozbieżność swęj te cnoty, patryotyzm i gorącą mitośc ojczy'Wiele braków i llleilomagań, ale Jest to (lo pe,- zny, z których przodkowie nasi slynęfi; dbały o
wnego stopnia rzeczusprawiedli wlona,
dobrobyt ludu, zarządzając pod nieobecność męża
,
Z czasem ta praca twór~za skQllsoliduje. się nieraz rozległemi dobrami skrL:ętnie i przezor'nie.
nieza wodnie, skoro przeminą, warunki tamujące
To też słusznie pisze "Gazeta, Codziennalo,
jej rozwój.; skoro idea pracy twórczej J;lzerokie że jeżeli w życiu~ charal{terze, cnotaclr i zaletach
zatoczy kręgi, przenU,nie do\ tych,' któf,zy ją" dziś !<ażdego naroduodbijac si~ muszli zIe lub dobre
jeszcze z.apoznają, błędnie sądząc, że frazesami, sklonnośd ni~wiast, jako matek, które pod wpIy.
bodajby najbardziej popularnemi) cośkolwiek trwawem gorącej mUościmacierzy lbkiej Ma swego po·
lego zbudowaómoźlla.
tomstwa staraJą się zaszczepić lutrwali6 'tV mem
Rozpalają one 'masy na raZIe l popychają je
te wszystkie przymioty, jakie same posiadają i
w żądanym kierunku, a. nawet niekiedy skł.ani(a 1 ą szanują - Jeżeli wśród tych przymiot6w mHośó
do czynów masowyc.h, podZIW wprost budzących, dla. oJczJste,go krajU i rudznnego spoleczetist.wa
ale nie l{szta!cą nlgdy.
pierwszorzędne
zajmuje luiejsce i uważa,' Sl~ za

bliotek, spora

ilośc

z~ś potrzeba wykształcić nasz lud w spodający nIewzruszouą gwarancję, że stanie
się on podwaliną lepiózej dla naszej ojczyzny przy-

Nam

sób,

iedną z owych niezbędnych cnót obj,watelskich,
które wynieść się już winno z domowego, rodzicie!'skiego ogniska, jeżeli wreszcie, istnieje wśród.
nieWiast zrozumienie i poczucie obowią.zkó\v wzgl~· ,
dem Ojczystego kraju i spoleczeIlstwa, od których
nigdy i w żadnych warunkach uchylac si~ nie godzi - to niewątpliwie polki w posiadaniu. krzewieniu i wykonJ waniu tych cnót i obowiązków
żadnym innym niewiastom wyprzedzlć się nie
dają· .
: Ta po~hlebna opinia niechże znajdzieuspra«
wiedli wienie w dniach Ciężkiej próby, 'którą obecnie przebywamy. Niechże, jak w dni minione. ko~
bieta pulka stanie się pomocnicą męża. w nad.
mierme . mozoluej pracy twól'cl:eL nad odrodzeufem
naszego spoleczeństwa do lepszej doli, buJniej~
szego życia, a przyszłe. pokolenia. nie b.ęda uam
złorzeczyly, żeśmy zmarnowali skarby po ojcach
odziedziczone, lecz blogoslawió będą naszej pamięci za przekazanie ich znacznie pomnożonemi
pracą w krwawym pocie czoła, by ludwtwar ..
dej nieszczęścia ,wychowany szkole, do nowej dQn
~da w.uą sill} dążył.
-

ROZ'VOJ. -
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chCl,ał Zll iS~C'7;yó
~ami Ojczy~n!.

Roosevelt, stali
>

się tera~ 2łbaw-

NaJeży się jednak sj>odziewad, że ta
nialomyśln a " aIteya. nie wstrzyma. r~ądu
kańSkiego od prawd~iwie uC2:ciweJ akCJi

-- -

nie ~pekuIacyi 1Jwot~il on potężne kapitały, zwią
zane dotychczas w pozycyach spekulacyjnych;
przez zmniejszenie ch~ci do ,.spekulacyj, zmniejszył się równocześnie na prZJszlośc P9Pjt za kapita.łem w celach gry giełdowej. "Vobec tego,
niedługo ogromne sumy }{apitalów wpłyną na targ
pieniężny i szulOt6 tam będą lokacyi, która Q tyle będZIe utrudnioną ~e i konjunktura gospodal'c~a w Europie,
kOllsumująca dotychczas wielkie
80mY1 stanowczo słabnąc zaczyna.

'
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'rV celu urzeczywistnieliia oddawna poruszo-

nego projel\tu

r.alożenia szkoty początkowej przy
trzeciej ochronie dla dzieci !)tciobojga1 postanowiono upowH3nić prezesa. pastora Gun(llacha o podj~cie star8,li w sprawie wyjednanIa u wladz pozwolenia na o~war<~je projęktowanej szkoly z ję"
zyldeni wykładowym polskim.
, , Odc2łytano i przyjęto do wiadomości protokół
komitetu l)rzytnłku dla. starców i kalek, z dnia
10 października r. b.
Uchwalono zwrócić się do wszystkich komitetów, pod egidą Towarzystwa dobroczynnośoi ist-

