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ośw ia:iczylo się przeci IV ko proporcyonalności wylowo, że sam, jako staroobrzędowiec, .powin'.e.ll
bOl'ów do komisyi, a 3;) głosów za proporcyoual- byl nie poświęcać ua ołtat'zu ws,lólnego z pra~
nOŚci!~ i przywm oświallcznno, iż w danym wywCił całopalenia spt'awy wolności sumienia.Zaw·
padku obowią.zuje solidarność fmkeyjna; stąd po· szo głośno się o !wnieczności . tychrefohnwyra..
szlo, Iż przy glosowaniu wlelu paźdl.ierniko wcó w żar. COprlH<;TUa, zaglVuI'antowaL sobie fUl'tęczkę:
(Kol'esp. wbsna .Rozwoju").
I wstrzs m~ lo się ot! glosu,
, w uldatlach powyŻ::lzych zawarowano, że 'pra\vo
Pete-rsb?tr,ą, d. 7 l?tle,ąo.
i
W glosowaniu 1'1 ellUrnonr większością 140 gło dotyczace gmin staroobrzędowców i wolności· ich
: sów przeciw 11 9 odrzućita Duma zasadę pro por- : sumjpuia, bęJzie rozpatrywane w czasie S6ilyl o~
Bezreremoni,alnoś6 pp. ;,gospodurzy", Dumy n!H cyonaluości. Na uic się nie pl'zydały wymowne bel:nej ...
tylko ule rnaJeJl1, lecz owszem wzra.:ta i to z kaz- Blowa autora l'egnJaminn,p. l\[i1l\.łakoIV(l. o "r1ylc~
dą. chwilą tak bardzo, że da w1llOj zal\rywana,
tatUl'ze· wlekszości, o s'l,kodli wości takiego postajak się dowci.pnie z trybuny ,:,·cz'iraj wyr~zit P; , nowipuia) gdyż wyeliminowana mniejszość z leoin!.
Ml!ulww, listlClem figo,vYIlJ;, dZ1S ?e,zCCremolllalnosc syi tern . .vi~cei c/,asu zabierać b~dzie nil posieuześ. p.
ta wy;~tęp\lle calu w swoJoJ ohyuzle.
IUf1ch ogólnych.
8wladeetwo temu aż ~lldt(). dobitu~ dala. WCZlI- I
Ten ostatni jednak molyw p. Makłakowrl nie
rajsza debata. Tuczyła ~iI(; mHluOWlCle dyskusya przolllówit :zgoła do pn,ekon.ullia, kierllwulków Dll.

onszachty.
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PllWgXa~em doty~ . ~!y b'~ r Cl~:~J~te~ i~~[i~~j/eri~l:j~ I;~liic ;~.7.A n~\l~~lls'~~~t I

EraZlll Jerzlnanowskt
WPro.koclmfu, p:;~:td;~~';~m, .dOką& pr~ee

Dotycbczas, wedle utartego zwy('zaju, wybo- paragrafach regulaminu zaźądać nUI;Ią" ażeby prow I ni6s1 się byt mniej więcej, przed laty 12zNOa
od~)y\Valy, ~ię w stosunku proporcyo- sta w ększość decydoll'ala'o zamlollęlliU listy zglo- wego Jorkl1 dla spędzen.a ostatnich· lat życia pa
Dolnym du hczehnosCI grup parlam.'nturnych. szeń do glosu lub' nawet o przerwanill dyskusyi. ziemi rodzinnej, zruad ś. p. Era'Lm bar. Jarzma..
W IllllU'ę l!czebnosCI lwtnisyi, obllczauo, ilu człon- Zwyczaj doty"chczasuwy wyrnagil.t, iż t.ylico WÓIV~ nowski, wybitilY inżynier i fHllntrop.
..•
ków do lliej wejśc pOWlllllO z halUe] grupy par~ czas lista z,;loszeń do głosu lIIożebyć zamlqlięta, l
Ut'ollzony d, 2 czerwca 1844 r. w d01Jtach
lamentnrnf'j (w mili.rę liczebllosci danej grnpy jeżuli przeciw wnioskOWI takiemu meopolVie się: Tomislawice. nr gub. kaliskiej, i ojca Fi'auóIs.zlta,
w slOsl1nl,u do ogóhH'] llCzhy pos~61V); k,ażda gru- 50 pnslólv, a dysknsya może być przerwant1, j?~ I matki Kar!lili z Kossowskioh, ukonczyl w 18()2 r.
pa .wsk~z~wal~ SWOich .1I:a~dydat~w: ~torych. na.: ' żeli prze~ilvko ta.kiemu w!lJoslcowi nie OpOWlO Się I gjm[}a.z~nll1 gllbel'nia~J1e lV~rs7,awsk~e, poc;zem w~tą.
zWIska JUZ wszyscy 110~loW18 na !,urtk,teh w~ho: : 100 )loslow.
.
pIł do lllstytutll polltechlllcznego l rolulc.zo.leil.ueCŹyl'h pisali. 'l'ym srosobem komlsye \~ zasadzl.6 !
Wedle zamiaru paździel'llikowcow ob:Jcniede- go w Pllławuch, Ale rok zaledw'iespędza w tym
odz\liel'ciadlac mluły dopewlleg? stO!W.la. .uastroJ i cydowac ma w tej sprawie prosta większosć. Na- ! .'7.akładzle naukowym, za.wierucha bowiem 1863 r.
DnIuy. Ta!cn. procedura WYb. oro!v .komlsyl upr~- turnInie, . Ż.6 inolV.Hcya. ta silą rzoc2y sp. OIVOdllj. 6 porywa i J.' ego, J. ak tYl. u z rut. odzieży ó. wczesne. j.
womocnioną: został'a w l'.egulamlllle Rady pan- stalą. obstrukcyę lewicy (o czem już g!ośn.o Jest ·Po tlpadlcu powstau!a Jel~zmanowsld przecibOdzi
stWiL
. .
. ..
dziś W kull1~radl DOJllY): opozycya będZie Slę za· l kordon graniczny, w 1864 roku wstępuj~(rO;wy~~
W Dumie dOLych~za:s r~gula ta, obo\n:~zywll- ł pisywac do glosu na SaJllelll początku i debitowaó , szej szkoty polskiej Mllntparnasse W Pa.ryżu, na~a zwyczaj~wo •. Zdarz,ll.lYSlę t,~ Illel'~~ drob~,~' i długie, .c~l,oćby. parqgo~ziune mow~, choćby "czy- II stępnego roku uczęszcza do ces:al'sltiej .szkOly tór"
Jak SIę w Języl\u dum",!,lJll wyrazan~ "SJ..lI.cherlo • , t.aJlto biblię", Jak SI~ Jeden z poslow opozycyl wy- nictwa, a w 1866 roku, za wYJątkowempozwole~
targi, ustępstwa,a. czasem nawet, wldoczne zdra· ! raził.,..
.'
niem rządu .francuski.ego, . ze względ~.n~ zasl,ugi
dy: t;ak np. w. p~mlętnych w~bolach .zesz!orocz: !
Zadekrl'towanie taJne Jeunak mogłoby SIę dziadka, pulkownilm w wojsku Napoleona I, .za,DJ~h .do . kOrlmyl ob.r.oll Y paJ~s~w. owej. praWI~a l 1. w p~akty(le zw~?cić prże,ciwl~o p.raWiCY. ~da.r/'yć I. liczony jest w pocz.et. UCZUiÓ:V.....•.. almde.lD. ii. . . W.~jSkO.•
pazdzmnlll:Owcy wbrew ZObO\~lązanlU pOmil1ęlJ?11 : by SIę moglo, 1Z paźdzlerJllkowcy moglIby usta weJ w I\1et~:n (Ecole Impet'lale d'appl1CabI(}I1.de
kartkallII wyborczych wdzystkle ~azlVlska l~oSlo\v l zamylmc prawicy, bą.dź sami, b~dź przy pomocy, l'Al'tillerie et du G6niea. Me~z)ikt6rą ukończył
zopOZyCyl IW obaWie .zdrady tajemnic puu~two~ . nie!\t,Ól'ycll grup opozycyJ.
i W 18tH t'.
....,
.
wych"), dzięki cz~mu ani .Jed~n c.zJ.o~ek opozycyil
Poczuli to i ~rozumieIi , PP" z prawier, . ~o !
W 1870 roku bierzeudzldw obtonie Pary~
nin w:>zedl do tej kOIllISY,I; me mUle) Jednak Za- ) też weszli z pazdzieruikowc~ml w: o?pO~ledUle ia, a po nkońl.lzenhr woJny;wyjeżdża do in. Bbt..
sadul.czo, na ogól, zwyczaj proporcyonalnych wY'j konszachty•. Stanę to lIa tem. zepazJ;ner'llIkowcy falo,.w stanie Nowego Jorko,wyslany tam przez
borow obowią.zywał.
. l Ul'oczyście przyrzekli pl'awlcy, iż tego drakoil- kapitalistów francuskich dlazblidowania . fabryki
KomisyaopracGwywującal'egularnin wewnętrz- Iskiego uarzędzia stosowae nie,będą.pl:zeclwko
gazu systemu Tessle da Motay, BUdule następnie
ny Dumy.wi~kszoścIa; glosów postanowiła zwy· prawicy; lIla to być środek,Jedynle pl'zeCllY opo- fabryki gazu w Nowym JOI'ku, Brooklynie, .HaIticzaj ten l'e.gulaminowo uprawnic. Ale nie w smak ,zycyl wyullerzony! A.u.adto wytar90~ali. sobie more, ·'1'roy, Albllny, Utica, Mempllis •. Yonkers,
toposzlo panom gospodarzom Dumy~ WidzilC )eszczejedno "prIl.Wdllwll~oto pazdzlern!l(Qwcy Lafayette, Loganspol't Indianopolis, Chicago Ud.
corazbarJziej bezploJnoś6 ",>wejpracy", czuJąc, \ pl'zyrzel\1i im, iż nie wnivsą na posiedz6mil Du- i zarzlifd za niemi i pracufe WCiąŻ nad ulet)szenI6~
i~ nie są \V s.tallie.zdobyć się na czyn, szukają! my podczas sesyi bleżąc\)j pro)el,tu r:.l~t.lowego, systBmów ośiv.iet!enia·· gazowego, zdobywilJąoś~1r
onikozJa .. ofiarnego, a. tym k~zł~m .oflilrnym
dotycz,a.?egQ p.ra~odawezego nporz~\dkowaUla spraw . ble (]iielnościIl!, cbar~ktertl szacunekamęrykan
być wtasm6 opozyc~a" WS~ędZl~ l (:lągle pr~esz~ iwolno~cl S?nllell\~ HVillY~! ma[llf~stu toleraneYJ~ II. wog61~, w3S0!oem zas wykształceniem nl!.ukowęm
kadzająca w robo,clO ". Nalezy .WlęC Ją usu~lącl
'I nago lpazd~ier~,lkowego.). T:lk, ~Ję?" W oll:rzylto: I uzn.ame sfer fachowych,uchodząc. w nich źa po.
:
: ...
Jak lliesluszną, jak dalece szkodliwą Jest ta- . "na SopIICę,t·-- ZUPO,lll!l_leh . paZdllt~rlllkowcy o ż~·wag~:J .
ka d(>cyzy.a, swiadczy clloćby snmo zuchowap.ie się sadach SWOIch «puzdZiernlkowych,» tak cllelPh-!
f omlIDO Pl·acy wycz~rpu)ącej w przed~i~biór~
paź!ziern1kowcÓw•..Pod wpływeill przekonywują!" wie dotychczas kolportowanych. .