przeciw
trustom, zwlaszc24a. jeżeli sobie pl·zypOffiUlIIlY, ~e
trustowi maguac i tera74 dopiero robić będ~ znak Q...
mitei:tlteresy: kupująC za bezcen dQbre papiery 1
które później odsprzedad;l~ z wielł\iro ~lskiem
dziąiejszym baIll{flltom!
Jędną.kowQi; bezstronnie przyznąó należy, te
pomoc amerykańskich miliarderów niębyla bezIALiNIAlZYKTERIIIOWY.
skutecz:ną: sytuacya w Nowym Yorku. ąię pole ..
niejących, 2ł prośbą O pr~edstą,wienie zarządowi
IMIONA SLOWIUSKIE. Dz t $ BogQd~rą. Jł.l- wyl,azu imiennego sl{ladu kompletnego kaZdego
pszyła, a ostatnie telegramy dOIlOSZą, że życie goLl,ldoątln.
k"l
h d' t
t b
spodarcze powoli zaczyna tam wchodzić na zwy- , t r o TĘĄ.l'R
VICIORIA. 1;) z l ś 'Ił W dĄ go<l~ipę:' sa:tu..omitetu, ora,.. Jesi za.ę O ~ł ~go po rze a, o.
kle tory.
{, ka lu, dowtl ze śpiewami i tańcami, Józef,tA OrlowskiegQ skomplętQw~ll,ie tycbie komitetów przez zaprosze~ (l-szy raz). Początek Q godzinie 8 wieczorem.
nje nowych członków z pośród osób, chętnie oria..
*
TEATR WIELKt J u t r o .. W złą godzinę. Począ- rOWlljących swoje usługi do w$pólnej~ gorliwej
Szczególniejszym trafem krach amerykański tek o godz. 3 po poł,
pracy.
nie wywołał w Europie tych skutków, których,
ZEBRANIE. J u t r o o godzinie 3 po poł, w sali
Przychylając się do prośby u.rzędników, ra-'
się powszechnie obawiano. Giełdy europejskie re- i Nowalia. (W61ezańska 5) zebranie organIzacyjne z,wią~kl1 farantów b_ura Towarzystwa dobroczynt\Qści, po . .
agowa!! wprawdzie, lecz nieznacznie, a l\:ursy pa- zawQdowego krawców iydów.
stanowiono po~lwyiszyć peusye pp. Adolfowi Hoepierów europejskich malo się zmieniły. Powodem ~ .
J ni r Ił o godz_ 3 po PQ!· !?:ębranię Qfganj~,:. nemu do rb. 100 miesięcznie i p. Marcinowi Diatego ciel~awego
objawu byla
okolicz 1~,
1OŚĆ że spe· lt e'Jpe
ZgrQlD,ad:?:ęniA t.,plesl'ów w loJs:alu star$~ęgomlJ~ terheltowi do r,b. 90 mies,", ~ cznie,. intenden, towi przy~
..."
' '
s\ra P~~y ul. Z&Ch9dniE~l nr. 6l).
~{U.lacya .europej~ka,. p~z~c~uwając od~Myna zbll- ~
_ J' u t r o w sali Stow. "Jedność" (Piotrka wilka tulku p. Józefowi Rubachowi do rb. 80 miesięczzające SH~ pr z ę$llell1ę, JU,Z od kUku IDleS,lęc y rea- I 175,) ,o godz. 9 rano odbędzie się Widne ~ebranła pol- nie ora~ poulOcnikowi. jeg9p. El'llestowi D,isterhe{~
Jizowllla pozycye spekulacyjne w papierach ame... ! skięgo zwil\zku ml1rar;CJ.
tQwi do rb. 50 miesięcznie.
ryk'ańskicb, tak, że w, cbwili samęgo wybuchu l
PODwIEczoaE~. J u tr o l'IPodwieczorQk muzycVl..,
Uchwalono przystąpić ńieżwlocznie dQ dQlt()~
krachu, l{apital europejski nie był W wi~k$zylU! ny* w lQluł.lu ."Lutur' ,(docb,ód pr',ZnM~QnJ (lI W~l.. naula rewizyi skarbonek we wszystltioh komite,
',.,
stopniu zaangażowany w walorach krachowych. ! sy 41a ulęZą. UlO2iU l°b. ,uc~,ql ~lnlna1iJum polskiego), o.. tacb cyrkułow, ych.
.
,
'' "
',
l"'·"
cZt\tek o godz • ., i pól po pol.
.'
b
'
W~Jąt~k w tym kIerunku sta~owU ty;ko wleden- i - J u t f o o god.:(;. f.) PO po~. w 'X'ow. śplewaczeOl
Postanowiono, wlstosowac bst do ' ylego sesIn Landerbank, którego filia lOIldyn,ska (:I. ra-! L!-;;a" (Nawrot S8) podwieczorek ml1zJezno-dekl~ma· kretan3 ~~rz\du TQlVarzystwą p. Augusta Rauba,czej jej lekkomyślny dyrygent) utrzymywała do l ~Jjny.
'
la z wyrażeniem POd4iękowanł& za dotychczasową
'ostatniej chwili wlelkiepozycye w "Amerl'lta- ~
ZABAWA. Dziś Towlrz. muzyczno. dramatyczne jego JnozQlną Jlrac~ i ~abiegi Qk;olo rozwoju Tonach", na których, straciła. blizko pięć mIlionów! ,.H!\rmonht,'" w lo~alu LIry (Nawrot 38) urzl;}dz. wie- war~ystwa.
koron.
'
, ,
; c~ornieQ dla członków 1 ich rodzin.
Wreszcie do domu starców \ kalęk postanowiOJlo przyjąć 7 kandydat6w.
Jednakowot krach amerykański nie pozostanie bez wszelkiego wplywu na ukształtowanie się
t) ~O 1\1
Jl
08pa. Znów musimy zw;r6c16 u.wagę na epi.,
' , J" I
I' . 1-\,
demię ospy, l\:tóra w południowej c~ęści naszego
stosunków gospodarczych w Europie. Wpływ ten
w~glęqnię będzię niękorzy~tnym i }{QnYĘitnym.
miasta olbrzymio się rQ~szerza. Pisaliśmy już o
Niekorzystn;ym będzie on Q tyle, i~ wjwola Qbwl", I
ł ulicy Gr~bowej, na. ktQrej straszne ,robi spusto~owa silnę podro~ellie pięn.iędzy, ~ to z. Ilastę~u- ,
Ograniozenie kred,tów. Według prywatuyoh l szenie.
'
]ących powodów: l{olo~~lme IHzluę ~~r.sy paplę .. ! informaCYj z Peters,burga., wobea rychłego wpru",
,Dom X1! 23 prawie ealy opanowala ta. stras~na.
rów a,Il;leryl(ąń~kloh ~a.chęcąjł QC~ywl§CledQ !(ll" wadzQnia. w Królestwie. Poląldem samorządów ~iem'\' chQfQhai l>róoz tego n~ ulicy' Grabowej okazali się
pna; jątotuię wiellda centr~ hnansowę .Eu~Ol)J" zł\'" , ski ego i miejskiego, minieteryum leoInuuilia.cyj mt\ <*orz 1 w· dOllluJ'&' 28, ~~ i 15 .. " Zas:zl,y też wykupUy W QstatnlQl.l duia.ch ną.d~wyc,zą.J w~e.t~ pp.~ og-l'aniczyó kredyt na 'budowęnowyoh Slzo9~idróg p'a:dkrw"j'ednyrtl~, dQlUów"prztlltKi:uo~eJ.'
pierów amerykańskich. Nitątępnie brak; plemędzy wodp.yoh, pozostawiając trosl\ę o lokalnych ko .. ,
Ponieważ jest to dopiero zaczątek, potrzeba
w AmeryQe s~lani~ tam,tej~zę $fery fma~sow? ~o ! munikacyach miejscowym, instytucyom samorząd ... , koniecznie z wielldm wysiłkiem za,brać się dQ prze ..
uźy?ip. ,wszelkIch sfQdlto,w, w cęl~ pr~~C1ą~lllęClą, ! .uym.
! Cięcia. dalszego postęvu chorobie, przez l~olowak~pJt3łow z E,uropy, ~tor~ t9 U$}lo~~Ił-la lll~ na,: '
Wobec powftkszenia liczby wakansów na.uczy.. 'nie chorych i pilqe szczepienie.
tlafIa,\łJ: Qbecluę ll~ wł~lkle trud~OS~l, pOP.lęwą~ f cieli w szl{Olaoh miejskich. funkcyonujących na za...
Zda,J6się, źe ~asi radnl magistratu węzmą t~
w!asnl~ t~raz ZBtQ;lYUę, SH~ Ęl64Qn .Wlelluęgo ęlrspor . . I sadzie ustawy z roku 1872, i wobeo braku na te ' kwe~tyę pod swoją opiel{~ i poczynią odpowiednie
tu ~bQZ~ l b~wę~ny '. r6p~e~en~UJ~(ję~? według po .. stanowisk.a kandydatów, którzy nkończyli kurB kroki w celu zniszczenia tej stł'asznej zarazy~
;-vaznyoh obhczella n~ .mn.l~l ~H WlęceJ ty 11(0 poka.,. l instytutów nauczycielskich, O1inisterJum oświaty
Dowiadujemy Się1 że na najbliższyoh posie ..
~ną k,~otę ,trzec~ mll~ardQw.
,
. I przedstawilo do uznania Najwyższego raport w dzeniaeh Towarzystwa lekarskiego i Towarzystwa
, 'WakQ.telc dZlalaula tyoh ws~ystk1(~h czyum", l spraw le nadania ministeryum prawa nominacyi byg\enięznego ~prawa ta wejdzie· na. porządek
lww, k~rs wekslowy, D.~ Ameryk~ podsk;oc~"l ~ą. I wychowawców domowych czyli osób, które ukoń.. dzienny.
wszYBtluchL~ynkącb sw~ata, c.o wywQ~alQ .dos~ Sl~ .. ł czyly kurs wyższJch zakładów n~ul\owych, o~a~
SJpital ospowy. Przy ulicy Łąkowej nr. 32
AY ~~sp~nzlQtą. do Amę~yl\\. Banlu eUlopeJ$k,le nauczycieli domowych, na stanowIska. nauoZyOłeh otWQfZOJlY zQS~atJ}r2;e~ ~arząd miejski szpital
bro~lą 8H~ prze<.l. t.yU1 odp,lywęm metalu pod~Y~"'l s~kól rzec~ollych ze wszystldemi prawami i prZJ* Q~PQwy.
S~eu]eUl stopy I)~QCantQweJ. l~tQ,re wedlug dQąwuł,.(1.· wilejami'
przysluO"ujacymi nauozyeielom szkól rzeMieści się on w budynku dotychczas prze ..
1
czenia. zw y kl.o .zatr~nnywa4. k~'ijS!zee w kraju, ozonyeh. '
ó , ..
, ,
znaczonym na barak dla cholerycznych. UrząI tal<:; b~nk nlemlecln pO.d~y~s~yl stopę wekalol!'
Na tonastąpilo jut zezwolenIe Najwyższe. dzony szpital pomieścić fioze do 80 chorych.
wą Jlą. 6(2%'. ~,banl\.a.llgl(~lslH PQ~z.ędl ~~ pr~J~ Zgodnie z ogloazonem obeonie ro~por~,dzeniem Obecnie VI szpitalu tym anajduje się 26 osób
klademmeHuecl~lm, podnosząc ~r?cen~ na 5 /~) a miuisteryum o~wią~y, władza 6J~kQJne" prz.y wstę- qhorych flit. O$pę, w lic~bie tęJ S 9~jeci., Chor~y
nawet ~a 6~. Czy. bank francuski ~ ba~k austryac~ powąuiU n~uCZIQ'ęli do szkól rnięJ~kiQh ~ poąfód pochod~~pr~eważijie z ulicy Gr~bo,wej orar. ~
kO-Węgl€l:sln zrohH~ to sąmo - . nu~wlado~o. Je: ł wyQhoW~wców i na.uc~ycleli domQwych', PQwiJmy! B3łut.
dnako~voz . prawdopodo,bijle anł w. Paryzu, ~nl ł swe nominacye motywować jak naJszczególowiej, '
N~jwjQęQi ofiar n~ Balutac4 dotl~niętych o..
w WIednIU stopa pro.ceilt?W~ me z~leni, S.l~. ~ ~~a.l(oUlunU(OWłHliem danych o Q8Qbje kandydata, $pą, znaWuje się w dQm~cb ;na uUęa,ch SpacęfQWej,
\V Paryżu dlateg~, pOn1~W~Z F ra~oya Jest wle-', Q jagfl ce.Q.~uaie wyl"s~~a.łcę~iowym i o popr~e.dldej Zielonej i. 'Za.wąd~kięj.
rzycielką calego swiat1\ l Cles~r Sl~ ,~sltut?k te- t dZia{alności służbowej.
Kar f adlllini.trao1l',,'ine, Władze administrago tal\: wybornym, stanem kursow deWiZ, ~e odD' t
t
d t'"'ó' • t ł h
d l d
t1J
pływ órgf.\ulczny meta.lu jest tam wylączouy.;
.
ep~r. a!D- oD po a .. ~ n~eel alo
po a
o oyJne przedstawiły do ~arJ pi~nięiuej w sumie
O Austro- Węgrzech tegó wprawdzie powie(lzieć ł w,ładomoiol lzbskarbowycb, z przy Wl ko PJ'!a.· 800 rb.-Cecylię Głowińską, właścIoielkę fabryki
llie można, ale za to Vfać można bankowi ąustr.- " UlU patentów ~a. ~1'Yn>: Ua. rO~1908, ustanoWIOpr!6yułt6yWldzewskiej nr. 157 za niezameldowa.węg., l\tór~gQ, znakomita polityka dewizowa po- i ny na okr~s plęclOletlll (1~03 190,7 )p~d~tek n~ nla władzom polioyi Q zajśoil1 w fabryce.
'
- Na mo,cJ ,postanowienia czasowego genetrafila, i w cięższych czagaoh~niż obęcne-utr~y- I potrzę~y. fIł}azdów mlyn/lrsklah, nle powuuen byc ;
mać liurs austryacldch weksli zaĘranic2nych na ! nadal ą()ląga,ny.
I raI~gubernatora piotrkowskiego, z dnia 2~go li ..
poziowie nie bardzo odległym ()d piJ.ri. A ponieTowarzystwo tlobroCJ1Dnośol. Wczoraj, o g. ' stopada ~a nr. 176, oekar~eni za agitaQyę w spra'"
waż pank ~ustr.-wę~ podwyższa tylko wtedy sto- ł 5ł po poluduill, W gmachu Przytułku dla sta.rców wie wydania, odezw dotycząoych unar~dowienia
pę, jeżeli tego wym~ga stan waluty austryackieJ. I i k~l~l{ (Dzielna 52) odbyło się pOsled~eIł.ie mle- szkoły dla dzie~i o1icyali~t6w kolejowy'ch-skaza~
zatem mOŻIlB. sl~' spodziewać! że stopa pozostanie si~czne za~ządu chrześcladsl~iego Towarzystwa do- ni zosta.li w drodze admilllstracyjnej na }<:ary pieniez~ienionl\,
,'
~ broczynnosci.
;n\ężne następujący Ul'zędnloy kolei fabryczno,PogorszeJ:lie sytuacyi wynikle z krachu, l1Wa.~ \
,Przewodniczył wice~prezes ' instytucyi p. Ru- : 16dzkiej~ naczolnik ekspedfoyip. WOjcieoh' Cer~ąć p.a1eżl jed!lak tylko za objaw :pl,z.eJściowy; ! dolf Ziegler. Załatwiono sprawy następujll ce :
tQW1CZ 'rb. 100, Piotr Gołębiowaki rb. 50, Jó~ef
:na,i>r~żenie pieni~żne 'słabnąć ~a~znie niedlu~o.
~Ob~O tego, że 'I'owarzyst~o .akcyjne l. K. Szymczak rb. 40 i };>lQtr, Męlcet'~b. 30.
Przyspieszy zaŚ ten proces wZaSUle l~zyzys ame I Poznansklego, dla uczozenia pamięCi zmartego Iz..
' 'łowarZYAtWo. dorażn~j pomoGy'lekarsklej. Na.
ryl\ailSka-i na tern polegać będzie kor~ystny jej 1 raela Poznańsl\:iego, przeznacza corooznie stale zapowiedZiane wczoraj ogolue ~ebł;'anie roczu"e Towpływ na stosunki europejskie. DziałanIe krachu ) ząsilki pieniężne na przytn~ek i ochronę, a w rowarzystwa. doraźnej poinocy lekarskiej przybyło
amerykańskiego porównać bowiem można z dziaku bieżącym dotychczas Towarzystwo' dobroozyn- wczoraj zaledwie kilka osób. Wobec tego zebra·
laniem burzy : po wielkich upalach-i tak, jak ta ności ofiary tej nie otrzymało, zarząd postanowił nie, jal{ zwykle -w pierwszym terminie llid doszostatnia, tak samo i kraoh oczyszcza powietrze. zwrócić się do zarzą,du fu:my l. K. PoznańSkiego lo do s'kutku. Następne zębranie odbędzie się~a
Kraoh amerykański zniszczył spekulacYę i zmniej- z, prośbą o wyasygnowanie dla przytułku rb. 600 dwł:lo tygodn\e,t. j. dnią 22·go b. ID o godzinte
szyl na razie chęci do spekulacyi. Przez zniszcze- ora.z dla oohrony I .. ej rb. 800.
8 .. ej i pól wieczoreru w tYUl~es~mym lokalu l$a-
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l 'd Zk·lej. przy UlCy"
la sesyonalna giel dy ,o
.·eJH;)(i Jkta. nl". 8). Zebranie to będzie praiwom'oone łwz
względu na liczbę obecnych.
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"'V
w· 1816 roku, dlateof)'o wiec
zabrani pó...
• l1dane,·
J
..
stanowili, ażeby każdy c~ela,dnik, bez względu i
gdzie on kończył praktykę mógł pracować. w IJo- !
dzi j.a~o czel~d!llk rzeźnicki; . zg,:omadzeme cze~
la(ln~k?w rze~lli?zych w ŁodzI mema p~awa ~d!
mawiac przYJęcIa przybysza w poczet swoich]
członków, jeżeli ten odpowiada wymaganym przez :
prawo warunkom.
j
2) Postanowiono znieść minimalną płacę na- :
rzuconą przez czeladników Łódzkich 5~8 lub l ~
rb. tygodniowo, . awzaroian tego wynagl:adzac
pracowników odpowiednio do ich uzdolurema fa.
choweg. o.
.

się

Jak

dowiadujemy, POWYZSl agenci szu-

kali skradzionych towarów w domu przy ulicy
Długiej ,N; 76. W mieszkaniu dano do nich sze-

I reg

RewiZJa. i aresztowauio. Wczoraj dokonano
rewizyi w piekarni Hersza Buchbindt~ra, prty
UT
h d . .
27 Aresżtowano dwie
ulicy H sc o nIeJ nr.
.

()so~y.

W

Sobota, dnia 9 listopada 1907

Uniwersytet ludowy. W dniu jntr~e~szym, .tj.
niedzielę, l.lniwer$ytet ludowy PolskIej l\{acIe-

rzy SzkolQejorgaliizuje n a3 tępujące odczyty: O g.
3 po poludniu,w sali· pierwszej ochronl\.i (Smu~
~owa 6). p. Kajet~n Kec;lzierski..-.czyt8toi~ utwo,ru
v
l
3
l ..1
Kowerskiej t. Wydę. ona"; o -godz.
po pO.U4UlU,
w sali majst1fóW fa.brycznych (Nowy Rynek X1l .6)~
p. 1fogiInicJrimówić będzie .,,0 prądach lllorsluch '
l wiatrac4'\
. '
d' 4·l pO'1 W t··
. ali prof~60r
Q g() ,z.
6Jze Samej ~ '. .. . '.
Rachlewicz wygłosi odczyt p. t. " Stosunekl.. ~!adysJa wa IV do polityki fl'ancusko-austryac ue).
O god~. 3 po południu; w sali jadalnęJ f~bryki Ramischa (Ewangęlicka 10), p~ Ch(>leWlń~ka
mówić będzie n~ tflmat "Szkoly w Polsce za Pla' l. J agia 11 OrrOw
' ". .
stow
.
O e:odz. 3-ći po południu, w ,jadalm. Geyera
v
(Piotrkowska
297),p. 8.tokowska wygl OSlO dczy t
,,0 Mickiewiczu«.

3). Znieść
.....

zobowiązania wzbraniające zamle~

szklwania czeladnikowi u majstra. W dyskusYl
nad .tą sprawą wyświetlono przyczyny następ~J"ą.ce: Czeladnicy, z POWOd,ll znacznego oddalema
zamieszkania
od warsztatów, przychodzą do pra.~
cy ze znacznem opóźnieniem. Rozpoczynają Olll
pracę o gouzinie 7i-8 rano, a z tego powodu
produkty nie są wykonane na czas. Bez wz.ględu
na opóźnienie ranne, czeladnik· o godz. 6 Wleczorem opurszcza pracę, pozostawiając wyroby w ko,..
tle w węd7,:arni, lub mięso n1e080 l one, nar a'Ż ~l,jąc
w' 'lIII' elu wypadl\.Tach w!aściciela na poważne
"
straty.
4) Zebranl uch walili na mocy postanowienia

Od "zvtv T. K..0: D· ziś" 9..b. I.n., O g.odz. 8-ej , koml'tetu ml·ol·strów NaJ·w. yżeJ' zat,wierdzone!:!o w d.
u oJ oJ
wjethOrem, w sali wykładowej ~, K., ~. (Zawadz- ; 28 listopada 19D6 roku, aby czeladnicy nie opuc

'-'

strzałów; agenci ostrzeliwali się.
('dy Bieguń wybiegI n~ ulice dano tam do
. .;{.
,. . ,.. . 'ił •
mego klU{a strzałow, l{tore go zabąy.
Zienowicz zostal zra~.iony w mieszkaniu.
Oparzenie. Wczoraj wieczorem w mieszkaniu
na. Nowym Rynku "nr. 6, w kłótni oblany zostftl gorąCitr
wodą Berkman, lat 64, pozostający bez za;ęci~. a jedno
cześnie wypadkOWO, oparzony zostAł 3 Jetnł MIchaŁ Wiodarczyk. syll robotnika, Obydwom rany opatrzyl lekllrl.
Pogotowia,
Pobioia. W dniu wazJnjsżym wydarzyły się na,
stępuiB,Ge pobicia:
Na uL Piotrkowskiej nr.27 reak CWl\jbaurn. ban,
dJarz, lat 46, pobity zostal tępom narzędz~em, od1-lOs,z2,c.
rany
głowy i twarzy. - N~ ul. WysoKieJ nr '27 Jozef
Sokołowski,
robotnik fabryczny, lat 23, ulegl takiemu
8~memu wypalikowi. Obydwom lekarze Ppgptowia mIly
opo.tuyli.
Ogólnemu osłabieniu w ciągu dnia wczoraJszego uległy trzy osoby.
KurQ~ jołądka. Na ul. Piotrkowskłęj Dl" n
Renoch
BO!Ił.bas,
l"t lekarz
30, dostał
kurczu żol"dka, Donź"
naj pO!IlC~y
udzielił
Pogotowia.
Wczoraj, o godz. 9 mInut 20 wieczorem.
przy Pożar.
ul ł'iotrkowskiej nr. 27 na lU piętrze wsktadzia

przędzy baweluianai wynild ogień, k~órf

obj&t cały lo·,
miejsce wypadku przybyly I l II odd,~rall stra
ży oguiowej ochotniczej i stnż miejsk~, które w pól
godZiny pożar ugasily Przyczyna ognia nlewiado:na; stra-