. . :1 st~ach· olbrzymich, pOIllImo ciągłego ob.c0\Vania
cych, znahomicie motywowanych mów pp. Milu"
. Ogląflają sIę ws:qscy) szukają ,wpumiop. I w~l'ót.ła~e~~ltau, ,zmarly nie eapomnia~:oOJc~1"
kowa, Makłakowa,i in, zachwiali Się byli w swo· GU(Jzko~'a. Ale;zbyt .O~Ll'Ozuym dla sIelne)est p.lź~le~woJeJ l brał udziaf czynny w żY~llr!kolo.nli
jem posta~lOwieuiu -:-" n~ chwilę: .Wówczas ~a.r.zą· Guc)\kow l ; aź~.liy' przy tal<lc.4 brudnych ~conszach";: pols~\.leJ za. oceanem, stl;ŹąC zawsze~actll:i, po.
dZOllO przerwę, w czaSIe }UÓfOJ iral\Cya pazlzler·
tach.· bycouecnym; .da.l tyll\~ zdal!).. ,dYl,'ektywę mocą maLelyaluą wycho(!zco~, .wyrabta.),\C)ąlpo;.
ilikowców jeszcze raz zebrała si~ dlaprzedyslm-swoJą, R. Sam Je~~c2~ ....ze sWlą~llte .POW~Q.yl!\ ,ULrzy.. ~ady w z~ldad~eh,·lttoremI zarzą~~fit: pzj~kL
tOwanlll. w swojein ,gron,ie tej sprawy: 38 glosów. ,muJ~powszeehIlle, •. 1Z uczynIł to· tem~l:\rązleJ co- I Jemu, 8~tkl rodaltów . . nl\szych,: rzuconych.'lIa:::~rWr. .
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ROZWOJ. - Wtorek, dnia 9 lutego 1909 f.
=====_,~=·~c=========================
nOWÓJorski, znalazło pracę i zarobek, weszlo na lillie i dzięlii gorliwe; pruey, rozwinę./a się szybdrogę) zap.ewniaj!\cą im przyszłość i stanowiska ko umyslowo, zdobywając olbrzymi wpływ w partrwale, zamiast zmarnioć w strasznej walce o byt tyi. l'lif.:llHt wątpliwości, że w'ieuziatn () wsz~s~W ciżbie 'Ilaplywojącej <lo portów amerykallsldch lticlJ JlI'zedsięwzięeiacbmqza, a to tom hardzl~J,
z całego świttta. Niestoty, uczynnoso tę i ch~ci że zbiegła z nim razem. Malżonkowie AzefowlO
zacno odpłacano Jerzm!J.uowsklemu CZf~sto, zuyt mieli dwoj,e dzieci, kt?re um~esci,li IV jednym v.
llawet często, Iliewdzięcznością i obmowl\. ~!lrt.u". p~nsyoI.1!l,tow IV LOZU.llIUO, g(lzlo .lo często od,·
cając IDU dumę i absolutyzm! poniewaz mo był wwdzalI.
., .
"
,
w stanie pn:ygUI'DllC wszystkich tych tysięcy, I
- OSOb~l kt~I'O, mIały sp.osobnosc, spo~yk~c
które zgłaszały się do niego o pomoc, a zwlasz- , A'zefa ublOgleJ je'Jlem w, Paryzu 1 oPowla.d~ją, ze
cza, że du.jąc stanowiska, nie dawał synekur, wy' ; A1:ef pochłoul(~ty byl mysL~ 1I1ezwykle ?I'yglUalną:
maga1 pracy szczerej i uczciwej, JJI'agnąc, jak' oto zbudo\yaó Zalllltll'zat statek ,napowietrzny, t ysam wY}'azII się do piszącego te slowa, aby l'O~ pu Zeppelma. lub Wrlght~, !n.ory,. będąc meudacy. jego świecili pl'zY,klade.m ~lidzozl~moom, aby chwytnym, sluży!?~ d~ celow ~el:ol'y$tycznych.
przysparzali Bzacnnlw lmienlOWl pojsioemu za o. Rewolucyolllscl wl?rzyc ml8h ,podobno chętceanem.
me tym pomy::llom moze przesadme fautastycz,.
UWaiając jednak pracę dla. Polski za obo·
nym, Atef bowiem zuvetuie na seryo przekonywiazek nie zraża l sIę teru i objawami nieIVdzięcz~ wał, że zamiar jego jest najkompletniei wyko~
noŚci. Zało~yl w Nowym Jorku bibliotekę i czy- nalny. Aeronautyka pocilJ:~a6 miala wogóle Azefa
teJnlę l,olską, wspierał ofiarumi llOjnemi wszelkie
od dość JUŻ dawna; przy tern na wykonanie swyeh
cele patl'yotycz1l8. StęsknIWSZy się wreszcie do zamiarów, na zbu lo iVauie tot'ol'ystycznego statlcu
ziemi ojczystej i do rodziny, opuścil w 1896 r. powietrznego otrzyma! około 40,000 rb, od reAmerykę i .osiadl w nabytym pod Krakowem ma~
wolucyonistów.
jątkn ziemskimProlcoclmiu, gdzie także dzmlalIlOŚĆ fiilantl'opijnCi rozwiną t szeroko.

..
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==--'zwitek z wykonanemi
papierze woslwwym Pl':!:}
.......

TI!l.
,
pomocy
maszyny
do
piS~lIIia
wzorami uch wał kon:
ferencyi pal'yskiej. Wzol'yte przygotowane byty
w (lelu wykonania odbitek na mimeografie.
Przy Ro~kowie i Rapaportowej ~naleziono
i
rozmaite adresy i notatld oraz ryzę papioru, któ~
rą R)2kow niósł pod pachą
Z powodu niemo~liwości przeprowadzenia cal·
kowitej rewizyi tegoż dnia opieczętowano lokal
odłożono dalszą rewizYę do dnia następnego <I.

l
I

Przyszła

wojna.

P. Rilginald Kann, deputowany i znany pi~
sarz w sprawaeh wojskowych, Om:1.WHtjI\C nil si\pa[~
tach miiiisteryalnego dziennika" Temps" noutralność Belgii i projekt ff1furrny sf.niby wojskowej
IV tym kraju, wniesiony przez min'stra Ilellebau~
! ta. w eolu uzn,qadnienia konieczności tej rofot'my,
! tak przedstawia sytuacyę na wypadek wybuchu
wojny.
· "Ze stanówiska wojskowego Niemcy, wciI śnięte
pomiędzy Francyę a Rosyę i maJąC) Anglię
przed sobą, znajdują się w położeniu niobllzplecz~
nem, Mllif} jednak tę korzyść, że s~ oddziolone
od All!:\lli mor/,em i żn mogą nie bartlw SIQ oba,·
przeszłości
J,lł.ossija" przynosi windomość następującą:
wiać armii rosYjskiej w pierwszym okl'!Bie star·
~
W Htowal Zy87.6U'U SlIb ektów handlowych, cia, z powodu nadzwym:ajuoj powolności, z ·ja"
Illżynierowio char1cowscy znaj!} blullzo clo~
rnicszc!lJ.cem się w zanłkn l'ah:owym Ol'. 2 w d. l\ą,by olla odbywatft mol.lillzacy~ sił sIVlcll ikonlirze Azera z czasów mlodośeilego. Od jedneg()
26 stycznia dokonal111 była rewizya Zilal(1zjono CtlllLI'Ucyę ICb. na {:(l'tlUiey.
z nlcll . "Rusk Stowo~ otrzymato na:5tępuj(~Ce m;meog'l'af, bibliotekę, zloiolłl!- pl'zew:lżnie z llsill' !
I'O:1oStlijfJ \Vi~:c ]"aueya, Jest Wil1(l oczywis?czrgóly ziy.cia szpiega-prowokatora: .
żek zakazanych, maszynę do piSltnia oraz kostym intet'fl;:om Niomiec, aio!>y w razie wojny
. Jest . więc 'Azef synem krawca zRostowal
l'esjJolluollcyę, doty,'zf!eą spraw stowul'zyszonia,
I ui\ialac w(,lIlo zi\sady, ]{tóroj zasl;cJ.')owaIliCl tyle·
lat ma 38, 'kslltalclł si9 wgimnazyum rostowJak się okazalo, lokajem stowar'zyszeuill za- 1]'1'01.Ui0. się lldal'lfdo Nttpolollrlowi i SLal'ilCl się
sHem, llie SlcOIICZyl go jednak, wyszedl bowiem j rzą.clzal zamioszkaly tam sekretarz centralnego zgnieść 'lli\Sze armio pi'7,OU wy::ltf):piollierri rut fellut
Z klasy VU, pokJ61}iwszy się z profesorem. Byl biura związk6\v prufesyooalnych, włościanin Iwan: l'osyau i anglików. VV""diUtek tllgO jest; moiliwe,
jlll<lś czas nal'l'zód kOrilisyonerem, później od r,
Siernionow, 1,t6rego wIasciwe pochodzeIlIe, im'ę i że pl'l1wie ca'Xość armii ni'.'Ill:8I)/ciej skiGrowanoby
1899 byl kasyerem w teaLrze operowym w Jal- , nazwisko są nieznane i. lltóry 'już od czterech, ku zachodniej graulL\y cesal'.,twtl. lrUllt rzecz, że
Cie:.
I ,lat mieszka tajnie IV Petersburgu,
! 3potlcaluby tlI bard"o wielkie tl'lldllOŚci, g;dy~ tu.
Wro}t;n 1892 . zdarzyło mu się pewne "zajSiemionow używał owego mlrneografu na po- , granica Jest po naszej stronie niemal ,;npelnie
~eiE\.nif.l dość jasne~ •. Zdyskontował mianowiCIe I trzeby blUroW6związków profesyonalnych i za i zu.mkrllęta p'rzez bUl'yery forLyfllmcyi rzeki Ml1uoudzy waJ,sel•. zdobyl w ten sposób 800 rb, i każLlymrazem opieczętowywal po pracy mimeo- l se i l\Io"eIIi,. Opilll'ltjące się o Verdun l Tuul, Q
Wlj~chat doEo~towa.PotemFlopieJ,'o ~owiedzi~ •.. graf pieczęcV~ storarzyszeoia, abY,ml~IHldac wy· Bolfort i ,IF[~inllI.TI} barye~YP?zo$tawia,ją, .tylko
~t).sl'ę, zawyjechaldoNlemlec, '~dzle. wstąpll ! gl~d przedmIotu me. będl~cego IV uzycm., ~Yostn~ ; dwa ,prZe)SCI8. ,.bardzo Wą~klO: plel'WSZ,e pom~~llzy
nW:llolJtęchni1rę' .PostępEll~sw.ój tłomaczył .i\.zef i tmch czasach drukowpJ uch waly ostatnie) lconfe- /.!:r.amcą. Itll,sem lamką. a Vendu dJ'UglO pOIllll~i.łzy·
C"bę.. 01.l'\:!.,namię.. l.n.,dals.~.ego' lcszt.tliCenia ,s~ę. PoIi- l rellCY.i ogóluorosyjskieJ partyi robotniczej 30eya1' '1'0111 fl. Ei'iUI1.I. ... Mil~O )O~L~ Pl'itll'rl(. )I)r)d()błl(~, nil~hy
technikęuko\lC2ij'lw roku 1900. OJciec Azefa I no·dljmokratycznej,
NHJrnt~y Z('ehCldl 11I:yo pwrw~;zl!go ztrch OIIV(,Ijcs.tobecriie w szpitalu dla cboryohumysłowo.. I
Podczas rewizyi .do lokalu stowarzys\\ouia rów, IV ktÓl'Ylll zualoWhy się (11'zypo.;'ci do I:!lry.. '])~ ~zcZę~6'lów powyzsz:lch .Nasza GazeLa" I' przybyli i zostali an'sztowani: córlol koutraullli- toryum llcntralncgo,niernal w tych Hlwlyeh wana' P9dstawie inforrnacyFplsm zagranicznych. do- i raJa Wiara Dutakow, mieszczanin Pawd Hożkow. l'unkl\ch,co armia, ft':\llGUslm w I'oim 1STO. Caty
daJe,.:ztl .Aze! oże(li()oy byt z niernkllt. nazwisldern ' a}( uszerlm Cllana .Rap[\por~ i córka pu!koIVLlililt więe ich wysilek s!tiol'o waeby się lllU:,i(l.l na J)i'zej""
l\Ię~kert~l\tórabyla mu zi\.wsze bardzo gorliwą, l Wiara OgntIH)\\'jcz,
ści.e TonI Ep,lUll.I. Ale terOrl nadajn się tu. ellllo\V~
P9Il\OClllere;.. Byta r()bo~niea, poznalago w Ber~ ~
Wi/u'a ButuJlolV opuściła Ilrzytem IW, ziemię nie. do [ik('Yl obrollIwJ, a nadto, wyluniwszy llię

Areszty w Petersburgu.