kalo Na

ft

ka 17), dr. L. Przeuborski będ/'i1e mowl! «O wpIy"': I szczali warsztatów wcześniej, niż skończą pracę ty wynos~1\ okolo 1000 ~b~
wie środowiska na życie órganizmów..,
! zupełnie.'
,.
W niedzielę li' tejże sali o godz. 4·ej po po5) Z powodn odpowiedzialności za przebyBandytpm. We ws.i ŻabIeniec, powiatu lódzludniu p. Horowiczowa wygłosi odczyt cO Koper- l wanie w wa,rsztatach osób obcych, w mysl prze- kiego, do fabryki Szmidta, przyszło siedmiu .bau'niku).
"
pisó\y obowią.zujących, wydanych przez czasow~· dytów uzbrOjonych w rewolwery. We drZWiach;
W poniedziałek, d. 11 listopada! w sali stra- , go generał·gubernatora, które surowo zabra.nja prowa'dząeyeh na dziedziniec fabr!ezny, zat,.z.ywali
1.y ogniowej na ulicy MikolaJewskwJ JU54, prof. wstępu osobom, obcym >do warsztatów, czy ,to oni robotoika JulIUsza Szefera ktoremu kazalI pod1
L. KrZyWICki wygl,Qsi o godz. 7 wieczorem odczyt odwiedzającym; czy też kontrolującym czynnosci nieść ręce do góry, a nas~ępnie
zrewiclowaH go,
«Podbój przyrody>.
i ęĘaĘ; pracy pracownikówt postanowiono, aby na pr~y!ożywszy lufy rewolweru do głowy. ZabrawTegoż dnia VI sali wykladowoj T. K. O" na drzwla.ch od warsztatówby.ły wywies~one ogło- szy' Szeferowi parę fllbli, bandyci usiłowali wta.rZawadzkiej.~ 1,7~. o godz. 8 wieczo~'~~, inżynier szania:,. Wstęp osobom obcym wzbron\o~y".
gn.ąó do wnętr~a fabryki, ~a.uważywszy jednak ten
Neumark wygłosi. odczyt cO wla'3noscIach mate-!
Kopię powyższych uchwal postanowlono wr~· manewr portye.r, dar umówiony sygnał d<r kantoryi>. (Wejście pó 5 kop.),
czy6 starszemu czeladniltowi,. dla. rozpo":s~ech- ru. fabrycznego za pomocą ul\rytego dzwon!Gi.
!'ogrzeb. Wczoraj odbył się pogrzeb zmal'- ! nienia jej pomiędzy członkami zgromadzema c~eNa.gle. wybiegli na dziedzinie o robotnicy, któlej ś. p. Leontyny Rajskiej, przełożonej żeńskiego ladnil{ów.
rych liczba za.częt~ zwiększa.ć się. Na widok gro7;...klasowego gmlllazyum polskiego.
.
l
Niezależnie od tego upoważniono stars~ego mady, robot.ników'f ~andyci U\~aż.ali za. stosowne
Orszak pogr~ebowy wyruszyl z kościoła ':Sw. ; majstra, apy treść powyższych uohwal opubhko.. cofnąc się, l skryc SIę w poblJzlom leSIe.
Krzyża, gdzie ciało spoczywające na katafalk,ll, wat w pismach.
Zawiadomiona o tern najściu straż ziemska,
nloż.ononakarawanle.Na trumnie zto~ollO kilka
Postanowienia powyższe Obowiązują od dnja wysIała wkrótce strażnl~ów okręgu lucrnierskiego
wieńców ąduczęh,\C, bliż~~ej <i,dalszei rQd~htY·
d~lsitjszego,
wraz z oddziałem kozak,:ow.
ZwIoki .eksporto wal ks. Mąryan<Nitec~i,l
. KOD8ęJ:QJ""m,Wlllow"... !,Wez().r~j, 9 gQdzt 4. i
Pogoń za. bandytami okazała się bezskuteprefdc gimnazyum,w asystencyi l{s. l~s.JaŚ:kiewi", P9ł po p()ludAJllJ~·W ąąJi Grand.,.1l9telu, oubylo SlQ ; ,czna.
. . . ' , jedenaste .alne. ze,. branie,. S
. . to. w
. ar-,zY$Zania udziało .. li
cza SzcześniaKa i Skupieńskiego.
' 'tV oudaniu Qstatlllej }>ostugi zmarłej 'brat wego prz8Inys!owcQW okręgu Ió(lzldegQ dla. ~a ...
udziatliczny zastę~ osób, pośród których zauwą.. kupu węgla. Zgromadziło się Si) czlonków. Na
SZTUI{A i PiŚMIENNICTWO.
~~yllś.my przelqżone wszystkich z~kladó.w nauko- P, rzewo:dllicza.Lcego pow. olano p. Wewera, na trzy- .
__
w'V'ch żeńskith oraz wjChOWaJllCe gImnazyum, IuaJąceg-o pióro p. Szulca.
Teatr. Dziś wieczorem w teatrze "Victoria"
I,oJsklego, którego ś. p- Rajska by!a przel?żoną.
Z odczytauęgo sprawozdania ~a okres dzie- i wystawioną, zostanie po raz pierwszy ""tuka lu.
Nad mogih~ w serdeczn:ych sŁowach zegnaf sięcioletniej dzialalności Stowarzyszenia, t. j. do dowa w 4-ch aktach a 5-Citl odsłonach pod tyto
nieboszczkę }(8. Niteeki.
dnia. 3u września f. b., okazalo się, że w ciągu
W 'złą godzinę", z tallCf!mi i śpiewami, napisaZ. ctitlhów. Przed dwoma laty pracownicy tego _cza.su l{on~Ol'cyulU sprowadziło 158,000 wa.. ;aorygina.lnie przez ~radeu8za Redf.Orlowskieg;).
różnych branżyrzemieśJniozych wl>rowadzili ~ze.. gOllÓW węgla ogólnej wartości na. rb. 13, l40,000; Jutro sztuka ta będzie powtórzoną na widowiaku
reg przepjsów'j rt~gulaminów,· obowiąZUjących W teOl mlesci się ilQŚĆ sprowad~onęgo węgla za popularnem po poludnio wem w teatrze WieI.
właścicieli zakładów rzemieślniczych. Ruch ten,
rok o&tątni, t. j. od lpą~d~iernłka 1906 do 1 kim.
]Jo upływie dwóch lat o!<8.zal się qard~?:~gl1bnym października 1907 r., mianowicie 13,368 wagoI)Ów
Najbliiszą nowością w nadchodzący wtorek
.
będzie "Podczłowiek" tragikomedya w 3 Cll ak ...
tlla llfzemyshl krajowego, a wytworczo sc zmalda węgla:, wartości rb. 1,?98,QOO....
do millllliQ.m. ,'Naj więcej zaś ucierpieli nł' ty~h
Ze Stowarzyszemę rozwną. ~l~ stOPUlOWQ, tach Tadeusza Jaroszyńskiego. Jaroszy liski 1'1 ~
hlOwaeyacb. drob.Q.i I':?;ellli eś1 u. i cy. Wiel~ Z ~ic.4 świadczy najwllllowniej \V~rO$t cżlonków, których sownik i malarz, illustrator dziel naukowyołJ, pism
doszło do ruiny, inni ~aś, ratujfłC O$tatnH;3 zt\~oby, li~ta ~ początkiem roltu sp~awQzdawc~ego wyno- i wydawnictw, należy do wybitniejszych pisarzy
zw:jali.'wars~taliy. Zoslabienia . materyalnego i : sita S4," ~ lcollcem zaś 101"
scenicznych doby spólczesnej.
.
IlloralIlego naszych rzemieślników korzystali przed- !
Dokonane wybory zą.rządu wykazaly, że
Pierwszą jego sztukę pod tyto "Sciguna" wy81~biorcy z~$ra;;rll'c~llj, ktQrzy baz w~gl~du n~ wy- ! w skład jego we~zU cit sami czIQnk,owie z pre- stawiono w W~rszawie w f. 1889. PubliczuoM
sokośó ela wWO~Qwego, "l\sypuj{\ kraj n~~z. 8W~~ zesem p.Ernęstem Leonardem na czele.
i krytylm przyjęły ją nader życ:diwie •. Jaro,szyli.
mi produktamj1 sprzedająo je Jeszcze tama], n!z
3:. atrajy •. We wtorek, dni" 12lłstopada, o godz, ski w sztukach sWOlch porusza tematy wsporcze.
producenci miejscowi. Stan tą.k niepo~ą~anl rUJ"" . 7 wieczorem oubę~1\ s~ę. ĆWłCi;6.nł, ,syg~d)\~e plerwf:l~Yc~ sne w sposób ~ad,~l'trafny ~zajml1jący.
lluje wszyHtkich bez Wyjątku. Zrozumleh to w 1 a·4eł.l, oi1'4~ldów lq\h~kll3,} strazy ogn1,Qwą) ochotniczeJ, ~
"Podczlowlek, wystaWIOny w \'Yarszawie
ściciele warsztatówrzemięśl.nic~ychJ a lIJe mogąc", w doro.u rekwłzytowymIII oddziału.
! w początkach bieżącego sezonu spotkal się z nader
dłużej żyćwag9 11ii , P?stanowili. p~c~ynić pewnej
Napad na agent6w polio.yjnyoh. D~isiaj oko·.' ż~czliwą oceną ~e stronynajwybitniejszyeh kryty.
zm~any w krępUjących Ich regulamInach.'.
, i lo godziny 12.ej w południe na. ,ulicy Dlugiej kow wars~aW13klCh.
Plerws:qy :kij ~(!)mu kfQI\: ~robiU JCiI'awcy, kto: .', ...
..
."
d'
B'
i Zieno- i W niedzielę wieczorem trQ.pa polska. w Łorzy }1O drugich pertraktacYach z czelad!lik~ml d~aJ agenCi wydZIału sieczego
leo.un.
. l dzi grać me będzie. Natomiast w poniedziałek
zdotaJi w kilkupasLu warszlatach pr~ekonać ICh, w~cz obok domu Jł 81~ nagle napadnięCi zostalI! daję przedstawienie w Pabianicach, na które wyże praca. może byó tyU{Q wtedy iutensywną, je-przez .kilku ludzi, u~brojonych w revrolwery. Lu- , brano .Dzień Zaduszny" Heyermansa.
żeli będą oni wl ~~g.rłldzani od .sztuki. ~a ,kraw- dzie ci dali kilkanaście str~alów, od któryoh Bie- ~
Z "Lutni". Jutrzejszy pOdwieczore,k "Lutni"
ca~ni po~zli ~lasOlClel~" warsztatów rzezlllc~ych, guń uO'odzony w głowę i piersi Fadl trupem Ba: zapowiada się świetnie. Program niezwykle uroz.
ktorzy W dnu1. wczorąJą~,r.Ql. llłł. n~~h;WYCeaJnęm miejsc:, Zienowiczza.ś zostal raniony w lewą maieony zakończy Jedna. z lepszych jednoa.~tóogolner;n zebrallluUc~wa,lilI,.
. .
" . ..
.
.'
wek Z. Przybylskiego J? t. "Znawca lwbiet ,a
.1) Nie kr~powac ~H~, narzQ.~oneml regul~mi. ręk~ orl;l.z w duzy; pale~ u prawej rękl~
.
w części koucer~Qwej Wystąpią. n3.jwybitnieJsze
llamI ze. strQnycz~ladnlkow, mleJsco~ych, kt~l'zy
Do :t,'ąnnego Z.1aAOWIcza we~WaIlQ Po~ot~wle siły Kola ~pięw!:1c~ęgo "Lutll l", Poc~ątel( o godz.
wzbronlh ·praQowac W Łodzi czeladnl,~om z mlast :ra.~unkow(3. Po 'Qpatrunku chorego odwlezu;mo 5-ej po południu.
obcych, gdJż z tego Iwwodu ok.łlzat Slę brak oz~- do ~z itala.
. ...,
.
.•
.
'
..
p... ..
..
. .
. . I. ;~L<~rl . ~ar~zo lntereąuJą~o zapOWIada .SIę
ladników zdoI nyeh, a .następnIe wytw~rzyto s~ę
lt!kcewa.żenie pracy, wreszcie rygor talu sprzeclNapastlllcy. ~bi~gh .• N~ mleJsce wypadku, Jut~z~~Sty VQdw~e,ezorek muzłcz~o-~eklamac'y~ny
w~a si~ ustaWIe o zgromadzenłachcechowych
zeszły władze pohcYJue 1 WOJsko.
i .Llry
W ezęSOl muzycznej wystfłPl woda pl&.-
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ROZWOJ. - Sobota, dnia 9 1~."
ada 1907 r.
Nt 227
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==============================~====~===
nistka . 1. Szymnlska. ,Spiewy chóralne wyko· Wi1\toraKarpowa, deputata. z gub. ekateryno- pracowany dla. Macedonii.
na clw mieg.zally"l~iry" pod dyrekcyą p. Szy .. slaw:sldej t SZnmbtiłaUa 'W!odzimierza :XlęszczeriB!orte ~~~6iro, 8. listopada. Przybyly tu dwa
mulsktego, ,.p:owęgo dyrektora flLiry".
llowa, , d'epl1tata z guh symbirsldej.
,
o,pancer~<?łle Jtfążowniki amer:fkańskie widoc,znie
1)etersbnrg,8 listopada.• Komitet taryfowy udla zbadania,!'~ o ile port Rio de Ja.neiro nadaje
rr::edstawie'l1ie amatorskie. Jutro" dnia lO-go
listopada, o godz: 6 wieczorem, odbędzie się przed- znal za możliwe pozwolić na stosowanie następn~ się na postój dla eskadry amerykańskiej, która
stawienie amatof3kie Stowarzyszenia robotników jących taryf kolejowych na przewóz ligroiny i ma zatrzymać się w nim przez kUka dni w styczb,enzyny do Batumu~' Noworosyjska i da.lej za gra- niu r. 1,1. po drodze na ocean Spokojny.
chrześcanisldch II-go kola.,św.-krzyskiego W sali
przy ul. .Mikolajewsl\iej ~~ 54, W III oddziale stra- nicę: dla ligroiny w wysol{ości taryf Wlwozowych,
DZIEN N K
i
ustanowlollyeh dla nafty, dla benZjllY o dwie kop.
~i,y ogni owej.
I
i wyzeJ.
Asohabab. 9 Jiśtopada. WJ~tr?;alem danym
Petersburg. 8 listopada. Aby pogodzić zaI'zą-, przez okno zabity zostal pomocnik naczelnika.
i dzenia rządowe co do urządzenia gruntowego depo, Kawandzik l\fawrelidze.
F 'I ARY.
wlościan we wszystkich częściach paimtwa, głó'
Sarató", 9 listopada: Wczoraj· wieczorem
w'· Rtiszczewie w' biul'ze depo kolejowego zabito
}la cieplą odzież dlabr'ednych uczenie.
: wny zarząd rolnic1;wa zamierza wnieść do Dumy
, panstwowej projekt prawa o przyznania wlościawystrzalem, danym przez okno, pomocnika na·
Dh. uczczenia p!\mj~ci nieodżt\lowanej, przelożonej' ł
czajnika depo, inżyniera Aleksandrowa.
naszej Ś. p. Leontyny Rtl.,iskieł, składają wdzięczne nom na wla::llosć prywatną gruntów, danych im
BerdJozew, 9 listopada. Na. staoyi Szepie..
tlczentee pozosta.le od kwiatów 20 rublL
lIa Syberyi itd.
Na budowę kościoła w Nar'wie poci Petersour,ąiem.
A~yga, 8 listopaua. W celu narad nad poią- tówka uzbrojeni bandyci napadli na pOmO(mika.
naczelnika stacyi i zabrali' mu. wplywy dzienne
.Zebrane w zakb. dzie elusarskim Wlodzimlerskiago daneIlll ~'.mlanami w przepisach o splawie drzewa
w sumie rb. 2000.
3 rb. 10 kop,-'- Henryk Koszewsk!, Józef Koszewski 1 na rzece \\illdawie, naczelnik wileńskiego okręgu
Andrzej Sataciń'skl 1 rb. 50 kop ..- .Franciszek W6jek
komunikacyi zwołał do Rygi na dzień 28 b. m. ł
Kazau, 9 listopada. KomunikaCJa kolejowa
;~rub}e: :- P~chlewski z ŻODą 1 rb. - Magdalena \Vilosobną naradę z szerokim udziałem osób zainte· ~ odbywa się nu. parostatku l~uniącym lody. Pociąg
cZVulS.sa
50 kop ...... Karol AKutyniak
1 rb, - Robotnicy
1
\' z Moskwy przyszedł z dużem opóźnieniem.
-I '"
co
k
resowanyc,.,L
fa)>ryki Heiuz]//\ 17 rb. utoni :::>tępkowski 50 op - I
Berlin, 9 listopada. I'ara 'ce.sarska wyjechała.
Anna Kociańska 2 rb.-M;k()l~,j .Jarłtllowski 50 k. - AnLibawa, 8 listoprtda. Otwarto wystawę hydo Anglii.
toni Przy)emskl l rb. - K.. J 50 kop.
l' gieny ludu, przeniesioną z Rygi.
MOlszańsk. 8 listopada. Splonąt teatr KożJ"
--_. _ _ .:...
; 11ÓW.
Cale urządzeuie- teatru z garderobą splo ..
Giełda peters.burska.
(Tel. 'wi. "ltOZWQju").·
Z KRÓLESTWA
l
nęlo.
.
.'..'
.
•
'Stngastopolj 8 listopada. Minister marynarki
Renta państwowa 71,12 1
. Proces o pogromie żydowskim. Gazeta żargo- wyjechał do Petersburga..
5% Prem. I-ej emIsyi
370
Astrachań, 8 listopada. 10 st. mrozu. 'rowa·
llowa 1: Uuser Leben> pisze:
H
,.
265
.
szlachecka.
222.50
. . " W roku 1906 w osadzie Józefów, w gub. lu- ' l j do llfzewnzll morzem lub WOlgą nie są przyj. mi eJsce
.
"dows k'l, wywo ra-, p..:.owanc•
m1ar
pogrom zy'
b.8ls,Hej,
J
Jucsław, 8 listopada. Na Wołdze gruby lód.
uy bójką. w karczmie pomiędzy żydem Izaakiem
Tabela -yuran,ch.
Zalcmanem a katolikiem Adaszewskim, któryupadł
Kras!tojarsk, 8 )istDpada. Po powtórnem ba'tV.2,..ym dniu ciągnienia 4 klasy 189·ej 10na ziemię. Wówczas utrzymujący karczmę wybiegI lotowani u~ na posła z gub. jenisejskiej. wybrano
na ulicę i zaczął' krzyczeć) że żyd zabił katolika Biu;ylego Karaulowa, adwokata. przysięglego.
teryi klasycznej Królestwa Polskieg.o.
oraz sam dal początek do rozrzucania towarów ży.
Błagowieslczeńsk, 8 listopada. Na posta Wy4
'(Tabela nieurzędowa).
dowskich, zwiezionych na jarmark. Na jarmarku brauo Teofila' CziHkina, socyalnego demokrat'i:.
zebralo się sporo wlościan, którzy zaczęli rabo- staroobrzędowca, lat 31, z wyiszem wyksztalceDnia 8-go listopada 1907, roku;
wać sklepy żydowskie. \Vogóle ograbiono 35 skle- niem, K.ozacy usuryjscy zaśwybraUnaposlal\finów i 52 do,ruv. Pod sąd oddano 62 ludzi, świad- kolaja .Marlkowa, 111eznanej barwy politycznej.
Rubli 5000.)ł 2668. • Rub. 20UO)i 1056. Rub.
r
ol
ozaa,
8 listopada•. 'tV oluęgu zabaJ'kalskim 1600 ~ 1053,1 !tub 1000 Xl SiB.Rub 600 J'ł 4519
ków wezwano 115. Z oskarżonych 12 zbieoO'Io. Do wvbrano na 'pos,la .M".ikolaJ'a Wołltow8., sy.mpatyka !' 1164.4• Rub ',"'~:
aoo \Lv" 11 ~ 0 rus
14411
".< 89~7925GI0998
· a·
,'.
'
sądu stawllo się 49, z których 13 uniewinnił sąd
ol
I 16100),'1731 18926 19812. Hub. ID ,;tiH&: 1532 1885 1891
okręgowy lubelski. Pozostałych 36· skazano na kadetów. Ludność kozaekawybralaWQjłoszniko- 1 81 '10 4226 .4.242 46,4$ .6688 6$2766'70 'l4~1 7776 85989192
,
d d ó h "
d'
wa, ~ezpartyjnego ,felczera. '. .... '..
'. 94.67 9;72;9/.9751 .10335 U'UU, ·1~15'J. 11.?25 18490 14284
osadzenie· w więzienIU o
w c mlesH~cy o Je",: l
lU,łta, 8 listopada.
Woronkowie, w pow. 114.719'16316 ,1674& 168137 1'1436'1n67"17984'1'7986 181łÓ
dnego roku ~'.
.
I
118646 19039 206742063& 22075 22808,
l bałckim, w celu zabunku,
zamordowano malżonRubli, 75 16)6: 90 109 222 49 61 319 43 408 79 681
-:--,;- : ł ków Kryżanowskich.
766 7.4 86 8.66 69 93 923 29 as 81 . 1012 ~§ 112 7.9 85 92
.
DLtawa, 8 listopadoa. Sześelu bandytów wtar- I 94: 281 SOl 6 21 28 4(;2 638 81 778 799782069 118 ae
Skrzynka de listów.
" d k
d .
l' k
l 2~3 3~2 32 592 669 74!ł71 8581)0 6 U 979 82 3066 168
gnęiO. oas'j oszczę nosciowo~pożycz {owe) au- I &7 87 90 208 s:'r? 4135 78 662 607 25 28 69 78 86 743 64
dawskiej. Dyrektorowie zamkn~li siEl w pokoju i 19 83 889 983 4036 69 121 &6 9a 209 63 78 SOl 405 24
kasowyill. Bandyci strzelali do drzwi z :karabinów I 27 61ł 6566' 81 6~1 619 48 99 726 ~6 891 90& 5091 99
Szanowny Pauie Redaktorze!
mauzerowskich Bezskutecznie i umknęl i.
I i76 9130i 83 43 4';8 602 12 65 78 668 72 712 80 83 870
Teodozya, 8 listopada. W nocy na oficera I 91 930 4369 6000 11 19 28 3978 8~ 154 61 68 90 94
W ostatni~h czasach w miarę utrwalania się !
obJ·e,idżaJ'Acee.-o post~fllnkl·,. dl'\'ko. ! 9S 213 81 62 '18 30620 fł8413 2$.ó686092.2 ~7 '730 70
1'Ypływów naszego Stowarzyszenia, coraz trudniej I Pelsze,"lF'kicgo,
'''~
'1;!
....
76 99 808 9 24 906 40 68 7025148 '58 '1-6. 77 201 4. 68
różnym eiemnym jednostkom zwalcza6 go otwar- II nano zbrojnej napaści. . ,.Jednego z napadają~ych.
SOQ 12.36 90 .'19 98 621 32 5079~7783 751,64 'l1 8ó3
cie, uciekają się więc do innej taktyki, stosowa- I żyda Tarlę, oficer zranil, drugi napastnik zdołał 94 971 96 80S! 136 67 145'1133' .69683690 721 9S 862
77 912 37 69 79 8047 12021 98 201 28 41 79 304 11 44
nej co prawda. i dawniej, rozsiewania róznych i. z b'ledz.
608 26 ~~66, 73 84 68'1 6070948 993 10001 8 :SO '13 75
szkodli.wych dla Stowarzyszenia wiadomości z U I
Keroz, 8 listo pada. ,N a ulicy dano dwa chy,· 88 180 224.26 398,404 43 49 ó8 74 604: 665 9S 612 80 71
krycia. Obecnie różne indywidua rozpuszczają I bione strzały dopolicyanta. Sprawcę zamachu u~ 7'6 92 80342 83965 ,89·· 11022 )6363 2Q7 18 36 40 42
'16 19 99 803 44 5267 89. 91421 t>24 80 94 622 63 711
pogtoski, jakoby Stowarzyszęnie .. nasze w poro- ! jęto; odmawia zeznań.
. 8.',iistopa,da. , Prawie
e
wszystki.,ch
81664 71 980 1.10&576 14a. 11 ~33 79 83 SU 66 74 406
zumieniu ze ZWIązkiem fa.br]kant6w starało się l, ... T11fHs"
•
528 80 46 61166 14 80 182 óa 76G 78 832 70 994 11037
wprowadzić dawne warunki pracy, mianowicie , mleJseowoSClacli . kraJu f~akaukasklego byly nle·
197 826 441 47 60 620 47 68 72 94 609 19 99 797 864
11 1/ 2 . go{hiny dzieli rol1oezy i zmniejszenie placy. zwykh) zbiory ivinogron.
976 1404.9 101 10 250 83 424 27 31,33 '1898 488 92 669
...
-"~k 8 l' , .
d·
10
641 68 7097 '162 80 886928 46 608& 15014 89 112 28
Jednostki, rozsiewające te pogłoski} h~d?iemy staK
. \ :zem18DCq.
. is'topa a.. . . stopni mrozu,
6614.289 59 331 92 ~06 76 91 .694 6es 86 77277 911
rali się ujawnić i. napięti110Wać.
Snieg .. Na DnIeprze plińie kra.
21 2618oQ1 162 96 207 M 814 ó8 79 491. 94 615 61 6'1
.Mając nadzieję, że SZano~nly Pan Redaktor
Wiedeń, 8' listopada. Izba poslów. Na 'po...
81 603 91 129 73 920 67 17020 189 218 26 86 98 344 81
nie odmówi narn gościny w jegopoczytuem pi~ czątku posiedzenia. socyalista Adler podal wnio- l 428 ó6 6782 9S 636 641 ęó 'l8 72' 811 61 70 84 965 '18
śmie, pozostajemy
sel.• , aby ~l'zerwaó po, siedzenie." z powod.u obecne- I' 18009 41 180 201 46 89 94 402 8 62 62'1 56 93 768 904
t~
•
, 61 75 18037 132 76 308 27 48 63 82 416 27 66 601 8 61
z uszanowaniem
go przesilenia politycznego. 'Wniosek ten 'OdrZD.~ll' 99 664 'l8 '''9 99 816 914 a0006 163 91 210 26 86 82
Zarząd Stowarzyszenia. zawodowego
j cono, poczem izba przystąpila do porządku dzien- , 307 42 82 566 680 745 84 810 24 904 47 64 R.021 29 11
,
.
nego.
112 89 82 207 S3 óS filO 310 365 410 29 44 611 21 23 68
robotników przem. włoknistego "Jedność •
L d
8 l' t d
S
. l
69 638 4S 766 80 82 ~oo 29 '18 89 98 901 64 90 21041
n
on l , ... 18 opa· .,a.
P, uszczono wczoraj o - II Si 86 118 297 309 401 81 89 639 40 83 601 76 743 70
j
brzymi pancernik "Superbe'" •
88 841 920 ~8 62 11007 46' 6t 87 94112 91 268 440 &3
:.;.,....--~
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PłlrJi, 8 listopada. Z powodu wyłożenia żól.. ~ 71 92.
' .
tej księgi. "Temps·" pisze, że polityka gabinetu I ....iIiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili
Zarząd Towarzystwa Polskiej Bratniej Pomocy! francuskiego ~asluguie na pochwalę, ponieważ!
SPO" STRZEZ'ENI·x.·4 ltlETE'OROLOG,ICZNE,
w Zurychu zwraca się do wszystkich swych b. czlon- )
k
.
I
lU
ków. którzy korzystali ze stypendyów lub pozy~zek te. i jest on.sek\Ven~na w ,obronie .lstotnyeh interesów i
Stacyi
centralne-j
K . .E. Ł.
go Towarzystwa, by zechcieli ure~ulować swe 'rachunki, FrancJL ,,'remps" pisze dalej, że ogłoszone do'- l
lub porozumieć się Ustawnie w teJ kwestyi z Zal'Zl\dem. kumenty dowodzą W stosunkach z Francyą, po- ~ - ......----------~--------._Listy adresować należy do ])ory Laksów:ny (Schon·
' .
t
. N' .
. 4\ t · !
'~.:;>
:~
I
leinstr. '1 II) lub Adama. Jnnkowskiego (Stapferstr. l II). prawnoscl posępowam~. leml~.C l UB rY.l, P?- I
~ 'en <1,)0 ~ . I'~ ~ I
,
l parCHL ze strony ROSyl l AngIn, WspółdzIałanIa'
Data,
SI 'd "" .~...: 'ó 0"'1 ~.;;;: I
Se~reta.rz T~wfl, Dora L~ksówna.
H'
..
d
l"
l"
l'
f·d O ~lf.I t«)
:::s ....
KaSJer T-wa A. Ja nk o w s k i.
iii w~~&:~ll\
za ~~:a ;tPl;MgO po Qzeml< po ltyczlIsgo
~i.gl ~ r. ~ ~ .~ ~ I
Szanowny Panie· RedaktDrze!