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.ł nie jadłby jej wcale.

l tym spl'zedawconi ojczyzny kt6rzy głoszą w gu:,
Masz racyę! .,..,.... wołały kucharki.·
zetach, że armia jest rzeczą zbyteczną.
.
- Za to z pailskiego kredensu. napije się .•
lttum kobiet mszyJ na bulwary.
, najlepszego wina, Nie dziwcie się, że pani się za i
Policya wczvvała dla Ul~aszcnia namiętności
·1 to gniewa, ale my kucharki jesteśmybal'dziej str.ai ogniową, która jednak dOWiedziawszy sh;,
. partyotkami,oniżeli ta burżuazya, która żałuje że ma wystąpić przeciwko kucharkom, wyjecbała
\ obrońcy ojczyzny parufunt6w mięsa,
wolnym krokiem·. i tą samą drogą powr6ciJa, nic
~--.
Pon.ieważ. z t~j b. ~lrŻt.laZYi składa ,Się. rząd nie zdział~wsz~.. .odpI·ow~dzoły . il:.t z ot<rzYkam.i
(Citlgdalsty ""':"'patrz nr. 30.)
, francuskI, przeto me dZIwnego, że myśho ska- radosneml streJkująC;e kobiety,
.
,
..
....
..
l sowaniu armii. Ale my" na to nie pozwolimyl
l . Wezwano. zafogę. Ale żol'niel'ze postanowili
. .:.:Stantaki rzec~y od~JJa~ SIę ba~dzo na z<?- l
-- NiepQzwolimy!
.
..
I' . nie. bjć się· z kucharkami,
dla kt6rychiywili' za~
lątikach p&ryżan, dopommaJących .:~ę o swo~~
Rząd mówi, że armia drogokQsżtuje.
\ wsze .dużo sympatyi.
~~~~vą. Poc?:ątkmvo gł6d .~tarąno~lę załagodzIc i
. .;.... Kłamstwo, . kłamstwo! -odezwano się·..
Władze były . w prawdziwym kłopocie cO
Wrę$t~~t~cY~c'h, aJ~ jchllc;zba Ole wystaFczał'a I t.ł~mn.ie,. - Gdyby~my zotnierzy nie dokarmiały! ···zr~1:JiŚP Oka~a.ły S!ę na\~7t gł~sy za tem, aby ar~
na WY~yV:'leme trzymlhonRwe~o !łumu stolicy. . . i Plękmeby wyglądalI.
mu me zn:nIejszac, gdyz to me iJatryotycznie.
'··.P0l!lt~d~. kucharkarrH rel w!odł~. madem?l: ' , . - Dlatego ;tml~iUłY ,cC?ś radzić, aby nam
.. r;ratelll tl,e; odbywąły się· narady długie.i
$el)ęQUvelPanięnl<ą;o dwułokclOwe.J szerok9s~1 7;ołnlerzy z ?aryza n}e zabierano.
.
b~rzhwe w n11msteryach, a tymczasem kucharki
w<(łlecąRh~ Q.:C$łkow!wm obW9dzi~ctałaparHęn.;..o... Radzmy,radzmy! ...:.,. wolały kobiety, za~
me wra~ały do ciom6w, tylko manifestowj'lly na
S~ł.e.gQ}~gqQw,QCU Olę będę Pisał:
.. , . . .
lewając się łzami. .
. '.
. rzecz armii, śpiewając ",Marsyliankę", .
.,Z:aJą\\!SZ}r'!TybU11ę~ pan~a qlIve \VYl;ąsnmła
.... --fl'obim,Y ppdanie ,do m!nistery~m, że, my, . . Burżuje poc~ęli ch.orować na katary żołądka
J~~!iqą~łoo.!.~~~Palyz.~bezzołl1lerzY"ta;lal~ kO-kuchar~l, 'podejmu!em~ s!Qkazda żywIć bezlnte· l. kJs~ek, ~ yv gnlewl 7 I rozpac~y. rozpoczęli pod~
bleta<ib~ bnl\S,tul to otllad, bez butelkI wm~ czer.. resowme Je~!negozołmerza, ....
'sycac .OPI~I,ę ... przeCiwko zrpl1leJszeniu wojska,
~an,ęgQ!i ... . ... ... , ....... :. . ,
. . . .~ .owochi "'-'odezwalo SIę kilkaset g.łosów przYl1p)mme] w Paryżu.
,~Zyqe~m6WlłaOhvę~,rlIe sk~ada Się w truITue. . , . . .
.
........
NIe pomagały rawoływania pism, zadlęca.:.
tyll,\o 2'.fQst,be{u1 l\atl~tĆlw,~ałat~l legumin; aby
~ Jednego!- zaprotestowałyiline,~Wszal< ]ących kucharki. do uspokojenia się i powrotu'
żY~1 .potr~ębaJę&Z~Z~PPdp,lecęma neJwowo-dl.1~ są jeszcze i .~tratacy.
.
.. .
..
na go~ne s~anowjska, .Kto· tylko odezWał· się
cbaw.egql 7 •.. '.< i«
..
,.. .
•., '.
-:- ~ W,lęC Jednego. Cz~z t~ nie. O~OWHlz~k W. tome pOJednawczym,. kucharki wylewały na~
" C;;zyktar':=J Zw~slZ~ar~łQ slęprzypa~lc pl e- 9~ywate.II~aryskich,aby p6plerah spok6J wtnie- metylko słowa oburzema, ale nawet cate wiadra·
czeu"",tedy,. kiedy mem\a,~a gł9dnego.· kocnanka?· sCle? WlOCie. panie. dobrze,że przy kuchni uczci- pomyj.. ,
.
'. ,
N~dy!--:wr~a.sn~łj1.~bp:l;pę,,~. _ ,w}e p.rowadzo~ej wyżywlenię·jędnejwiecejosQby. Syt,uacya stawa.ra się bardzo groźną l źlebi
. ,~z..~egOslęJVłaśnie t~orz~<~yo~el.Plęczen mc me kos~tuJe\··
..
.
...... Się skonczyła,.,gdyby reporter ..~M.atlna" nie popr~~p~lon~. pan ~mew\1yzabltł~aipal)lątldądo
.- Rozum11le mÓwlsz!.;- wotąn6 w tlumie, daY zbawiennej rady: .'...
.
.
.
r~,t,ąlJra7Y.ł ~a ,;Obl~d, .:a:wtedYi2rcałąS~~ębodą
. ·~,A. więc pisze;my podanie· do pana mini- j
j,N!e dać~Qrnierzorn jeść!" ...
Pt?~JnnijJ~~J(~zołl1l~rzą~\lk~c\1~nęgq0J;lr~l\~~:na. strawoJl1~: . >' ..... . . . .
l
"NlOdać Jeść straży ognioWej!"
s~ęJ.:drQgieJF'rancYIL ... , / ,
, ..•..... , - . . PISZemyl -wołano, .
.
.""",,,Praw~al ~ woł~no~'YNumje" ... ;.···.·'\~yi:
•...;,. .Wszystkie'Sięppdpiszemy.
(d. c. n.)
, .,..•..",...; Sm~tne,co prawdat.z~takiż0łnlerzm~w
...... Wszystkie!:·»: '.. . .
$ł JęŚć. jrochęprzysw~dzon~l pieczeń, .. alęinaqzęj
.~ Ą tymczasęm Mjdziemy wybiJa~ s~yby
~5)

Andrzej· de Cllare. .
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z tego przejścia,armia niemieckie wzięte byłyby wywija. się zlota przędza odrodzenia, wyłania się Cala ta historya. zostala wyświetlona przez same~o Fioz boku od północy i od pOłudnia prze:ó arlllie, młoda Polska, która .1111 Sejmie Wlel10ffi mida dorowa, który oskarżył się przed partYą socval rewu
których byśmy nieomieszkalizorgat!izować pod Btworzyc wielkie d:deto reformy ustrQju pań~twa, lucyonistów, a partya og~o~nll wszystlco IV swoich pis
osllJną naszych dwu baryat'. Co do wzięcia ata'
n. 0hoClaż nie sądzono jej było WCieli c się w ży- ' LlH\ch.
kiem linij ufortyfikowanych francus!dch, to by- cie i (101l:0na6 dzieła odrodzenia, obudzila prz6$ \
Podczas śledztwa w sprawia zabójstwa Kazauea \,';,
loby to przedsięwzięcie, przeznaczone na pewne ciaż ~aród z letargu i na nowe pch~ęta tory"
l' Flot!oro\V
przyshl z z!;gro.nlcl'sędzlem,n sledmlem!',
niepowodzenie, jak to wykazał atak trzeciej ar~
Tę miodą Pvlskę w przededniU Wielkiego, Bzczagólowy opis "kary r,mlefcl wykonanoJ nad Kazalimii japońskiej na Port-Artura, chociaż warunld Sejmu Nowaczy ńsl,j przedstawia nam w Feliksie cewem", jak się wyrazlt
tam były o wiele l\Orzystniejsze.
Waleryuszu Łubieńsl(im, pośle kaliskim, Stasiu'
~
.
Natomiast gdyby Niemcy nie liczyły się z ne- Piotrowskim, ~,zambelanie Stanisława, ~ugost~ i
Gazety petersburskie -dOJlOSZl\ o ciekawym fakclo,
lltralnością Luksemburga i użyły jego terytoryów podczaszycu ,NIemcewIczu a przewod~l ~m Ka.Je- wykry~ym podczas rewit;yi moskIewskiego okręgu poczcelem przeprowadzenia części sil swoich, sily te tan
Węglerslo, wielce przez Nowaczynsklego wy- "owo· telegraf "znego Rewid wa (I d k
t
b·d .
'd l' .
N'
P 't· t
"
El' b· .. . '
,
O",
o n
o umen 'f u owy
znalazłyby się bez wystrzału na tylach linii na- ! l ~a lz~wa~y." .Ie " Ol le y pięCIU . Z let l \' pewnej linii telegrafioznej, Dokumenty i kWit. y byly w
szych obozów warownych, l\tóreby się ujrzały za- "KatalyneHla. ale memoryat w obroDle po~wał. porządku wzorowym, ale, niestety, same) linii telegra·
atakowane z dwóch stron jednocześnie. Armia {ran- c?uych przez. kamar?"lę pr~\V rzeczYPo~po,llteJ, na· ficznej nigdzie nie znaleziono.
cuska widziałaby się wtedy zmuszona w celu o· rnsany plOmlenllle l z duzem zabarWIeniem sao I
brony drogi do Paryża, do przyjęcia walnej bit- tyrycznem staie się w sztuce Nowaczyńskiego
~
wy, być może rozstrzygającej, zanim at'mie Spl'zy- przyczyną prześladowania Węgierskiego, oddanePodobno wznowiono sle~z~wo w sprawfeza.maebu
mierzone z Fraucyą dałyby znac o sobie...
go pod sąd marszałkowski, jako osl(arżOllego O I no. hr. WlLtego. Okazalo się, Jakoby. zamach byl zorgaW obecnym swoim stanie armia belgijska, za. zdradę stanu. Węgierski, oburzony, odrzuca otl8.- nlzowany przez Związek narodu rosYJskiego.
Jedwio zdolna do dostarczenia garnizonów, konie- rowany mu klucz szambelal'lsld, za ceuę ożenie- e -· - - i b L ' _m
li
cznych celem obrony swoich trzech obozów ob- nia się z .Madame Zuzanną Dahlke, metresą łu6· ; f.fłllnt9ł§'ł~num ,Ur.f IIUllIillP~nj!l"I"I"1 hlldOfilU/Tłł!
warowanych, znalazlaby się w lwnlecznosci po- lews!,ą" lekce wazy sobie przyjaźń I protekcyę ~t;ig im.!»•.,.
Ul" Ua.!!Ili"'''l1L·1I:i
atlu
zwolenia na przedefiluwanie mas niemieckich, nie możnego ,RadziwiUa Panie Kochanl{u i pOllimo (
W U RSY N O W I E.
stawiając przeszkód ich l)rzemarszowi, Gdyby na- l nalegań przyjaciół uciekać nie cllce pl'zed strażą !
to miast projekt generała Hellebauta urzeczywi- mal'szalkows!(ą, która przyszła. go uwi~r.ić. Chce l
stniono, Belgia miala.by do rozporządzenia, prócz być oddanym pod sąd, bo pragnie wytknąć pod- I
Wielkie zapotrzebowanie odpowiednio przy.
WOjsk fortecznych, armię polowa w sile 100,000 . czas rozpl'D.W sądowyeh i odpowiednio napiętno· ! gotowanycll nauczycieli do prowadzenia szkóŁ luludzi, niewąt.pliwie niewystarczaJą.~ą, ażeby zatrzy- ; wać ws~ystkie szellllosLwa rządu i l{amaryli, bo i dowych prywatnych z wykładem w języku pol·
mać najazd uiemiecki, ale mogącą. zagrozić Iinióm z ufności!} i wiarą zapatruje się w przyszłość skim i wielki ich brak obudZiły dążenie do
komunikacyjnym,., i sparaliżować zupełnie opera- : kraju i l\Ończy sztukę wiele mówiącym frazesem: 'utworzenia również prywatnego seminaryllm na.
cJe najeźdźców, W takim wypadku Niemcy zawa- "Nie byŁo nas, byl las; nlil będzie nas, będzie uczycieiskiego polskiego.
hałyby się z pewnoś~ią., zallimby się naraziły na lasl"
Grono łu:lz! dobrei woli z mecenasem Osuek,pedycyę tak hazardowną. i to Jest powód, z któ'
Sztuce Nowaczyńskiego brak jednak tych chowskim na czele zakrzątnęło się około uzysl;:a...:
rego dyskusya nad nową ustawą WOjskową w Bel- za,gadniczych waruul,ów, które wymagane są od nia Odpowiedniego pozwolenia i zebrania· niezbęgii zasługuje na to, ażeby ją śledzono z uwagą utworu przeznaczonego dla sceny. Niema w niej dnych śl'odków materyalnych na ten cel doniosly,
przotlewszystkiom w śl~isłern znaczeniu pojętej!
Pozwol enia udzielono w połowie [Jll.ździerniuielylko po stronie Belgii; ale calej Europy".
___.._.'___
kolizyi dramatycznej, niema alicyi rozgrywilj~cej
1906 r.
.
się wobec widza; wszystl<o to bowiem, co alterę
SprawQ środków materyalnych ułatwil wielT E A T R.
tę stanowi, jak naprz. pojedynek Węgierskiego, ce ś. p. Adam hl'. Krasiński, ordynat, ofial'Owuz szambelanem PlOtrowslwn, sprawa luemoryalu, : jąc bezinteresownie na użytkowanie obszerny, palnóry wywolal jego prześladowanie, odbywa się i lac ,~(Jr::1ynowie pod Warszawą, pewną prze"Kajetan T-Vęgiel'sld" czyli "Starościc nlcaran,1J", za scena.
I strzen gruntu oraz
zabudowania folwarczne,
tragdmmedya z czasów Stanisława A1llfus{:a 'w 4 ch .
CU~I'akt,ery wszelako osób działających, za- ' htóre przebudowano na internat.
' .
aktach Adolfa NowaczYlls1ciego.
I rysowaue ślllial(), pown!łJ rękI!: i podm~dowane ży- I
OIhrę tt} szlachetny dobroczyńca rozszerzył
Za panowania St.anisława Augusta zasłynął ' \~em.i barwami, uklad ,scen zbiorowych, pe,ten iy: przekazują,c ostatnią wolą sWoją cay rO,!wark
między innymi Kajetan Węgierski, urodzony na cia l prawdy, dyalogzywy, skrzący Się Iskrami, ursynowslu na rzecz, s~~~~!.I!!~c"naiIcZfcTelstne",; I
Podlusiu w r. 1755. wybitnsm talentem poetyckim, szczerego humoru i kąślllvego dOWCIpU, tło epoki! goroduaiąc'o--go'po[ zarząd spećYjjJiiei'fQ--lcaml·
obdarzony wielką latwośCHl: rymowania, ciętym, . ucllWycone ze ściilloscią historyczną i z zacho '.! teEu:---·'····
. .
satyryczIIym dowcipem.
iwaniem własclwej perspektywy.
l· Po dokonanych przebuilówłtach pierwsze se.;
Wychowany w konwikcie Jezuitów w Nowem .
DYl'elicya naszego teatru dołożyła usilnych I minaryum dla nauczycieli ludowych otwarto
Mieście, a później u Teatynów w Warszawie, na Btara.ń, aby sztukę Nowaczyńskiego w należytej wk,.9,lim!..,l9QL.r... Egzaminy wstępne odbylyslę
wskroś przesiąkły zasadami encyldopeuystów fran- ukazać nam oprawie.
w Cllllach od 9 go do 22-go październi1cL\. Przycusldch, zapalony wielbiciel Voltaire'a i Jakóba
Wspaniałe stylowe kostyllmy, meble, rekwi· jęto uczniów na kurs wstępny 39,ńa pierl!:szy·
Rousean, Węgierski w 18 roku życia napis al naj· , 1,Jta, dekoracye tworzyły odpowiedni nastl'ój a ~l, na dł'ngi - 12. Lekcye rozpoc~~to d. 20 go
celnie.iszy swój utwór. "Organy". .
i sceny zbiorowe, wybornie wyreżyserowane dawa- ! llstopada..,
"
.. .
lVlógl byl wyruśc z niego poeta pierwszorzęd- ~ 1y złudzenie prawdy.
, I ,Załoz~clelamlsemtn~ryu,m byli: pp,Kar.ot
:nej miary. aledwót' Stani~la.wa Augllf:lta wywarl;
Z kubiet na pierwszem mieiscu należy posta- " CZlllllowskl,. PIO.tr Drzewleckl! Aleksander mo~
sWÓj wpływ na młodego :lóapalellca, który staw- ; wić panią KozllJwską w roli l\'Iiecznt1wwej ldalii : wacie I, . dr. Stanisław Hassewlcz,. Czesłew KlarBZy się ulubieńcem królewskim, mianowany jego, Borzęcldej, wyl\Onauej I.ltylowo z tinezyą i wdzię- . ner, ordynat Adam .hr. Krasiński! bar .. Lęa-{)old
szambelanem, prowadzić zaczął życia hulaszcze; Idem; dalej podnieść należy grę pony Zmijewsldej I~ronenharg, AntouI OsuChO~S[(I, Ho[!ryltSI6n,;,
i rozpustne, naby! sk!onnoścido paszkwilów.Je I w roli .Madame Zuzanna D,lhlke, !(tórej artystka lnewlcz, oruynat Maurycy. hr.Zal~oyskl..
...
go dOWllip i poetycka werwa zaczęły szuka~ na- lnadala odpowiedni wyraz oraz p. Czechowsldej ~
Do rady nadzol'cze! ",:eszh pp., Czesta,;
tchnieniaiw WJuzdanej I'ozll uście. Obmziwszy w zja- . zręcznej ipelllej temperamentll w roli subretki· Klarner, Adam hr. l~t'aSlńskl, A. OSllchowskl,
dllwym wierszu satyrycznym p. t. "Portrety pię- Mieczniko wel Lizetty.
.
I Maurycy br. Zallloys!{l. .
.
. .
eiu Elżbiet" i "Katal'yneida" wysoko poloione OP )
Kajetana Węgierskiego z mIodzieńczym za.-' . Na drrektol'a powolano pana WtadyslaWI*
soby, Węgierski w rolm 1779 musiał opuścić War- ~ palem, werwą, i wniknięCiem w intenc y~ autora. I Pdechowsluego. .
Bzawę.
:. Z!H~I'al p. Grabowl:lkl. Ksi~ciem Karolem Radzi-! . O~razuw pJerw~zym. , roku .szkol~ym urziłTen okres jego życia cięty satyryk i bezspor- : winem pUllle Kochanku by! p. Z3lwerowiez, któ- ; dzono,lnter.nat, odpowladaJąc~ ~ymagan\Om wY:nie utalentowany pisarz Adolf Nowaczyński wziął l'y rolę tę utezymalw odpowieJn m tonie, upla- gotl~ 1 .bygJeny. POlVstal.ablblloteka, dokt6rej
za treść do swojej tragikomedyi p. t. "Kajetan styczniając wcale dobrze zaS:lduicte rysy tej hi- i ~aloze~la dop.omogła w}elce firma~ebethnera.
Węgierski" czyli "StarOŚCIC ukarany", l,tóra w so. storycznej postaci. Wybornym, zwłaszcza w grze l l W.olfa ofiarUjąc 840.dzlel (1)38 tomow) i czy~
botę duia 6 lutego po raz pierwszy wystawioną mim cZllel Mdmciem t~tumfilcldm l<sięCla byt p, i telmę.
"
•. , ,.
. , . • ..
zc.stala w Łodzi na scenie teatru VIctoria;
,Ryszkowski. Floryan Drewniew.ski seltretarz Ra- ~
, Wobec pI~ewld,wa.neJDlezamoznoscl~ezni?Tt
Nowaczyński w 4-ch luźnych obrazach wy-o ! dy nieustającej w subtelnej i pelnej wyrazu grze zatloszCZO,n? Się o fundusz: stypendyalne l dZlębornie podmalowal tło historyczne tej ciekawe..i p. Siemas\!.lw - wysunął się ,stano wczo na plan \ kt, ofiurnos~l~tz;.:;orzollo 29/1' stypoendyów po 1.50
l
.
pierwszy, zwłaszcza s~ena oswiadczyn Zuzannie 1 r • w ..sumle. , ,)0 rb.