.J
~
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Q;)

J.

'I.!: .
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KonstłJl,tyllOPol.81~.topada. Wiadomości, po-

dane pr1;eZlllektóre. dzienniki, jakoby różniee ~apatrywan mocarstw ua sprawę reforilly sąd.ownlctwa w Macedonii przyczynily się do odłoże,nia tej
i reformy, nie zgadzają się z prawdziwym stanem
f rZ,eczy. W przyszłym tygodniu odbędzie się w tej
.Petersburg, 8 listopada.. Na członków rady sprawie posiedzenie ambasadorów. Porta zastosupaństwa zjazd wyborców z kuryi szlachty wybral:
je także w io.nych wilajetach projekt reform, 0-

E'B..RAMY.
. E'L...
T

i,
>

l

8/XI 1 pp.
B/XI 9 w.
9/XI 1 r.

=

I

.,
I
11. dnt. 8;X['
749. O + 1.4 68 i Pd WITemparBtau
1
7ł82 - 1.3 9i I fd W 3 Inf\I.+2.6 C.
747.9 _ 4.3 98 l PdW l !~~!.~~;11~~
ł' 9padu 0.0

ROZWOJ. __ , ~obota, dnia 9 listopada 1907

Zarząd.

..

,

l".

. .1

Piotrkowska NQ 200.

Za l iu,Gazowego m. ŁOdzl:Lecznica Zębw

wobec zaszlep:o ,ograbienia, jt)dnego" ze.· swoich inkasentów i mo- 1
M. EPSZTEIN-RIESNI-K~
Plomby zlote, porcelanowe it. .d.
zliwości przedsta)vienia do inkasa kwitów pr~ez osoby 'do, tego!
Zęby sztuczne na zlocie, kauczuku z podnie•
l"
• -. • P. T'. PK'
' o wy.!
nlepo,vo
nn.~/ 'upraszana.
llprzeJmleJ
.. ońsument ow
bieniem lub bez,
placenie należnośći wyłącznie' -n.~ 'ręce Panów:,
Poprawki ułucznych zQMw na poczekaniu.
j

1

Konaultacya 30 kąp.

Markusa:Bankiera,
Hugona Nasta;·.. .
Henry~a. 'M,ullera i '

Słynne

91-102

na całej kuli ziemskiej
od lat zgórą 40-tu

Antol1.iegoSchunipicha~,

M&czka mleczna

NestI..e"a

po .przedstawi'eniu odnośny'c~'.kwitów,zaopatrzonych w podpis j MleKo zg;zezone
zarządu',j'wlasnoręczne pokwitowanie .dot. inkasenta.
1642~3M3 i
produkł!f z najlepszego mJe ..
i
. Dostarczani do domów tanio
ka alpejskiego.
HELENÓW.~·
l

·w,ęgiel

Znana wilE det.._. orkieati"8 dam_ka
nAUGUSTUł~' 10 osób,

"1Ul~4Ie~lI;

Niedziela

Początek .0. . godz~ '3,ej po

pot

Wejście

20 kop.
Początek 2 go k!)~c,~rtu. o g . ·ej wiecz;orem.

1621
.

Idealny pokarm dla dzieoi, zalecany prżez
powagi lekarskie.
Wystrzega6 się nieudolnych naślado
wnictw, Jako szkodliwych dla zdrowia, eksperymentow.

I

l

pierwszorzędne

w ilościach od.::'25 korcy. Zamówienia .
przyjmuJe codziennie.do g. l~A,.rłl~~: Swe wlasn,embiurze.
Widzewska 50, I piętro od fr'ontu~' telefonu nr, 1121.
1522 30
Wacław Kassako.ski.
kostkowy

-

.,"

Jesid'o spnedanfa dębowa sypialnia
stylowa, cena przystępna, gwar~mcya
I" pewna, Jako 7też ..przyjmuję obstalunki
lj w zakresie' stO"larstw·a.· Za~ątna . nt. 78.
Nowicki.
2767 -2ś t
,j
stare pisma.
.1
I
defekty materyalne do topienia. Do·

Wszystk:m przy,jezdnym"

l

Stróż bezdzietny.z dobreml śW'iadetwa

mi POSZUkuje miejsca. Dlu((a nr. 8.

2711-2-2

SUkno 81beryna do sprzę<1anla. Rybntlo
ar 13, u gosppdllrzy.
.276ł-3pl
Uczeń I klasy Emil Lange, zgublt bilet uczniowski. Proszę odda.ć .do
~
szkolyWitanowskiea;o.
2761-8-1
!1.• W',iedZiec się w Admlntstracyi"Rozwoju",
pod "ZŁOTYM l~LENIEMH'
Ptzejazd8. .
. 2781
rzędnikpl'y'watnej instytucyi, poszu·
Leśnik, )tatolłk,żonaty, n7·letni,poznańkUje rządctwa domu lub meldunków.
i!z,yk, z,dQbr. śWiad".<.po$zukuie,odpo- i o. !ert.J.. w". . Adm.1n. istra.. cJi "R.OZWOju" pod
\ wiednłej .,PQ$adv lub jakiegokolwIek za- ,,8 G.W·"
.
2757-3-1
Egzystui4ca.qą xokU.. 1495..
•
•
t'
.d
lIt a W'
.;l lęcI'a:y~meia30:WO,
.. bo od lpaz,złarn.
r ' k r Ótłrlm cza81~ nauczę ' kroju za rb~
i
; bezpos~Q:Y;; ,.~asK:()·ferty pod '~Leśnik"
Przystanek tram\vajów, dą.~ą<:ychdQ
10, oraz przyjmuję kostyumy 1 su, .
. Królewskich klinik. ." .
> w ĄdlU ... Rozwoju".
",
2772-1
k'nie doszYcia .. Wldzewska 12.7 m. lS.
.
2775-2-1
. SkładW.'~.·zet~~cg'khl}Q\VyCp.tz~gra7~,.: . ":M··:to41.'c·:d;owiek zdwu~lllsow"m .wy-::
•
'''''u.' -d" k'"
ks.zt.:a,·łc. ·.e.'.-.'l$.,m
n .. I·•. PO.'s.ZUK.'tl;,~."'ra·ey.Ofertf· l' \.'olant d'Wuos. óbowy•.Jesionowy, falJry'. fJIIr.hlwCz. . ysn:.Yyc.•·l'lk·"m:
....p
. eo·.·. •. ..zY. a· -.amm
. .la·.e.. sn.tt..oo•. w.......
' . . . . . . . '.' !1, . Pr.os~. . ę :$1r.):a
J
lt' . ae.',l,)., Rez.-'
' Y"'\~l
Q
dl: i ec ki'
b 60 ł pOWvz
.I.
.. ~a~. w ... ..Ądmj.n.istr
,:, .' ,~zJ.:QW
eJ zar..~·
; :1V,0'lp>1 'po·dIHt&ramj1"~E. K."
2776-;"-3-1' ł .czte ~OS:OboW zat:b~ .50 •,do sprzedania'

poleca

się

,-

Kupuię

Krótlaa.~rk~ A~tlk,

-<

.

~użyte
"

.

wsżelkh).

'.

.U

! '.'

.Wroclaw, .Rynek 44. ~;~~k~~.

l

'I
I
J

'I '[. ,: . ' . .

Moz'na P. r.o·.zum. i. e.• w.:a•.ć it: po Pol,s. k. .ul
··.·.i po .ro,sYJsku.
1272 dl l,

O·
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.l" . .
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!t

Zaglnl\L." bHet od paszportu na

tmł~

An-

'27f'9..,;..5 l '
toniego Szewczyka, wydany z młyna
'.
'.
MMzyu y 3 do sprzedania, md'o uży- T. i M Grodzieńskich.
2724-3-3
I'
. wane. UhcaZlota nr.31l1. 52.
ZaginęlI
j[arta od paszportu na' imię
U
1
U<
. 2426-7.-7
AntonIego Gracz}ka, wydana z fabry·
z j~zykiem nIemieckim i rOSYJskim, chrze· ł Odl1am na' wlasnośe 6-cl0 mIesięczną l ki 1. K. Poznańskieił"o.
2707-3-3
śclanłn, potrzeb'ny, ża'raz Ofertypismlen· IdzieWC~.Jnkę: Piotrkowska )32 m.19
Zaginął paszport, wJaany przez wÓJt.a
ne uprasza się składać w dniu 14:·1isto- ~
2669--3.-3
gmin')' Gąst.ków na imię Franciszka
pada b. r. od 10 rauó do 2 ej w skb.dzle I' p0,KóJ do' ·wynajęcla, calodKłenne utrzfM Skotnlcklei(o.
2708-3--3
spIrytusu deuat~ro wzmego, Krótka nr. 9.
manie. WIdzewska 86-2. part.er.
zaginął kwit od paszportu na 1mię ~~______.;;,;.,............__- .......---1-6-J-0~-1 '
2684,-3cs-3
'. chaliny B u fal, wydany z fabryki
I posZUkUJę.Bzycla.w domach prywatnych: \ Gr.obmana.
;..
.
2710-3-3
pq~ta 5"IJl .3. ' .
2726-2-2
Zag~n8el kwit od pasz.portu, wydany
otrzebna:iprac~kA do pralni lVlatyldy".'. z fabr,kł 1; K.' Poznańskiego. nCl. . Imię
Na1ilc~yci~lotr~yw" korzystną po,:
. .Widzewska 49: Tamte' J~st rowe';' Maryanoy Z'łgMowskiej.
2718-3-3
• sadę w'tlomu prywatnym; pierwdam:s~l9.o ~sprzedanła.
2738-2·-,.-2
ZlIglnęla. kSIążeczka legitymaCyjna na
szeń3two grającemu lllt.skrzJPcl\ch Blu.. J '.p·otrz~bn,y~hłopł.,cna pr~ktykę doza.
łmlęHeąryka Fryderyka Stephan,wy·
ro nlluczyoie1Bk;ie, Piotrko.~skt\ ~2· 2774," .kl~dufryzyet~lego, PrzędzalnIana dana z magistratu m. Łodzi 2717-3-3
~auczyci.iel~Zl·z·wyzs,~y~.frane.Ii.s~jm· l nr. 8S-.
" . .... 2716~3-3
Z.paj~cdo~konale pols.ld 1 franCUSKi,
.
• 1 ,konwersa,elą. :poSZUkUJ6 l~kc,yt lub I .p" O~Zuku}ę'iBraZpokoju . Jedneg,o
Wlę..
. . ,ma.Jąc śWIetne rekomendacye, poszustalejposad'y, gruntownie przygotowuje
kszego ,ł~b dlVó.eh mnj~j8zy,ch. ,iaska- kuję odpowled~~ego zajęcia nn ranne
rio 'z'akła dÓw, MuRowych. Może wIjeehae.. 'we ofertl r~.rQSzę składac wAdministra';'
go_dziDY· Zaehodnla 41 m. 6.
2678 4 4
Chlubne swiadectw8. :Juliusza '11; Plen... 1 cyl' .~.Rb'zWQXU" P~d lit. ,,8. S. 100....
zaginąl kWit. od paszportu na imięTo-'
ktewicz. '
2736-·1 i,
"
. . '.
.'
"2773-:--3-1
,;ruasza Nowickiego. wydany z fabryki
,C. hlopiec' po.r~ądny~b·rotłzle6w potrzeb:' .
rz f; bna.,. , za. raz zd?IIla pOdręczna, Ul.
Geyara .
. .
2733-3-2
ny jest do posll'ek w biurze S Pe .. ·
Wól
k 75
3 I .
-tersburskiegoTQwarzystw a Ubezpieczeń, .
. cza,p a
m•. ł . 'PJętro- : ~77.7·1
Ztl~iną.t paszport na imię Szrou,at. Grill,
,Cel(leluiana42.
2i21-a~3., PQtrzebIla POc1~ę(l~na.do krawH~cciSyzny.
wydany z miasta. Pabil.\nic.
273-4·3·2
róbllity' •. jak(ftP:/,~ę_sl, kaczki 1 t .. p.
Glówn8i18 IĄ·,2:a,
2759-1
ZaglDąlpaszport wydany ze Zduńskiej
Dfl.dchódżfobecn.iezńÓW stale tlo sUa. ' -:-potrzebny ch!Op{ll!, ,do. terIl.l~nu,~ó· za. Woli, na imię Heleny Półgrabtalt
du maSla. Piotrkową:ka 117. PrzYJmuJe
kl'adu blacharskiego. UhcaJtiUusza
2735-:-3-~2
się o1;Jstalunkł.
2675-6-3
nr. 32 . .......
' . ."
.'~ 2744-3-2 'Z'a~inąlpa8zport na imię Antoniny Prysprzedanl8. uż~wan~: palto Jesia~ne
P08zukilH,rzą;deostwa w/ przyzwoitym
cyk, wydany z Bendkowa. '.2730 3 2
l zimowe męskie,kozuch (odpowiednl I
domu. Glów~~ 40 m,: 15· .262.1-3:--3 ·Z· aglsął kwit od paszportu na iml~ J:to~
dla Btlóża~ albo dąro,t.karza). j paltozl::-.:, pr~, bl~,kałasl,ę wyzl1ca, . biaka z żól. mualda Luszkiewlczl\, wydany z famowe dla" dzleWczy~lti od,4,,-6 lat UliCa
tam.····j; UB. z. a. Ol'.• l . . j'. Ba :l.iwe.m ~oku, żółta I. b.r. YIU.· R.a~inówtcza.j .. Kauela..2737~.'3 ~
PrzeJazd 12 m. 10~ ~
2686 3·3S~
plama Jest do odebrania w. Llsowleacb,
zaginąl paszport na imię Anny KOiUCh,'
Darmo :zegarki: vii -gilzl\ch D.4ikow)CKie~:
pod Koluszkami.-.. . '
.2760-3 --l
wydany z gminy Długie.
2743- 2-2
go. Reprezentant M6,koWSKI. 23~2310Ś7
~e. S ·ouz.· y czarny d~ odebrania, Staro- ł Zaginęło świadectwo od paszportu wywynajęcia. pokój dla spokoJnyCb.
Z~rzew~ka 51 .m,27~39 . 2722C'"'~-,3 ,\
ltl'\Oe z fabryki R. GrudZińSkiego t S,ka,
. ;' . 277,9~.l
R.,ovrer... t a. n. io <10. s.przed.~n.ja, prz. ę. dztlol-'I na.. imię M. a.r..ya.n. ny Stra yilskiej 2742'3.2
osób.. J,)ł:ugi'tJ9 ·--4~
DO ,sprzeatinia.8~lep spożywcz~. U~tą,n': aia.Da '86, zllkladfryzr~skl. 2715-3-3 Zaginł\tpas?:.port.. wydany na imię Woj:,
Whi~.ęwlS,kanr 7 0 ' 2762-3-1' ;. Skfep-·kolontaIJ1Y
. VI do.b.r y.m... ' PUnkCie!.
~i.echł\ M.i.ssalfl, przez magl.strat W PaGfl\UlOfou utl Spl·z~Hlr..nH\ bard:to, tanio, ..
z powodu Wyjazdu .do~przę,dania. Pu·
btanicacb.
2741-8 - 2
l piytami lUb bez.. W;adomośc ulictl.
ata nr. 3.
. ' 1491-6.f) : Zl~tgtuąl biJe~ od paszportu na imię WaWidlbW::;k~ nr. 90 Ul. l!;), od 7-9 wlesrzeda Ję wwne iu.'zewy z powodu bea- l
. leatego Kowalskiego, wydany z m.
czarem.
27ó2-3-2
ku miejsca. Piot.rkowska 185 2750'3'1 ~ Lasku.
2740-3-i
_