,
J
..• P.lerWs~y
rokszlwlny dal bardzopomyślntl
spo (i,. ZWIastującej upadek potężnego niegdyś Dahlke od€'graną. 20stnla po mistrzowsku.
państwa, przedstawil nader plastycznie calą. tę
Z pozostałej obsadY na wyróżnienie zaslu- I wyOlkl. ' .. ,
..
'.
..
zgnilizDę kamaryli, rozpanoszonej na dworze Sta- żyli jeszcze pp FrHcze (Tepperl, Borowski (Ste •. I . Z 70.uczm6w promow.ano .na 'Wyzsze kursa.
nislawa Augusta, demoralizacyę magneteryi pol- fani), Gurynowicz (~lonSleUl' Du(our) i Tatarkie- l 59, zostaWIono na ,rok drugI 7, uwo!u!ouo4,.
sIdeł, zcudzoziemczatej i wyzlltej z uczuć patryo· WICZ (SW1stak),
'
P~stępy w: naukach byty bardzo dobre, Po't)'Zl1l11, tych Jurgieltnil~6w na obcym żOldzie,Wlu-,
l byt zas na WS,l.~V doskonale.m powietrzu; pr'tj'
aill'ml rękami rujnUjących gmacb potężn~j ongi
w-. om'
_ _ ,__ St. Łąp.
J IdObr?ffi OdŹyWUllllu,
wybornie wpłyuąi na. zdl'o~
rZ6t;zypospolItej, cobylaprzedmurżem chrze-;
. ..
".
f wie I rozwóJ uczniów.
. .,
ŚCHlI:stwa i cywilizaCji zachodniej . przez Całe
Do plsm rosy 1sklch nIldeslano z Paryża telegram,
Na rok sllkoluy 1908/9 otWąrt9kur;g trzem'
że do w!ądz fl'ancus$leh zgłOSił sięzabóica posla.Jollo-; . i ~alożono WZOl'QWf\ szkołę, którazatazern hęwieki,
Byłby to nad wszelki wyra~ bolesny obraz sa l.zażądal,h.J1V .go wydano Rosy! na zn~adzie trakt!\.- ' dZle szkolą praktyl,i dlawyc}łowańców sami~la'·
tlpadliu rycerskiego i pelnego wielu. cnót naro~ tu. Pisma rosy,,'li)!l przypomlnaią z tego powodU sprawę ryllm.
.
..
. . ..... .
du, gdyby Nowaczyński nie rzucH na to wstrętne zabójstwa, Jdlosa zabl.t rewolucyonisto. Fiodorow, wpr~M. , Obecnie, dz~ęki hojnej Q:liel'ze, posjadają;,;.
bagnisko promieni jasnego światła, zwiastujące~wadzony 'IV blądprzez cz/qnkl\,."zWłą/ikU narodu r;DSfJ- sled:-lb~ 'Ylasn~, zad~emI. dłngaJl!.inie obCią~Q1Jlr.
go odrodzenie •.. :A-Ie!, w~ród akcyi snująceJ się skiego" l{aZ~!IClewa, którY,tllkze Jnsce~lzówałzl\bó'stwo gdyz na. Ich spl!1tę s. p. b~~Krasi4$I(j,potv.ze})Qą
J .wotl,a lntrYi:! ~'~Hf§t.l~.'fozpusthY,ch milQst:k
He~~lln8tęlDa. KJe4y. l&abó;CIl ·rewolucyonrstl\, dowledztd sumę ,wtestąm~,~~!~ę,'.r~o~9~yl, seD:up.ąl'J111m.'I>ler~
i bezmY$lnego .'!li:Ql(f~:tr' CUdzo~l1emSzczyźnlei 819, kogozabil, .,odsl!il1l:/ll: Kazaneewa. ~abJłgo także. wsze 1 dotycJjCa9;i";.j~ay;p,,ę.··rna.])t'zed80b!rdróg~
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_-::_~ ~=~··---:~~:~~:~·,·~~-~~.-·'~~·~~::--~vy~~~'ea~::~v~;;~~~:::';:'o.~;~~~rOli i udzielenia kal'tek wyhOl'CZY~
latwieJ'szfI't i rozwój. peVi,·ni.ejszy,l 1,1 a c~e,m bez- ; ny.--idzio
t 1'1
t
}'O 1(( lU którzy składki do l-ero St1T
do teatl'll,
. ,.
"
'y co ym cz II l , ,.
.,
I:'>
• J*
wątpIenia zysk:. wIele ol:1\Vlata a'!lJowa.
l ' Nie o&wiel'ają przed nif); drZWI Jak dawnieJ. czuia 1909 roku opłacili.
Idzio cicho do gardoroby ubioraćl.
W związkn z ogólaem zeoraniem łączy się l
__ 'l'arowslw sllóunicęl- kl'zyczy Jllsnowlo- kwestya subskrypcyi na udziały Towarzystwa saG
DJ
i sa, o skrzeczącYI~ giosie, chórzystka. - Spódnicę ni tar nego.
l psiakrew, bo SIę spóźnię, - Tarowsl\a ogluc~t~,
J.l,famy nadzieję, ,ze i tu panowie obywatele,
L. llochyla się zgarbiona postaó .'l'H~OWRl{1eJ, rozumiejąc własny interes, na posiedzeniu środoSledztwo pOliCy,ilHl przociw Stal~is!a":(),:,j podnosi zr~uconą na podłogę sukmę l ubi8fa wem przystąpią gremialnie do subskrypcyi i deSzczygielskiemu, aresztowanemu w OSIVlęCIIJJlH l(l'f~yldiwą aartystkę~.
. ' ~ ldaracye przygotowane podpIszą.
i odstawionemu do Jlolicyi Ju'akowshiej, dOjl!'oI ldedy zagl'l1. muzylca, tWSZystkH}) wyjdą ~
(c) Jubileusz. Odbył się 80 letni jubilBnsz
waJzl10 do wyjaśnienia sprawy. Szczygielslli z garderoby, zostnlllO samu,..
q maj,tr6w oeclilI pończosznilców. Uroczystośc zgrobadany, ozy jest wl!lściuielem znalez~onych ~ ho·
Siada przed wioll{im 1Ilstt'tlW', wygasle ,oczy madzita nietyJko członków i ich rodziny, locz i
telu Nlll'otlowym 18 sztuk renty panstw@woJ 1'0' nabierają. ognia... wraoają miniono chwile swie- delegatów z Warszawy i innych miast. Człon kom
syjsldej, przeczył temll stanowOZOi policya zna- tnoścr ... po zwięJlej twarzy padają gorące łzy: , cechu majstrom rozdano pamiątkowe żetony złotej
łazIa jeclnak świadlw, lrtóry paczkę tych walorów jedyne precjoza aktol:l{~.
.."...
wszystkim pozostałym uczestnikom obchodu _ żewidzi al w posiadaniu Szc:.:ygielskit;go. Jest to
A tylko jedyny svmdek JesIen, 8[llJeJB SIę za , tony srebrne.
pewna dziewczyna, Jitórą. Sz~:r.ygieJski podejmo- olwom z marzeń «starej romantyczki, i gwiżdże l
wał gościnnie w hotelu, Ił. ],tÓl'l;lj Jlokazująe pa.. po dymu i kacu oL! wieezll~ piosnkę «o nal wności l
(c) Towarzystwo szerzenIa. wiedzy h:andloweJ.
czl((~ z walor:\mi, radZił się, gdzio ma włożyć, l d k' .
W dniu 13 b. m. odbęd;.:io się ogólne z(~bl'anio Tododajac że zall"('I'[1. rZ8komo 1(,1),000 rubli.
11 z Hl»>.
; W31'zystwa szerzenia wiedzy halldloweL w lokalu
\V~bec. ta]e stanowczych zeznań owej azieKonstanty Tata'T'kiet/Jl'cz.
, 4~Jdasowej szkoly handlow(~j (Druga 4<:1) o godz.
lVczyny, Szc:l:ygielski przyznał się ostattlcznie. że ~. M~~~
..... , .•....... 1j-.........
9 wieczorem.
on Lo 11llry1 IV piecu pokoja hotelowego walory. l
lU.I.ENDAU,ZY'[ TRIUUNOWY.
l
W razie niepl'zybycia dostatecznej Uczby czIon"
O l)osiadaniuich przez siebie opowiedziat Szczy·
IMIONA SŁOWIANSKIE Dz!ś Gorysl:awy. Ju-' M\'l-zebranie odloźl)ue zostanie do dllla 27 b. m,
gielski organom policyjnym następującą histOI'~ę: i t 1'0 Tomlty.
r i dędzie prawomocne bez względu na liczbę obec~
rl'acujao 1;: z. w Izbi\l slGll'bowej w Warszawle, L
TbiATR POLSKI, D z I ś W teatrze Victoria .81a ! n~ch.
spostrz~gl dnia pewnego, jak jakiś żyd,:V biUl:ze ' l'OśeiJ l1!!1\l'l'bn:y' A. Nowaczyńs]dego. Początek o god\!. I
(a) Pośrednicy przy kl.l.pnlll i spr~edaży to~(l.~ięQn (Szc2iyg~els!{i) praco wal: upuscd z kw- 8 m. 10 wleozolern.
waró w. Wozoruj, o gouzlUic 7-ej wieezor"m, w
szeni paczk.p. papIerowo Sz.czyg.lelsln paczl(ę ~ę
- J.utl'O Wyzwl\llie" Bolesława GOl'czyńskiego, po
l
.
I"
4'" dl! ł
'
'li
ł
l'
d'
zni~.onych eonach. Początal;: Q godzinie 7 i pól Wlec7.O· lokalu przy ulicy JiOtl'[WWS (Jej nr. ., o y '.0
lliell.o:Mzeżenie !;ll,ry, a iy( owo ZlIV1l3 rzecz, rem.
się zebraule czlouków Towarzystwa pośrednilców
nio uJ?ominal się wcale o zwrot papierów, llato'l'EAl'R WIELKI D z I li . Madame Butterf1y", przed. przy /(upnie i sprzedaży towarów filbl'yk mioj..,comiast upominali się o nie inni ludzie.
6tawleniO opery wars<ll>wskla/, .Początek ogodz. 8 min. wych. U'lzestnillzyło 35 osób
Gdy naznjl,ltrz S;zczygielski SZOlU pl'l\eZ ulicę 10 wiec~orem,
Wybrano 5 cin delegatów na wszechrosyjski
Rymnrskq" przystąpiłO do niego czterech mę:-etyzl!
ZEBLtA.NIA. D z I ś w lokaju "r,iq"(N'awi'ot nr, 38) zjazd przedstll.Wicioli Stowarzyszoll marących na
i pod groźb[~. Rl,ula \~ leb~ l~flzfllo m;l . ~YYJechac o goLIli. 6 WIcct,<il'am, (ll'gauizacyjllo Zllbt'anla krawców·- celtt' pośrednictwo W sprzedaży towarów, w .Pe~
z W!lt.seawy zlt granIcę, paplt'ry ?lamWllle na. go' i W lokalu pł'Zy ul. D,:Jelnaj Ul'. 13, o g. 8 i .P?t wleczol'em, zebranie sakc9! ekonomiczno spoXeczneJ Towl\l'zys- . tersbul'gll.
tO·,"!(6.}' c7,ekaó dalsz\'l'h Ilolc. ceń. w Krakowie.
r
J
: tW4 [(ultu/·y Pols)rieJ,
na. które m dl' Skalski wygłosi i
• I.
'
Szci,ygiehki usluchat poleceń, gdyż oś\Viadczollo odcr.yt p. t"O .m!es2:lcanillCh wspóluzielczyl~h,"
!
(c) 'fo-waizystwo przaoiWZCul'ilCZe, TtlrlUm
I!lU~ ~esą .iO vje~iądze partYtuB P,,~. S~ i pl'zez
_ J u t l' o w sal! l'ow. Kred. (ul. Sredllla). o godz. : po~tó!'Uego Ze Ufa uill cz!ou leó w ':['~ IV;lf Zy..,twa prze~
C2eetQ~howęl gdzlo wsstuchal Ila.bozeustwa, przy· li p\l pol. ogólne zebranie cz!onl,ów S~ow. wbścfcleli . et wzebracu·go wyznaczonO na l!;non 12 - ty b. m"
hyt tlą Kra!(Qwa, staraj!l:(} się tll zamjetlió waloty, i nleJ'l1chomo'a~! m. ŁOt1zl.
to j. w nadl'hodzący plą.tele o godzinie 8 €fj wie~
4f1,Tiim tonastąpU~1 zQstal przez in~pd{torów poIWNCBtl.T. J u t l' o wBląŁei sali Mantauflt\ kOll" '. czorem w lokalu Dzielua52.
·p.• cxia,ręszt.owll.ny.· . t.utaj za fał$.;Z~wy melduuek ' cert !,amer!l.lny ku uczczeniu 100 ej rocznicy urodzin,
to rozQslańO zawiadomienia wszyst.
I l k"
l
..
j lYlendtl'Slhn!t lIartholdy
! 'k'lm Nact: lzebranie
k
i lcd\vo ZlotU U.l'yc .JilallZ \:ę z, paplenWll w PO-!
OnOZy r. D zi Ś w sl\lI ~J~J(lnoścl" (Plott'kowska
on om.·.
. . .... '
.
.
vieJnlkll.:.j
",.' '
17fi)j o go(I~7 .Wi?C'.o~,,~, di'.~itęi'z1nskl wygli)si 91i~ I
(a) ,Z Towarzystwa Kultury Po~skif)j. Na
D;\1sze l:lled~twow 'teJ. spr~\V]e' 11rowaą~1 . ():t;y~ ,,0 odzy Wlll. UHlSl1,l
posiedzeoll1 Zarządu . odbytem w dUlU f> b. m.
stt~i~al'lly,d(lka.d (J,dstf.l.\yionoSli\)zygielskie~o, .
-_____
postanowiono; .zwQladzelJl'Q,lde, sekl'yi oświato-
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llozpol'Zl1dzenie p. pnUcmaj:ltu.

P, po-

wej na. 11 b, m. z następującym porzf}dkiem
clziennynl: a) wybory ~lo zarządl1, b) sprawa
Moliot ·ki publicznej, c) kasa sekcyjna, d) wnioski obecnych i wyznaczenie terminów dalszych
zebr~ń sel~~\y.i; na l6,zaś b.m. :vyz.naczollo zeIJrau1€l. s~k y1 !l~OIlOnllCZUo ~pol~cznBl na. którel~
omawIana. będZie orert~ > Jedn.ego z obywa~?l~
w ~westYl UUd?wy ~aU1C~ lUleSl,~ań W ŁodZI.]
będą uskllteczploll8 \'ybOlY do ~alZądu ~ekcyl.
~la utr?lYll1an!~ kontuktu z ~entI alnym zalzlldem
]~uttnl'Y\ polskuJ] w ~arsz~""le u.~hwalono w~są;
I ła,~. del.€~g(tta~Ja posie(h:eolU t~goz; ~ celu zus

licl1Ia/ster wydut rozporządzenIe, aby ile razy
.
.
"
.• '
. . .'
O"
• . l spadnie śnieg obfltszy,stróże domów
niezaleinie
... Mę!anc.hoHa, dUl. jeslennych.Św!at ",lUJ~; od uprzątania śniegi! z ulicy, p}'zeJewszzstkiem
'~ JlO~?J\~.eh~l~lelszary(l~" p~z kt?rep~~6, ! oczyszczali lak ze śrdegu tak .1. bluta'przejś?ia
sWltIlJ'~1 Jak ~wlattn grommozne latal'Ule.De::;~cz : la!lz<'ł M prz\:(\1 w!eglo sobio choduIkl pr&y krzyzoWSgl·Y~\',a. . ~a szybMlt, po?ure, roo~otonn,emelo.: w·ani~ się ulic, /1" oprócz tego CI) 100 ....... 150
dj'e.~S ,ZlJllll. ar~ec~ywlst?SĆ; Ul<aZUJ6 za Olme.m Iu'olww oczyszczali llliCt~ IV pOW'zllk na szerolr,oSlfl t:Ilą., :zgl~dnl~~twal,z,.
. ria
e.ści ~. ~l'$;lynów; tworz,\ó. tym sposobe[~ .dogodn~ ! zalU~erę:-;owaUla s~er~zeg:o ogółu ,członków posta~
• '.' ęm.I~le Sl~~g[ ~tll\~w az, sz~by d .' Rz IprZejSCIO' dlrtprzfJchodnlóiV.
Na talne) samej nowlQno,.' na pO~lledzeU1u. zarz,)du. dopuszczać
czywl!1t?scl Rz&eZ~,wlstO;>cl. b~I. .. str:lsznt'. i . z
siel'oko~ci ,Winien być. tiJlrz~tlliQty . śnieg przed ,wszystk~cb czł?nków oddZIału łód.zluego z pl'a·
'. Irmt~aye drogIch !18,mlCm wahuą S ę !ll ęd Y I wsZystkWl1H 1U1.1tytucyaull pubhczllemt.
1 wam głosu dOladczego.
regz~kallu koronelqbl'ut.lnych. polachmamonyoh, l '
.'
.'
....'
i
() 'f K O z· :d" n
•
rzricouJchnleilbale 113. podlogę. .
Kw~st~aw.vbj)rów~zł()~Ą:9w~finą,dui~~= I .
,.,'
'.;
arzą IowarzystlvakrzewlO:
:; ".8tatY.)(QSlh- 11ieodstępny towarzysz pótwio~ , mIsyl J,'ewlzYJB6J StoW'. włą.so:GltllI lll6fnth~mos~Jl : ma OSWl~ty ~ blezącym 1909, :oku ropre.zel\towao
kowyi!h prawie podróży -śmieje się !lzozer'bami, I m. Ło~z.i.PowOluląl}się ~a Uasz}ł. ~zl~il4n~{ę.~0 do liędł nast~Pl:IJą<l6: OSOQYi, dOldOr n\~d. ,MIe.~~y~!tW
pl'~ęż]{tóre prześwitują czerwoue kawall\i pnr-i wY~().r0w w St?warzysz~~1U wbs.lncleh . nleruchp- .j' ~u .m~~ J~~O ~rezes, ,011sta~i
!szuac tl ~(l o
llurykl'ólewskieJ. Zeschle liście .. staro wstęgi. .. ; mosel m Łodzl/l~4YPoIDlllamy, ze wsrouf},t. j .. ~v~c~ pl,eze:;, dr. Wacl!\w ~aslllslo J,ak? sel~retarz
; Wspomnienia.o,świetne czasy,
.
l 9~ia 10 J~tegQ uoyrego stylu ? god~ •. 5 po p~Juq~
mzynlerJer:zy KI(jcUhlll J~lcO SIr:I bUlk.
iNa.Jiis.ldm stoUcu, wsptil'ta gZową o framugę mu, ~ebl'ac slę.lIl\lH czlonkowi~ oby,~Tat?le ml.as~a !. ., (\10) • Z$~Wf/l;zk~. c~eladn!k:ów .Plllkia~s~iGh. Za<fltąOj.stechll'.ona) j,'arQwsklh
.
. .... .
ŁO~ZI w celu WyIJOJ'\l zarządu 1 lCOmli3yl reWlzy)4 I p,owledinąne wczoraJ w lok!~lu"Jednos~l~ zobra···Naz:więdlej .tWS.l'zy ,znać wielkie zmęcze.i:Jio:- J.łeJ.
..'
.' .....,.
. . . ! ni~ p~'~edstalVicjElli ZWill.zku m~eladnJ!(ów piekar~
Sen. Ją. ri f»O:Xz 1 ł.;;....z.am Y Slila. slę, patrzą. (), l1ą swo-I·. . z?yter.&Uer.ll1.}o.wta.l'zac, .lak ~lolllqsl.em l wa,.- : SklC~ l.slllepów WS.PÓldz!eICZYCh zgrom. udzltO ld},.
je .ljedyn&pli.mlątkhl zasIlęta:.. .' ' .
.~nym. Je~t l'acyopuJne pr? wud~enle. tej lllst.ytnoyl, kadz,les~ąt os6l>.~rz.ednllo~emo.brfid~yła. sprawa
Sen iunió~~pj~, \~ mlode latfl:, pąluabloglolt! lttól'a llllRstu przysporzy c IllQze WIele. dOlllosłych . zalozeIlla W ŁodZI plaklunI udZIałoweJ, Na prze ..
.nadziei;
•·•· ..
.kol':j:yści. A za.tem grOOlad!J,ie pp; obywatele zblerz- , woduiczącego . powolano p. Kazimierza (iraliń.. " MlQd\lilć,;::P~kność, .. Powodzenie." Kwiaty~..oie.się ol~olo urny, J;1O to idzio.o los miast!\., wy- i sld ego.
.
Rols... Auarzeula~;~: > ' >
.bierzcie eIlsrg\o2IIY zarząd złoiouy .z ludzi lnteli·
p, pan cer Pfzed$tfl,wit zgl'omQ,d~onynl prol ekt
·CbWilI!.21'H)OlIl~~e:J;lia.,.,
gantnyoh, kultlIrahlFhl. lndziinicyat\yy i czynu o : nowejllstawy Stowąrzyszenia. mająeego mlędzyiuBlą.rll
'. ,'.'
'.
.
j ~bJiżonylil przyną.illllJ)\.i poziomie umysłowym, . ! llellli prawo zatożenia pieka.rni udziałowej. ' ..
Idtlę- !pI'~\'izżyc)lę:lt\błęd(jm, blędem, który ~J3k dalece SlcUlc)DZne były rncyoną.lne Zar~.H~· I.
U::lta,WIl1 zakreślająca szerszą (lzialjl.luość Sto- •
J~. tropi,. cZY' b~dzie . w.stani.aspelllI6 .obowiązali : d~elli~ ogÓIl\~gO zebrani~ co. d.o zale~lości CżlOll; wal'zyszeU!R, prvjektll]eutw<m:enie pos~ózególuych
matki.,·
kow, cłOW()~ZI rte~. till(~,~e w (llągn ln,lIw,uastuduł sekcyj, mlfi)1owicie etyaznej,.oświatdwej itd, Wo ..
JV1il~il!~(l!
od c,zasil .1)ler~vszegoogolnego Zebr~IlHl ~towąrzy' góle caiy projekt ustąwy: niewolniqzon:asladujt.\cy
JęS}ell... Qla,btrumiellka ... 2~y,,~ I... cIsza...
szemB :Zlllllkasowało od1H. członkow .4,10 rb~
artylmly ustawy Towal'zystwa kultury po!skiej .".:..