.

AA

,...,m.,!Il!Jrłir+t!ft:i."

Ma~zyn:y:2"Sirige~o.'PtawJ:e :nowe, bę- ~!::I.!~~ '32~rszaW8klej. U.liC;61~~6~6

"tlenkowa.1 pienicieniowa '. i .'JIl.aszyna
za l S' fU bIt./ p'.łotr k owska 1M.m,16~

BUllbaltel1""KoresponJent

P·

A.

l! .

·po.t.

·
O

II"

'Do

Do

p.

'.

.

•

.. '

Z

aglnął paszport na .imię Franciszki
Jóźwiak, wydany z gmIny Pyszków,

powiatu wloclawskiego, gllbernii warszawskiej.
.
2755~3-1
agina,l pa.szport na imię: Maryanny
Bursktej, wydany z NiemysIowa.
2753-3-1

Z

ptl..szportna imię Kaietan~
Z li.);an~ł
Warden, wydany z gminy GrzybkI. .'
27M-3-1wydana
Z z fabryki 1. K. Poznansktego, na. imi,
tl.Lanęh

kluta od

Małgorzaty

p&~Zportłi

Ale;t~adry

. 2765-8~1
paszportu ntlo Imię
JureckieJ, wyd~na z fabrJ-

ki Grobmana.

2766~1

Z-

Pietrzyk.

aginęf.r. karta od

Zaginęb .ksiązeczka. legHymą,cyjna na
Imię Józefa Kalnera, wydana ~·z magIstratu m. Łodzi.
2763-3-1

zaginął

weksalna zlecen1e D-l'a

Jel~

ntckiego, na sumę 120 rb" pl. w Zawler·
clu 10 listopada, prolongowany 10 marca 1908 r, w}'staWiony pr~ez Maryę Rykowską
Ostrzega się przed nabyciem
takowliłgo.·

. 2758-3--1
pftszport na imię Mary anny
Z Odowsktej, wydany z gminy Z"'police.
aginął

2778-3-1
agina,.l: kwIt oa

Zcyjnej na

ksi~zeczki

Ie~1tyma

imię Antonłego GapińskifłgO.

wydany z fabryki SztyIera i. BieJtszowsklego.
2768-1
aginął Kwit od od książeczki legttyZ mMyjnej na Imię Rajnolda Frydrycba
Taufmanna, wydany z fabryki Hofrtch-'
tera
. 27'11":" l
aginął paszport na. imię StanIsława
Z Szpancerskiego, wydany z gminy Dal ~
ltów.
.
2751"";3-2
aginęła karta od paszportll' nit. lmlę_
Z Ignacego Dworaczy, wydana z fabryki
Bełslera.
2750-3-2
bgtDll,t paszport na imię Weronikt Klut.
wydany z gminy Szydłów. 2581-3-:-2
agtnł,t
pAszport na imię .Augu~ta
Burcharta, wydany z magistr. m. ŁodzI.
2685-:-3--3
agtnęll\ Książeczka legitymaCYJna. na
imię. Kr.tarzyny Król, wydana z magistratu m. Ł9dzi.
213!Q-3-3

Z
Z
Z

zaginęlY karty od paszportów,wyaane
z· fabryki Józefa Rtchtera, na.' Imię
Frl.\octszka Achcika, AndrZeja Murasa
1 Andrzeja Rłlijeha Ła.skawy znala&ca
zechceznaleztone .karty złożyć w tejże
fabryce.
2682-3-3
-z-- agfnęb karta od paszportu na tmłęJózef y Musiał, WYdana z fabrykI Po~
znańsktego
2683 ...... 3-3
aginęla kartu. od paszportu na ImIę
Z Ewy Koteckie}, wydana z fabryki Ft~
zela'Grłnba~ma.
.'
. , 2679-3-3
krzeseł z powodu nieprzewidzianych

6

okolicznOŚCi. ładnie rzetbionych, Wy.-

platanycb, do sprzedania za· rb. 22 (koszto~alJ przed rokiem rb. 60). Wiadom-ośc, Szk?Ina nr. 7, 3 piętro oncyna.
Zastac maZDa od 12 do I·ej. 2748-1-1

.acz'WOJ• ....... Sobota,~

dnia i lis

-i

HJOf t .

.l i

•

•••

I

:H~41e

• • Ózef

Języki

no oczesno.

Odznaczona wieloma

pier'lIlszorzędnemi

nagrodami

Niemiecki,. Angielsł(i, Francuski, Holenderski etc.

Konwersacya @ Gramatyka •
respondencya (j) Fonetyka @
tt>

Literatura

z grematykl\.

~J

I

i·

. li

w~k~POŁUDmOWA6~9

I
.", ;i

l

"

Mołoro

sa~cy gaz9wy, uźyw:any,

I'

i i i '. . . . ._

i

.,

'. ': . .

Lud.,.,ik .Ile,.••.

,

;

BLAIIIUETY na:Pok,.,iłowania Z odbioru paszportów, które zatrzImanesą Z pow()du ił4:ame ldo-

tanie

,wanialokatora, nabywaCmozna.ti A.

','
i,

.

Łódź,

r. Ostrowskiego

ulica Piotrkowska '..... 86.

'II

.

.,. .

W:aneOg:ł:ea~~!O:t~Wp~:;b;~~~

z mojeml

kons;~~;;ó~
n~~~~~o ~~k:~els;:~~~~:~!~aCh
starano Sl~ wprowadzac w błąd przez. podrabi;a~

~

tY.l~

~

. p.'" ....

. zak.opi.ańskie
.
guń k i,peierYDY i
oz,.pkidzł.~cłnne gustowne 1ta018

f!~~~ ~i~l~o.
~o
l

1434-3-3

. P. ,otrzeblla .pa.nae •."'.".-.
ga~ia"

dzier-

·00 wynajęcia

·1·

.. '.". POKÓJ frontowy.' ,Z .o'ddzięlnem wej-

Si.ę.,.:,.o

=~.' ~~.i.e

ekr~eśe ń.B.,.k ~. prz1zwoi.teJ~o
2. 163;),3

nie
n.as..z. . Y
.. Ch.doe. l1a~zego,
. !e.t., POSIUgUj
. .,. 6.
. . p.• a. . ko
..walli.eIn::
. m dla
. ija.. . . . l.eg
... Dl
podobnem
postanQwHismy
na.sze
do-."".. '. ........ :;j. . . pRllS.
MlkQlaleWSkft.)4.
!łl.
tyc~czasowe ż9~te opakowanie>obe.cniEr~zaopatrJ- .
!'."
1I0wy:
w,ac w.od.tworz()n~ o~ok .markęf.a. bryczną Z na...' .. "
T··a:.·.·
plsem W.JęzykUll'lemlecklm.
.' \ .'
.......

.

~

··KI:·.