'CiS/ZI1•.• b61. .. bółl . . . . "<i~ ; . . . . .
Pal1.owie :asesorzr dopr~zydyulUwyb~ani dnia uie "(lrzedątawia . jl.\ko . taki praktyc~lleJ wartośoi.
S:.:aNJ'odynp.dl'oga do,~.ząpol)1r\lenja.,.-tak-- . 5 (18) styczll1a r. b. naogolnem zebranIU pp. K, przyczfllI:\ p. Pąncer prójektuledziw~.e nazwy sto.
ttzal~szaL szat•• ' '.
•.. . '., ........ ".' •.•. . '. I.t\rkuszewski~ D. L~nu~, . It, Rlulc?w, M.. Pinkus j warzy~zenia: l!Qhrystti~owąkl, hygleniczny, wy twórZl'ywaslę..Wiec~or. :' lVllgotlnve .św.laHp !it~ D. Tempel sąpro~~.el11,' aby na pol gOdZllly przed czy,S.pOiywcźyprzemysl~~. . .'
.
~M.ni, .rzucapl'U\z olello, J'1l~l'll\sy $la.be~id~z.~će;
,zebranitl~,to jest. i~z 9 gO~2i, 41/ 2 po po!udniuPro jek~.y, Paucera w1 W'ol~t htl.l;Q?,O o~ywion~
Zupl1y"dra&rzllz przeJ~l1Je~I~~p.",:
.1If~aleŹli Się Ila'.s\v()lch stanOWiskach dla. wyk?n~~ dyskusyę .. Nlę.kt6r.zy,.I1:
·:w.I~rącjałową dy ..
JUiZ:poral Wzdy~ha':.~W})~:ii'l'!ar:;,'ąlęweJenk·ą. nla declzyi ogo~n,e~9~(:)~ranla, to Jes~ JaknajSol':' $ll:usyę, !(tóra. n~e dop
i1Qz~qĄyc4 po,:,:.

I

!

i ..( )

r,

11.

1··

•..•

.

.

•

.

I

I

.'

'.

.

".

.

...••••

I
I
!

i

~

31

ROZWOJ. -

Wtorek. dnia {) lutego 1909 r.

. _-;:;'-:===

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

decznym tOllem. [ll',:ez dlużi)zy cza.s nHodeuho.in·'
byr II 1I:l~ z~ względ,ów ce~lztu'!l!l1ych
Postanowiono zorganb:ować w uniu 13 b. m, I WtlZlętlZIlO pole tło pOpiSU IV tel prellllerze zna;skromny wieczorek taneczny, na który członkom' cIzie przeuew3zystkiom p. Kamiński l~tÓl'Y od·
z(lst;anl~ rozesrane specyalne zaproszenia.
I tworzy gló,vną; postn6 Ziemowita hl'. Zbą~Zy{l-'
Na skutek propozycyj lóJzkiego óddzialu i sIdagoj 1>0 nadto obsadę tworzą: panie l\iils!w,
warsz1nvskiBgo Towarzy/itwa cyklistów co do od· : GryflCz, lHalisz6wslm i D3nilowim; oraz panowie:
najęcia pewnpj częścilolcdn, postanowiono w z.a· ! Siemils;;ko, Chabel'slci, I,'l'its C!lO, Nor.;;;lci, Grabow~
sadZie projekt przYi,ąć tytul?lIJ próby Ila rok jeden. sit!, ,~l~t,nrl~ieWiCZ: Ryszlwwski" No\~ako\Vski
Przyjęto do wiadomosCI, ze komplet na wySCllrott I JnUl. ReZfSCt'yę prowadZI I'. Zelwol'okłady zbiorowe języka francuskiego został sfor~ , wiez.
mowany.
I
(y) Opara.
Wy~tawiolla wczoraj w teatrze
Termin zwołania ogólnego zebrania, Z uwagi! Wiolkim opera nlHadame Butterfly" w zespole
na 'krótki czas trwania Icarnawalu, pOiltanowiono itrtystów opery warszawskiej, z udziałom słynnej
odlożyó do d. 24 b, m.
. I śpiewaczki scen w~oskich Car~ellY Melis ,yyk~.
(a) 'L E~!~ÓW. W ubieglą sobot~,. w drug.llll 1113~ą ~o~~ałft. z duzem p.o~vodzt\nJem, przyhczDlc
wydZllJ]o kllrnym sądu okręgowego plOtrkowsloe- 7.g1 OI~U.(hUllrel publlcznosCl, "
., .
go w Piotrkowie ro,qmtrywano sprawę bylego ko- l
SZ?7.ego~owa sprawozdante pOffilesclluy won
misarza sądow()go przy sądzio okręgowym piotr
mOrl7.H Jntrze.)szym.
'
lwwskim, 1'. dw. Antoniego Mystlcowskie~o, o·,
Z bibiiografli. Wys .. laz druku nakładem
skarżonego o naunżycia służbowe zar~. 362 i 500 : lVI. ArctH. ksią,żeczka pod tytułem, Rys geograUstawy kar glównych i poprawczych.
fiezny KI·ólestw" Polskiego z dodatldem krótkich
Do spra wy wezwano 14 świadkó \\'. Oskarżal wiadomości z geografii fizycznej i pow:;!zechnej,"
proltnrotor ks. Oboleńshi, obronę za oskarżonym! nap salla przez Stanisława Musiatowicza, nauczy
wnosi! adw. przys. Nowicki.
! cieła ludowego
Sąd. po pl'zesltlchallin świadków i wysłucha- j
Geogt'af'ia ta wyrMmia się z pomiędzy po·
nin przemówień prokuratora i obrońl~y, Antonia' dobnych wyduwu:ct\V tem że szczegółowo ma
go lVIyslkowskiego od wszelkIej odpowiedzialności l' opracowane.. ,Król~stll'o Polskie, ~ wiadomości
uwolnił.
z geografii matematycznej, fizycznej i politycz.
karnawału.
i
Prokurator, jak się dowiadujemy, zaldada nej pows7.echnej o tyle. ile potrzeba dla wyro·
Nt.. sali nadel' gustownie udekorowanoj w bar- j protest przeciw wyrokowi.
bienia sflllie pojęcia ustroju i podziale politywy l~rajowe i siomą przewijał się dłtlgi korowód \
(c) Na wszechrosyjski zjazd lekarzy fabry- czuym, pO~I?rzchni k.uli ziems~iej. . .
gustownych i wspaniałych kostyomów, wśród któ- cznyoll, zapowiedziany w Moskwie, w daiu 26
. VV kSlązeczce tej autOl' Wl~oCZllle zrobił .p.~.
rych przeważały śliczne lcostYUlllY naszego ludu rnarc!l. r . b. zaproszo Ile zosLnIo lódr.kie Stowa- c~sk na poznan,e wlasne~o. kraJU pl'~ed~wsz'yi!tc
z różnych dzielnJ(j Polski, historyczne stroje pol- rzyszenie lekarzy fabrycznych.
Wysyta ono bem, co tak, dla noz!}ceJ SIę młodzl~ly, Jak l dla
sl{ie, stroju innych lndów i kostYl1my fantal,Ylne. swoich delegatów~
samllllkow ?~st l'~ecz!J: b~rtlzo wa~ną. Z tego
Słowem bylo czem napaść oczy, bylo czem roz(_) Dl k l b d b d' . d' 22 l
względu mozemy Ją. poleCIĆ wszystklm pragIl/}koszować smak estetyczny, ala za to wybór byl
-~'. Ii ner. w o ę Złe ~l~, ,ma
u- eym zapoznać s~ę z geografił Polski, co rtłatwia
nader trudny.
tego w sah Helenowa. Dochód o~lą",nlęty z balu dołączona mapka królosLwatembardziej *6 i
Niopodobna doprawdy określir. stanowczo, przeznacza Się na choryc? kelnerolI'.
.
cena (;10 kóp) prlystępna. '
.
,,'
.
t
..
l t'
(a) Wydllenie Z kraJU. Na mocy postano.
.'
.'
k t6ry Z k oSLyurn Ów bYtt nUJgus
oWllleJszy, (ory wiania warszawskiego geueral-gubcl'natora oparNa W~lSY dh. dZ:!lwoz/bt. Zo~g~lllzowauy na
zaslugiwal ua szezególuiejsze wyróżnienie w tej tego na zasaJzie NaJ'wyżej zatwierdzonr.got w dn. 1 na, lcorzysu 121, K?ta" Tow. ,WplSOW sZ[{OlnyQIl
fali barw rÓi.noroullych i strojów podnoszących
przez Tow Ha 'mo Ul Haut zUUlteres wal szo
urodę nadobnych Zodzianek i uwydatniajf!:fJyljh dzial'~ 26-ym maja 1903 r. postanowienia Rady pań.
.
.'''. ~
n,:
,
.
0. '
'.,.
st/wa, pozo,stający w więZieniu łódzkiem: pod~auv r?~le ~ola publlczuosc!, b.oc s.lusznemJast, a.~~
skoś~:~~~Zlepż~v~I~(:!t[~~~ja.c się od wszell(ich wyP niemileki Allgllst Broda i Iloddany austryacld l, met,ylko, chlopco,n,. ale. l dZlewczętol.n, l>rzYlsc
J
Władyslaw Kocbau, za szltOdliwą działalność dla z pomocą .do Z~ob~cla. Wiedzy, tak dZ1S 1116zbęd.
l'6żnień zaznaczamy, że bawiono się ochoczo z nie- ustroju spoleczllego, skazani zostali na bezllowro~ ! UBJ w życmkaz:leJ )edll~stk[.
słalJnąeym ani na chwilę !l.apalem, dzięki nie~tru- tne wyslauiezagranicę.
.RaUt ten O;dbęt1z18fJlę w lokulll Tow •. )lIar·
dzoIl)'m gospodyniom i gospodarzom, czyniącym I
(c) :Z:~:lIlczna l!Cl"aulbdei. Wczoraj Więczorew, nia- mODla> ~Potudu.lOwa 36) o ba.rdzourozmalConym
honory domu z niewyczerpauą uprzejmością i wykryci dotąd zlJczyńcy, dOlltawszy się za pomocą do- programIe/, ]{t.ory w tych dOlach pOdamy, ~ p~
wdzięldem.
branego kluczll do mieszkania domu przy ul Plotrlrow~ który złoz~ Slf~ pl'odukoye artystyczne chóru l
Dosć powiedzieć, że wspanialątę zabawę za.- sklej nr, ,123. dok~nllll kradzieży różnych rże.cz y , lllllo~ solisL6w'l'owar:6yst\va,delclamacya, lt"omedya Jel{ończył [Hafy mazur I odtańczony dOlliel'o o godz, żących do. Jakóba Sz .va~ca, na SUl.ll~przeszłq 200 r~.
dno aktowa Henryka" PlIl:tkowskiego • Nasze Bziki ~,
10 i pól rano dnia następnego.