··8······.

~~~~~~~~~
lt1~
O.' a·~rz.
t . ez·e'n'.·•le··•... .ł
.
I
Jtj
'. '

1626·3·1

· .·E· ;·.,·. R·.:O'A·

znakomiłemikanarkaml

koni, potrzebny do mlyul'&, moze ~yc tak..
, . . ' ... . ....' '.
(Hoblroller) dnia 15Hstqpad~ t~b. '
Żiłmotor lokomopHowy sta~1 te1ze sUy. ~ lIl?ze dostarcz.ac ... u~ko, wozem lub ko:..1
. do Łodzi 1 pozostaję li tylko
Szczegółowy OpIS nadsylac: Domłnhun' leją 100-150 Karney dZ;Jenn!e. odl go 1
. przez. kilka dnł.Adres: Hotel
Bisknpiee, poczta Radzhjjów, w2rszaw. stycznia 1908 r. Adres: Glówn& nf, 15. ~
'.;)' Rzymsld~Mtkolajęwsk~ :6'9 Zj,'o:')
gub.
~tfi!, ::::~-2
.w mleczarni
1651-, 3-1' w aianiem .A, Hens~berz Wr'oclawia.· :1657
. '
.
. .'. .

~it
.JIł')J

ee_'

2Q 15~3~i ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.I

ET
.

1653~·6-1

w

. . . ._ _ _

J

Mleczarnia ,·,Stefana.

sil~ 20 ~o 30

M. l. Bostanzogło
At
. SK, ':...._____~......
.~_~I;

fabryki Tow.

!KAPUST4.

1f

POŁUbNIOWA

prosz~

znanej dobroci, dostaw.ia ,~ol.ark ar.... po c,e~ie: .'.
1664:--3-1
40 kopiejek za I-szy gatunek za pud
30
" ·II-g.i
,.
" ."
"
'1
2 0 " . ' " III~ci."
,,' '"
.'
od ·lO-ciu ;'pud6w dostawa dodolnu. Obstalunld przyjml;1je •filia: piekarska.
W~go W~lentego Kopązyńękięgo,'Pfot'rkówska Xg'76, dom' M. A. Wienera,.

wydaje tylko.

.

I

"BOSFOR'llub "EGIPSK.I'.

t!,

i.

OBIADY.IKOLACYE

1~~6'6

BACZNOŚĆ!

f~

:.

l

udziela: ===

Smłlczne, dohr~,

tytunie

':Ip··ski"
'J,.
.
.
WC6nie lI ..
20 kop;

,

dyplomo,wana naucżycielka, 'konserwatoryum berl1ńskiego Klindworth - Schar-

'.

t •

z powodu ogromnego 'ich' zbytu "zaczą,topodrabiaó,. prze.to
zwracać uwagę na na.zwę. tytuni .

l

Biuro otwarte od godz, 9- ej rano do lO-ej wIeczorem.

NA FORI'EPUUUE

1-

Ea
..

Skwerowa lir. 4.

.

1092~20 .. 13

..,W

. ,

udziela Wiktorya MAJEWICZ,.

11

iBa.for"
":<...:
cenie lIs. 1 15 kop.

Dr. fl1. G. KUMMER,

LEKCYI MUZYKI

Piotrkowska

dom Scheiblera,.

BACZ·NOŚĆ!· Po~iewa*

Ko·

(§

.

Wiadomości

l(ir;cte. . .

.

-?"MS

5) I'łetoda BerUtza odróźnia się od-innych mętod logiką.,
l konsekwell<iyą systetull nauczania, składa się z pytań i odpowiedzi,
zamiany zdań myślowych i odpowiedzi na nie, wskutek tego umjs1.
ucznia milsi ciągle' być skupiony i bez wysIłków przJswaja sobie.
rzeczy nieznane od przedmiotowych do abstrakcyjnych.

===

....

r

i

1) Metoda Berlitza unika wszelkiego. sposobu tlom&czenia. Od pierwszej godziny do os~atuiej uCLeń slyszy, mówi 1 pisze
w tym tylko języku, którego się pragnie uczyć.
2) Meł.oda Berlitza zmusza ucznia do myślenia o obcej
mowie. On mu:!! po 1.7ngielsku, francuskI! i t, d. mówić i pisać bez
poslugiw!\Uia.. się swoją Ojczystl\ mową.
3) Meto~a Berlitza zupełnie jak matka bezwiednie ,ną.u
ez& dziecko swoje, tak samQ za pomoc2\ metody Berlltze. Rezen za":"
znajamia się z danym językiem
4) Metoda B_rlit•• ma. ciągle na widoku sl.udya gramaty ki, ale w miejsce starego systemu wtłaczania formul gramatycz nych Metoda BerHtze. przyldadamł wziętemi z praktyki zazIlajamia
uczącego Się

Piotrl(owska 23.--

hbec#fe:

·11

I

od 1883 dO·. 1907.roku

~23.

ZAKŁAD FREBLOWSKI.
NowootwórZODłł..
~ Kursy dlafreblallek ~\Via.~ectwa poś~ład· i PracowniasuJdenJokryćdamskich
czZ\nepr,zez .~ladze rząd9w8. .' \
"
wykollywaroboty starannie,
PensJa 3..klasowa iBfłlka Maryi .IARlYCIIEJ
Pl"lidko t tanio. ; ·
nL Młkołajewska 22 m. 24,
. i. Tamże llanka szYcia i kroi,'unajnowszym
Zapis od 2 do 6 po połUdnIU. ,'.148. OdO.,' ulepszonym SJstf)memWOJ."tha.iPo. Rb. ecaPrzy. zakładzie dużyolJ.6d~ . dla. p~ I.lekl, ul~ Spacerowa 21.1537'6.6

.

M'ETODA BERLITZA.
~
~

_e..

JÓZEF HERZENBERG

!"K" urs
··n,·CÓW!
' .. .
.8A.J:
lekcy,a o'dbedzie się
~ i Pierwsza
.r..
d
b'''''
d

Ik)f?,Śim., prż.,.!ed.'~~

z;.!1ibliez:Q.pos,CAi,
l
w intkerkeSie BSE
przy upme praw, Zl\veg~ a ao"_500R .' .'
zwracać laskaw:ie. uwagę,. ,naodtwor~o~uf obtJk'
etykietę i odrzucać wszelkIe podrabiania,.,

.

t ';

;

!f) . . BE N DORP 'A HoJ~nders~I~'fa~rJti~amnjCI~łofa~r:

j

.r~ ę 13 .." 'm.,

8/,

,0

.go ~.

Wlecz; zapl~l.przYJmu,]e

cegp;I,;~iĆ6A~:~:~;~!2-1

;... czyste
AKAO
'
l
h
Bensdorpi
C~
Tow,ł~G.
... Pi8~:!~~~~~K:~1~~::~~~~~.d:Slk~
AM.STERDAM. . ".
'.'
~l.'
!'ł,

.'.
*.

.

.

.

.

+

.' . .

A.MSTER.DAM.
',"

*. ', . .

'.1228-18-4
..... ++~
~0!t!,YCi.J
.Futpa.':k
.... o.. ·.stY.u lllY • Ża.·
klet, karakułowe tłokowe, z własnych

~"~'.' ~,..,~."'~~.' ~j(',;~. ~Z.• 'J,)-..e~'" ~~~ ~.~ ~~

.' .

~""

.

. .

.' .

..

.

....

.......•..

. .'

"".'

..;Ii..

.

.

.

..

'.

ł

"{'

t~.r.'l.alóW

i pOW
..lerZOlly.ch ma.... nftJno~szyeh
.. W.YkoD.ywa
gustownłe,podlug
modeli.

Ceny przystępne. Tamze' możnt\ dostać
. formy·2: bibułki.. '
15~7 -6-6

ROZWOJ. -

ROGOSili (La COl'nera)

Sobota, dn.ia 9 listopada 1907

.

Specyalny środek do prędkie~o i Iłteznwodnego leczenla: Pęknięche kopyta, Opoi (podbicln.
podeszwy). •~kOPy,ult~iall Gnicia ati"z~łki,
~wlI"zodzenla, wadliwego por'!._t .. l t. d
N"dzwjcz,l.! szybkie odrastlloUle rogu. Sllo, środek
uezynfekeYJny. Znakomity środek zapobIegawczy

I

Ił

Dr..~ Józef

~

•

f.

Michąiski

Br. L. Prybnlsti

Oku.lis.t;·a

~ przeprowadził ~ie na uUce

. PIOTRKOWSKą

ł

I przyjmuje

132

od 9-tH do 10··a) raIJo j od
4:.Bj do 7-e) po pol.
. 1467-rl09

!

l ....~-.- - - - - - - - - - - - - -

Dr.

vl

pra., l
S.ta·n'IQł
p'Uarl'Dll
cv. Nat~('hm·3st{;We USnWl'lnle ku.awlzny.;
o pi.~ ul
Ióper~};:::~:~~~c:~:.~~;.:e~~~rr~:,:~r:;:;~&~
628.
Cena a,;lka(250 gr.) Rb. 3.30. Sprz. w apt. skl. apt.
!;Choroby
" • weneryczne
J.
Reprezentant Adolf Hirsc.hfeld, \-\ arszaw3,
28,
532
i skórne
IJ

i

Złota

tt:m

Nr!. żadnniA dostarczam opinie pp. lekarzy weteryuaryi.

Jako dowód skutecznośei
pod nazw~

frzyjmuje od godz. 8-l.f. i o.tL6-8 w",
panie od 5-6 popot, w Iiledzieleod 9-l
r. i od 3-6 popoł.
H20r397
Ul. Południ~wa M 2.

Dr. A. Grosglik

I

telefon

.

przyjm. od 9-10 r. lod 5-7 wiecz.

lf09-3-2

Rozwadowska 6.
relł'!ca

ehor. skórne, weneryczne i moczopłciowa.

prawdziwych· karmelków Ebess
'
1616-10-2

133lr235

przeciwko kaszlewii, chrypce, zaflegmieniu i zakatarzeniu
płuc, niechbj sluży nadzwyczajne tch. !oz.po wszeGhulente. K.~o raz kupu·
jąc kMmelki "Zwolftea" mial sposa biJOSC SIę ~o tem przeko~ac, ten ,następ
nie przy wspomnianych cierpieniach innegosrodka nla uzywl1; uzywaJąc
Z1\Ś wspomniane karmelki w clBt"u. dluższeg? Czasu podJ:ug przepisu, .. pozbywamy się nawet :rcaatarzał,ch clerpian .
..... . Sprzedaż we ws·tysLkiCh apt~kach i ~kb~ach aptecznych.
l:'rzedstawiciel L. Wagner, Łódz, ul. Mtkola,lewskl!. 13.

Dr. A. STEINBERG
ZAKlAD ORTOPEDYCZNO-GIMNASTYCZNY

Choroby weneryczne,
moczoplGiowe i s&,<órna

(skrzywienia

kręgosłupa,

choroby stawów,

mięśni

itp.). Leczenie masa2em (wibracya), elektrycznością (usowanie włosów z twarzy za pomocą elek.
trolezy).
Gabinet Roentgenowaki
(leczenie promieniami Roentgena exem'y, lupus'u,
S U
P

!.-nrr
'

· ~~
m

i t·

~

C;OrObY Skór:e i

od 9-3 po pot

W8n8rYO~ne

przyjmuie od g. g do 12 rano 1 od 6 do 8 w.,
panie od 5 do 6 wlecz .• w niedziele tylko
od 9 do 12 rP.l,no. Zaw&dzka IB. 1385·2013

Dr. f eUks

SkusieYłicz

Choroby skórne i weneryczne

Andrzeja 13.
Przyjm. od 9-10 rano 1 od 4,-8
dzIele j ś~fjęh od (!. W-l p.p.

BEJEDYKT

w.

W nie-

507d24,3

Gabinet lekarski dla chorych
WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH

D-ra B. lIarguliesa

Opactwa SOULAC

Piotrkowska 115 .
. Przyjęcie od .10-1 1 od 5-8 wiem:;
w nIedz. i święta od 10-1 1 od 5-'6 1/, w.
POl'ad3 50 kot).
48f)-r-37

WAŻNA UWAGA:
Flakony eliksiru Benedyktyn6w nie
opatrzone p1omb1ł komory cell1ej rOB$yjskiej powinny b:;tc uważane za podrohione,

LEWKOWłCZ

Dr. St.

Goldfalr:!sc~r d.~l'or:!r~Oi~~;\r~!:Z~cl~'tY~:

.

.'

Ojc6~

Zielona .Ni 5.
Od 81/ 2-11 1/, r., 6-8 wiecz., palile 5-6
po południa. W niedziele j śwlętn. 9 'r~
do 1 po pol.
1568-d-l

Beńedykta 3,

ZWOLFTEE

Chor. skórne, weneryczna i dr4g muczowych.

Dr. JELNICKI
POWti'.!ócil, ul. Andrzeja 7.

Dr.

L.

1147rl

KlA· CZ·· · ·IN·

KonstantynQwskn..l1.

Choroby d .. óg mo·czowych~ sko .....

ne i weneryczne.
Przyjmuje od g. 8 1/ 2 -1 uno i od 5-8.
panie od 4,-5l070-r-10l

Dr.
S. Sznitkind
mieszka obecnie n1\ Sredniej
nr. 2.

CłUU'Oby SkÓr'II1f, woneryczne i moczDpłciOWI
Leczenie elaktryza.oyą I ma.aaiem.
Przyjmuję od

wlecz.

g. 8-11 1/, r8no, od 0":-811,
469-r-242

Dr. 'Rosenblat:t
Bl)eoyalilta «}horób USZiI. Dosa·,
i gardła
Piotrkowslta 35

przyjmuh3 od lO-U' rano

w

ni0.dzłele

od lO-H r

1585~r.~Sł

5-7 po pol.
ł.. 2'-'- Uopoł.
j

705-9-5 \ Chał-Oby śk.órne, weneryczne i

M. 124.· PlotrkOW'f;t:=- 'l'hIchera

moczopłciiUlwe.
Dr. D. HeJman
rano, 5-8 po pol., w niedziele·
ł Od 8-109-:-12
usau,
rrl.llo..
1463-r-248
krtani
l·od
wlecz.
N2. 124. 1 Dr. Edward MiHelstaadt Przyjm. od
4, ,obok Dzielnej.

I

P~epwsza Chrześciańska Lecznica'

I

i .jamy ustnej .

c&u~rób zębin.

=====

otwarta. od 10 rano do 7 wieczór. Konsultacya 25 k., zę~y
'.
sztuczne od rb. 1 kop 50 1 wyżej.
Hepernje i przerabia zęby. sztuczne,
1613r10t .

1\.~o

aJ ~~.

124·'•Piotrkowska.dom
Tisohera
..
I p1ątro.

1\."-0

1:.'24. I

Z pOWOdu zmiany interesu

czynnoś~i tak. sądowych, jak 1 admlntnłstraeYJnych, Jest odpowiedzialnym jako
wląściclel. nieruchomości, d8 gwarancyę.
Łaskawa oferty w ~rtozw01U" okazieie-

I

w pelnym trybie, o 3 ch piecach pieku.rskich i 2-ch p1eclltcb cqklerniczych.Cztery

lowttrzyrublówkl oM 01768'4.

164-4-32

.ft.'.rannie. .

=b~zwszelkfch . tr:;u~!loŚ.Cl,
r.u

r

w. prZl:\ciągll

kJJkumiesięcy. mów!c bIegle Pl) fran..

do Warszawy

Au. WOKat

~~.~p

CeQ~ełi!Jiana M4"

Ryc. hta.! I-IJ,; ,

1511-6-6

J

~

I,;

D fi

.
'

Tum!:one dochodzą 20 funt·,~Iwej l
wagL Dobra Kąty, pocz. Ostrowy, ,j
gub. warszawska.
921-d18 l

r. l.4U'ID11 alrar-~lrIIUll

Choroby kobieoe i Akuazer,.

l
l 121
iotr (OWS ta

nlcb, płctowych i chorób włosów, Przy jw

.
D
r·

.,:.
ul ..

~

Ś"ednla Hl 5..

~ ,:

'1;~.
__

Paryskie

.

Modele 1907/1908 r.. otrzym3no w pracowni parysKIch gorsetów "M me Sopbte".
Bardzo elega.nckl\~. wygo dna, wstą.żkowe,
oraz Inne brusthaltery etc. Skwerowa 4,
parter.
15~4:-4-4,

Elegancko i niedrogo
można się ubrać

ubiorów m!skloh
Juliana KozłowskiegQ~

W' magazynie

H4,S-r

NowY-Rynek .Nr. 2, parter-

LekcJe. kroju sukień i okryć damskich
ora~ bielizny udziela mIstrzyni cecbu kra ..
wteekiego - wydaje patenty. \Vyplata
mlesię c 14na. Pól kur.'JY od 6 rubU Wiadomośó w monfJpolu, Spa.carowa' 43,. lub
w mieszkaniu monopolo wem Andrzeja 11
m. 2 Tamże potrzebna jest dziewczynka
do poslu~ domowych Da przychodnia;. 1573

UrląUl~ni~ 8~1~~oW~1

, czarne, roboty firmy Karmański, w ZU~
pe!ule dobrym stanłe, tanio do· sprzedaL4Hr113
nła~ Wierzbilwa 9, stróż,.
164-7-4-2.

!
~rz. JtU.ł6k PołołDlGZ;rl D'.· r ·H··• S7BmaC·
haf..
.0.-= AkUszerki A. Trenkler, ;
b
UU.

! : ...

1, róg Piotrkowskiej.
T

.. t
ej
. ,.

p.fJwat.DY

.

1602-:-8-3

ANDRZEJA:N~

fJ

LnO:" 1,"'1- " .
muję codziennie od 8 do 1 W. poluduie
all~" 0
l f od 4 do 8 po pol, w niedzIele od S-ej
na mięso i sk.6rki.
ł
do l-Oj rano ł od 4 dQ 6 po po!.

H"do·'.wla
--aso· wych'
v
I'

iJ ózof Mieczkowski

il leczenie
Zęby sztuczne bez podniebienfa,.
i plombowanie.

.

Przyjmuje tło 11 rano t od 3,-5 popoI.
502-r-187
OBtedlll:em Się. w tutejszem mieście ja!:tQ
specyalista chorób skórnyeb., . wenerycz-

~

ADVVOKATPRZYSIĘGŁY.

na'uł. Kapuoyńską oM 15, zastępĘ)two
w. Łodzi o,bJ1\l . , . .

i

762rl

DENTYSTA

1415-Ęll~.
Godzmy przVH~C od 9-101 od 5-,-81.
i
1'1'
'I

P

cu,ku, niemiecku lub angielsku,
zwróci się do mnie. t'osiadl1m
świetne świadectwo. 1 poważne referąn..
cye Listysub. ,~Stud. nałlczy'ctelkę." do
adm. "RozwoiQ"
1588-3-3

prr.eniósl

Dr. H. Rosenthal

1600-8'-4:'0.

lllech

A·daswąm'Woz
dBe k'i'
kt\ncalaryę

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;;;1.;:;.42;;;.;9;..r_

1.

'~-7

.

Ohoroby wewn~trzne iDerwowe.

~Dnstantyno.wska

i B~~~S~i~~~c~~~J.~~torl!~;~;;~nt.slawa
I
. .

średniego wzrostu, brunat, mający lat I
trzydzIeści, chory umyslowo, nazywa się l
Ignacy Bartoszewskt, z. gmiuy CbojllY, ~
pow. łódzkiego. lTprz~sz~ si~. o odesJ:a- )
nie go do gminy ChoJny, za zwrotem !
kosr.tów.
161l-~":"'3 J
Kt~.'.ł·

powrócił

mieszka Qbe,cn!e lY.ld(OLA.JEWSKA67
1
przYlwuje od 8:-9~/:l rano i od 5-6 /';3 pp.

Choroby wewnętrzne i dzieci,ce
(sp. gorączkowe, zakaźnej

'PL C

własne filie; interes od 7-mlu lat- wyro- Do tIJ. prz~dalJda
biony, jako pierwszorzędny i bardzo· dobrze prospern:ls,cy• .;.- BJiz8ze szczegół.y
w Kaliszu. na morgi lub tokcie w po bliu wlaścicielf. A. Kil Peucker, Sosno- . :i:u dworc8, kolai kaliSkiej, w cenie od
wiec, ul .. Targowa NR 18.. 1625'32'
k
d l
bl'
i 30 op. Q
rua zą Ilokieć. Wiado-

Zag~ną·ł człowiek

'

nosa,

gardła

g~10-12r:
Mikołaiewska

i przyjmuje codziennie od 4: do 7-ej pop_
w niedz. i święta od 4- {) pop~ 49l-r-lS8

,l,

cnorqb
i

eJ"~.
rób gardła, nosa Buszu
Adwokat
... i spec .. oho
przeniósŁ się na ulic~
przyjmie~dmilllstra~1ę lub 7:arz~d domu " Piotf&k~-ską 145, . m. 8
w Łodzi z prowadz-enłem wszvstkieh ł'

jest do cprzedania zaraz lub od Nowego Roku

Piekarnia l Cukierllia

Spęcyali~t,a.

1śWlęta

ul. BENEDYK,TA Nr. 1 0 , '
PrzyjtIlllie na słabość, na.jśc!ślejsza
choroby wene .. yozne • ak6pne
dysl\r6cya. TamŻł przyjmUje za..
Nawrot tłr. 2.
mówienia na mIasto i lil\ wyjazd.
Pi'zJJmuje od 8-11 I do 6-8 po, polud.
1481·3611 . panIe od 5-6.
631r336
.!

Młod, człowiek

I

8ześcioklasowemwykształceniem

gimnazyaluem, Poszukuje biurowego
laj~oia. Referencye poważne. 'Ła
skawe oferty sub "W. ,W. W.'·
w .A,dmin. ,)Rozwoju··, luJit Piotrl\owska. 271 Dl. 18.
15ł.i-8-a

10

ROZWOI. -

dniał

Sobota,

listopada 1907r.

,

laWł'adamiam

KURACYA ACHEŃSKA W DOMU
kąpielami i

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

~~

Sz. KUjentów,

po 17 -letnim pobycie W fabryce stolarskiej . W -go KitJJ.merera
t w tern 10 lat jako majster), ,po zwinięciu takowejo~W'orzJlem
Zakł&ld wyrobów .•tClllar.~ioh i posadzek . p~~)'Ulłer
;':pa,cerowej J6 11, wej"ściez nl 'WólezańsldeJ Ha 28.Pol~;c"J4,S~
Kli}Emtom duży wybór posa.dzek klepkowych 1 tafli, ~lęP:.k·kł(\"!:
ctzonych w llsfa.lt, zakupioByeh od W-go Kammarera; ]aJt'tówntęj,
"wykonywam wszelkIe roboty w, zakreą .sto1austwa iposa~~.r$,tw_ '
wchodzące.
Z sZMunkiem . 1-,' ,
15g5':-6-~
,.'..
Antoni P.Il8z<'zlńskf.:. "', '"
iż

piciem

ACHEŃSKIEJ NATURALNEJ SOLI S ! A R C Z A N E J
przy choro baćh:
PODAGRA, REU.MATYZJf, PRZYMIOT (SYFILIS), EKZEMA,
CHOROBY SKÓRNE, ZVrRUCIF; METALAMI, HEMOROIDY
etc" etr.

,-

.Skład in . D. ··Okojew8, Oljeł~a ··Jf!.·łI.

Do' nabycia we 'Wszystkiob aptekach isk·radach apłeczn..

.... SposólJ użyęia dołączą sIę 'IV polskim języku. .......,
Ath~ńsJd8 T.wo Naturalnych Produktów iródlanyoh wAchen.

Wina bezslkoholu 1 zabllrWlenta s~tu~znego .od kop 411 do tUbU "'~ f~ butelkę.
Wszystlde znaidujs,ce 'się w m.iiłm,~kh,d~j~WłD~Nr.Nr,2, a,4;.~,6,~~ 8 ł~ , bide
i czerwone zostdr.zanaliiowane..w ,,~aboratoryum C~emlelnem t'Fl~JQII)'gicz.e;l~ Zjednoczonych Chemików· 1 u,Znane przez1tp Lt\bora~oryum zanaiuralne, b~el ,J:I.,fa;~$Zowań l
dó'datkll alkoholu, na co posl",d"m odpowIednie śwIadectwo, Niezal.j.p,le. Qd, l~gQ. Plam
na sldadzło _,bór koniak6. iuskićh '1 zagrAnicznych orar. rQ~rnaitfebJ wódek
\ ałodldch rózDych firm, znanych, jak.równiea 1 artykuły spoż)'wc~,< jed1nłe \1~nane
w calej Rosyi. Sklad posiada również pf,s.ld I oli.'r do la,"p'wla~nego 'wJnalazku;op~tentowane'1901 roku Z" Xi 70S9. ,które pal~ ~ię do 30'ip~zin ,})ez kopciu
i swędu, Pływak % kllotem kos~tuJa 6 kop., a. oliwa 20 kop .. ~a fu.'n~, . Rzec~ godna
zaprowadzenia w każdej · rodzInie., Plywnki' 1. oliwę mOŹlla dl)gt~c ll, mułe, .. jako
w skladzie, a oprócz: tego w to'dii w De.,tęnujaccych sldi;,pMh: ';P:lo~rkf)wslt~ .291,
Konstantynowsk3 13, Franciszkańska 6i, 'Chojny 45, Sw. A· 2~,S()$nowa 13.
Mikolajewska 69, SpAcerowa 7i Przędzalnll1.JU 56; K~tna52. ·bi'~l)I,a.tIlla;
Skład,. win II. ·0. Oko fiW .' Dzielna
1.(1536 r-S
, "I; , .,."..

HH3-4'2 neprezentant: LEON KAHAmf' Y/ARSZAWA, Orla lL

..-.-~

szmy

II

I
PIOTRKOWSKĄ

na

9M9

D-raB. Lowen~~ęlna

tam u

ElllA SCHMECHLA

O

największy

wybór gotowych ubrań: Marj'oarkowe garnitury po
ib.' 12, 13, 15, 16 do 40. Zhnowe palta po 14, 15, 16, 17, 18 do 45.

Przyjemny iracyonał~l)(PlJka'rm

,.'
. .
dla ,
.•. ','
D%ieo!~ .atek.Rękonwales&~lttł'w ~,staroów.

Spodnie po 4.50,' 5.50, 6.50, 7.25 do 12.50.
W oddziale obstalunkowym wielki wybór najmodniejszych materyalów z~lgraniczny~h i kraJowycE·
15B2...... ~2

·-Gł6wny-'składwyrobow'staluw·· ,4_~
---

ceaa"pude

Łodt, ulica

Noże

Piotrkowska M 41.
Paski do brzytew ~.20, -,50, -.75, 1- __ '
Thiaszynkl do golenIa po
1.20, 1.80
"
" włosów, owiec.
Kosy Lłlpop Nr. 7 po • • • • - 60
" " Nr. 3 "
• 1.{)O

Dostae

stoI. po rb. 3.-, 350, 4.20, 5 " ,deser.. " rb. 2.50, 3·-, 3.50, 4,,- .
Tasaki.
"
-,65, ~,75, 1.05 1 1.50
Noze ,I łyżki platerowane.
Noże kuchenne i rzeźnicze.
Scytoryki po
··.20, -.30, ...40, -50
" Bental CDP po . • • • • ,1.65'
Nożyczki do pl. po
-.25, -.M>, . 6 0 "
CEJ .. • • • • • 1.45

"
" pazn."
".35, -.45, -.60
f., krat.wiee. po ~.75 1.-, 120, 1,50

Nity, stal-pud rb. 3
Sekatory po
·,65, ~.75, -.90, 1,-GraJcarki"
-.05, p.lO, -.20, ~.30
Brzytwy "
-.60~ -.75, 1.-, 1.50

Noże

Noże

maszynowe, heble,
ś,ruby,
kt\rtofl. j t.

dyfuzyjne,

do

k~ź~egó,. pudelka.

,.

;;;;;;;,,';;~r'/~'<o'·"·'··:

l~iezwykła oszczę<h1ość pracy, . czasu

•

~".

j

pi~nlędzy!

Ot·O·
'
.
'
.'
N'
"'
F
·
·CIA·N·E
~.
G. ,10naJ. J-.
..
.'. . D-ra
ga, Jest,
M. .
',.. ..
- i
'
y,

O
. ,Wa.

tt?ińS1l:Jn.t

najClz."bsz~m . ;i"odki~... do prania bjelizI.t;Y•.
Mydlo nafciane um~*li wia., praniQ bielizny bez,t.toi~:
i ,parowania, .wywabU),. wszelkie plamy, nieiliszeząe·
tkanin. BieUzńę otrzymnJ~ się w nie,zwyklysposób

I

z peosyonatem i klasami przygotowawczemi

śnie~no, b~alą i zupelnieb~z·W'(j.ilną~
HURTOWA SPR~EDAtl
1535';"10-4) ,

konserwowany, '.

iBlr"ZY limB. Zawadzkiej NI 24.

.

Przelożona

HUBDLICZK!;i·S,TAIIROWSKI,·Piotrkow&k.]50,

ZOFIA LIBISZOWSKA.

1476·15-8

dąląC1:!l się.

NAJ NOWSZYWyiNALAZEK,.~
,. , PRZe:M~YSŁU KRAJOWE::(3;O,r

b

Polskie Vll-tla~o ~ GimnaZJum żuństio
Lekcye rozpoczęte 3-go Września.
Zapisy przyjmuje się codziennie.

w aptekt\ch 1 $kl.e:~d08,ch ·apte~:r.nych.

•._'-~';"

~.w;;:--'-;;-:"'~';;;

p" l t. p. J,
Od na.jtańszych do najdroższych.
Wysyla poczt" zą zaliczeniem.
~

PlIki do tarek

można

OpinIe lekarzy

~'

frezy.

fosmOZł ;EapćY(nlapl'awl ,.·.'rozWQj'
• k~.i, kł)lŚC.ł i ~lł~.~.i

,

'.,.

."

2

.

Krąko wski, PiotrkOWSKa ~

fUJ,

ID.

33,....

.\.

~~ZW~gPa~~~G~mieszkań,
I~r~o~;o~ ~Oh~~!t~~cf.Co~~ ~r~e
.,

tanie

biur i konsenvacya linoleum.

la

,

Wązelkie roboty powiorzone wcho~lzące w zakres porzlldku domowegO'
wfkQnywuję po nader umiarkownnej cenie,
306-r-53

!~

~,
Inr

,, "

.u E. . ~',;, __...

lit

.

$

8T .._.___

.;.

'I

l . 'SPACERO
U
.,
VV

.J., r.

94

!

h .

,

(Krój fla·nonski i a,ngielski, profesorów Ra1lS881a i Thortollsa) wykonywa wszelkie zamówienia w zakres krawiectwa wchodzące, z wla..
suyeh i powierzonych materyalów.

"
M

"

1250

"t-'

Redaktor odpowiedzialny $t. Ląpińsłd.

\

~"""""~~~'''''','',

)
i

1615-10-3'

. •"'•.. ,.,e··~ ,.'

..•... r.r:~:Viłoi:,:,a,".~~i{.la.,',',.".ifr~;.~

F,aU•• a"przyjem,~JpokarDl

najodpowlednlejszJ dla dzlecl~d6JJlle'"

SMANA na WlCę,\ ", ,,"
',,, ~
. ", Kołnierze 8kłlllk)~we, opos~we, ka-

~~~~adril~1~~!'t ;~w;acii~::i:r:!::~:f:~.j: ,:;~(l~:~efo~~rk:~~~fiiy°l:)tS~óJrłł,i :!r:

łatwla ząbkowabte i zapewnlapraW.łillo;.
wy rozwój kQśel. SprzEJdaź w sJd,at\a.eti
aptec,znych i aptekaełi.

;

'N tloCi"ui

.

J. ,~IJ
~'1.:rJi:,.aO~
l jJ. •. ne,o.•,'.,.·I·.I.lS.~ł·.łJ~.',.;,[eo·
l w i o ) ) ! . . :'.
,
; DŁUGA 83, Lpłę·tt;o., '

Zakład Krawiecki Stowarzyszania
"lGDO A" ,"'~,"'.......
HTA
Fo.fat,.a
1\.1

t ' " .', I k"

dla dzieci i osób doriJ~feb ,Sp,ecy&łlie
kursy dlaeudzozleme,thv.Metóda 'ula-

,.

...

G'

~--~----------

«Rozwoiu», Przejazd

]i

S.

,1erzYld, cza.peczldete,.
;
·
.lIi~eJ oe~"Il,.z-'.
1565 .....12.. ~. PrzYJmuJę reperacJe l ollBt~lQnkł fu·
,
ter i wyr. {ut.
,
15!,\O-i-a
i' ...

WJdawca W. • ••je• •ki.