(p) Ogólne o$łabl<2!nla. W O!ą~u dnIa w~zoraJsza" ,I \Vreszcie tańce. Cena wejścia 1 rb. od osoby do~
, go ogól1l61llU osłanlenlu uleg!o plęc osób, z tych Jedna"
,l'"
l'
5 'dl"
.",
-~
(y) U ogrodników. Stowarzyszenie Qgrodni~: odwieziono do mlesz~!\nil\, jedną do szpitaIn św. Ale- ro.s~eJ l po top
O, a llcz~ceJ Sl~ mtod~aezy.
llów w dniu 1~·ylll lutego r •. b. ,w lollalu ~Llry" ; ksandra. Wszystkim lekarze Pogotowia ratunkowego u·
Początek Rautu Q gudz. 8 i pół wieczorem
przy uliCY Nawro.t nr. 38 urządza wieczornicę . dzlelill doraźnoJ pomocy
PUDl~tuaJnie.
.
dl
t
l ó
h .
h I Szymańska,
(P) Op:lu'zenie. Nil ul SpŁ\Corowej nr. 11 SLehnla
K'
kI"
.
z ta.llcami
a. oz,on ( w swyc I zapt'oszonyo
córka robotnika, lat 10, przez nioostroznoąc
o~~ert. a~6[a ny, Zil~OWl~d~lany na Juku)
gości. Początek zaQa wy O godzinie 8-6J wie-, została oblana gorącą wodą, przez co. odnlosh oparze- wzbudzlł duze zalnteresowalllB wsrod melomanów.
I nie głowy, czoka 1 piersi. D01't\ŹilOj pomocy udzleHl 1aNa program zl02ąsię wyŁącznie utwOl'Y .l\fendełczorem.
(). 'Z cechu ozoladzi pańczonniGzyoh. ~pnia karz PogotoWia,.
sonD.· Bartholtly, a to. w celu uozczen.ia jego pa·
7-go lutego Q gOQzinie 2-ej po południu na go~
..
rni~ci z po wodu setnej rocznie:y urodzj.n~
spodzią, czel,a~n'ków pończoszl1i~zyc~ I~r2y ulicy
Lotllryą. Dziś w 2 dniu ciągnienia l-aj kla ..
M!lcolaJewskleJ .pr. p6. odbyło Sl~ mieSięczne ,ze- ay 192 loteryj klasycznoj padly następujące wabrauie pod Jlrzewodnict\Ve,~ starszego c~eladl1l,ka, i żniejsze wygrane:
Karola Cyera. tv obecIlosc~. poJstarszego p. PlO- l:'
4000 rb. nr. 1567il:
tra B~rgrafa 173 członkow, przYJęty do grona c
2000 rb. ul'. 8463.
czeladZI ~ostal Teofil Lass.
, . ~
1000 rb. nr. 7942.
Do kasy wplyuęl0 ~s. rb~ 30 kop. vyydatlu,
500. rb. nr. 19646.
wyno.sily18 rb. 35 1(Q'p~ . Potęm przy.stą.plono do
200 rb. nr. 13178.
Petersbnrg,8 lutego; (P.)'Ministeryum pśwla.
wyboru czlonl,ów do. 1,~r!lIt~r po:ocmc.ze~~i W~· l
100 rb. nr. 261, 769, 2598 , 32f1, 8286) ty, wziąwszy pod uwagę, ,.~fl wznowienie w śrebrani zostalł: Z. fahry \l. - lrsz erga.. l
l czyn- : 16086 22732 2~933.
duiclL zakładach naukowych egzammów przejścio.'
sldego '1'. Biihm l E. Kunce, z fabrykl R. Llpszy- (
"":..
wych dało wyniki zadawalające, podnosząc poziom
ea Ą. Fetter i A. J~adęnoki, z fabryki Winidera l
l '
l .,
b
(a)' Z ml',,,,'iS""WOS'''I' pr", 1Tł ll o"'ony"h do mi .. st ". . nau (Qwy uczniów~uznl!.to z!l WUJeczne, !l y egza~
l', Garll,le,!'a W. llliJ'drych i A. Endert, z fabryki I,
v" <lU
"
... .:1 ,t;"
u
.......
miny przejściowe byłyząstos:l\vane i w roku bie~
St. E,uJcheraa •. Szepke" ~ fabl']lclA" Anrycha R. ! W miejscowosciach pl'zyl~~ZlJ,uych Jo mlasLa, t. i. żącym, stosownie do cyrlwlarza ministeryalnego
Rensz, ,z. tabrykiW. ~tilk~nsa A, CI!lte~_z fabry- we wsiach: Widzęw, Żllvardz, Doły, Brus, Karo>, z d. 15 maroa'}f)08r.
. '.'
l\i,fA..Daubego F~ Llske l z f:ł.bryki Twena B. lew, Rokioie Stare, RokiCIe Nowe, Dąbrowa Ma,. .
Petorsburg,8 futego. (P.) Wiceminister ,hal1~
H;arl;1z~
.
'
,
la, Dąbrowa i ChoJny wskutek rO~jlorzą,dzenia . dIn otWQrzyl wszechrosyjski zjazd wlaśaicięlimłY'
(a) Zatwierdz/lnie ustawy. Wladze powiatu politYI zaprowadzono prz;'dbrall1ami domów la· llÓW.'
lódzkiego otrzymały zaWIadomienie, że m/nisCo- tarki i ustanowiono przy domach stróżów',
Pflters'!lu,rg, 8 lutego. (P.) W :liągu,doby za~
ryum skarbu w dniu 5· ym b. m.' zatwierdzUo '
-,_ ..... ~ ..... '""1"
Ohol'owalo na cholerę 10 osób, zmarły. 4.
ns~lIu·~.ę "BJJuc~~ego Towarzystwa wzajemnego .kraSZTUK.AI· rlśIVlIEN,I\tlCTWO.
. Berlin, 8 lutego.. (P.) .von Sch()nott'zymal
yod wielkiego księcia HessBńsklego tyttil barona.
, Inicyatorami izaloiyciolami tego Towarzy.;...-f;!.ryi. 8lu~egci. (P.)ZmarlCoquellnmtodszy.
stwa s~ pp,; Jan Makiewicz i fa~ Wodek O?Y- !
Teątr. We czwartek d. 11 b, nł. ukaże się l
Syr?>knzy. 8. lutęgo. (P.) ,Z Sycy~ti poludp,iO:watele oraz p. Kazillllerz Greyl!ch pisarz gmIny po raz pierwszyllą naszej .sceuie głośny dramat / wej komnn:kuią, że odczuwano .tam WCZOrltjąilp,e
Radogoszcz.
,piQcioaktowy L. Rydla p; t.:, n13odenlt:ain", OSUl,k I wSll'ząśuienia, porąozone z hultiem podZIemnym.
(a) stowallyslteniepraoowillk.ów pn:eJIlyllło- ty, f.!.a~lę wyWłaĘlzcwuia ..ziemi ,polsklejw, Po~ Ludność wybiegała zdomów~ . W Lentini ludność.
wo ..handl(.'wyc.h. Wczoraj podprzewoLlUlctworn
zn.ańsklem; poten glębolHE\J, akcYI dramatyczne)
spęd7.ila cidąpQC pod ńiebem. .',
, . ," "
prezpsa, p. Nechwill. odby~o się ,posiedzenie za~: i rz~teIUf)gol1k~c~ąllia gle~y ojczyste!\/Rzecz ,ta
Nowo.c~er~ą~k:. 81~tego.(P.)NI}~jeźdzlb
rządu Stowarzys;Gema wzajemnej pornoty 'praco..zal,e'(laSI~, nlemnjeJW 8 jJumalym w~e.rs~,()!ll1, seragrollom6\ltuchwa.louoą~ę.4 się Q, ,:o&w,ą.l'oie.,pIJzi
zytywnych rezollatów, postawili wniosek, aby rozW87aó to, co stanowić mil jqdl'O sprawy, tj. kwestya zalożenia piekarni udziałowej,
ZJ3Dlem niektórych mówców projelitowana
piekarnia udzialowa może mieo wówczas widoki
powodzenia, gdy ją będą ropierać spÓłki już istnieiące, a zwłaszcza sklepy współdzielcze. Jeżeli
piekarnia udziatowa zapewni sobie odrazll stałych
odbiorców w skiepaclI, współdzielczych, stanie ona
na trwatych podstawach i będzie mogla rozwijao
się prawidIowo.
1'0 dłuższej dyslmsyi uchwalono wybrać komisyę organizacyjną, która zajmie się opl'acowa,
niem ustawy i określeniem wysokości udziałów.
Do komisyi tej wybrani zostali pp. K. Gra·,
liński, A. lvlil.lltalkiowicz, J. Pancel', F. Szczypiń~
ski. K. Lange, '1.'. Wontorski, Ma:sld, Drozdek,
A, Bitdorf, A. Łnc!\yński t Płucienniczek i J. l\Iit5·· .
l{iewicz.
'
Komisya ma prawo kooptacyi osób z pośród
przedstawicieli sklepów wspóldzielczy<llt.
(y) Na klepisku. Jak bylo do przewidzenia
bal kostyumo wy7 zntytutowau y "Na klepisku", I
urządzony w ubiegłą sobotę IV sali przy ulicy
Dz,elnej na korzyśc Szkoly Rzemiosł przy lódz· .
kiem chrześciańsidem Towarzystwie do hl oczynllO' l
ści zgromadzi! tlumnie doborową publiczność'
z różnych sfer naszego miasta i bezwarunkowo
byl jedną z naj wspanialszych zabaw tegoroc:6nego

przem.v~lowo.hi1IlfJlolVych,
załatwiono sprawy na'lIęplljące:
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}\Qlitel1lmiea dOll!:lliiej wydziału gospodarczo·wiej~ , wiadomości i pogłosek, jak również i o tern, że
8kle,gQ.
dymisyonowany rzeczywisty radca stanu ŁopuM
. Kair, 8 lutego, (P,) Nnzeb1'3niu ogólnem ohin pociągnięty jest do odpowiedzialności tylko
ra,dy !ll\:\Vodawc:wJ PGdl.lz[,fJ obrad .nnd spra:vfl: z!t ojawnienie stowarzyszeniu socyalistów rewoJ;PJ':,15lt r;ttlCI"J nrawlO WSł~ysey czlonkowJe wypOWie- "
. .
.
"
d;d~:ii' ~li2 "za: utworzeniem w Egipcie izby deputo- : lucyontst~': p,omocy Azofa okazaneJ pOllCyl w ceWflIIVi,h. l.'rt:zes milllstrów otlllaimił, ie lząd po- : lu zapoble~0uH1 terorystycznylll zamysłom tego
(llp."al1l. W za,~adzie udzial rady prawodawczej i . wystApnego grona i czego wynikiem by lo U8U,,~
rad jlru wllicJon:t1nych W zarządzio krajem, l e~z. uiecie przez Łopuchiua najpoważniejszej przeUWUI.I
z; rtl~yonal.ne stopniowe wprowadzenIe: szkody w wypełnieniu zadań' tego wspólnictwa.
~y()h 'n~~!i,lJ\:yJ.

,

I

(Telefonem)
z· dnia 9 lutego.

i

Czeki na Bill'llu ••
.'
4% Renta P!lń~t,wowa ••
5% Pożyczka wewnętrzna z 1905 r.
5%
_
•
z 1900 r.
5% Premiówki I·ej emlsyl..
5%
Ił
II ej ~ •. . .
5%
"
SzlllCheckie . . •
Li:t y Zie~Skle K~Ól. PO~k.
5% LIsty zastawne m. Warszawy

l tis%

I

zachodzących, podług

IGfla,·-![tI·!\'17

-------~.=::t3

'f\;{Yill, 8 lutego. (P.) Król podpisaI de!tr?t
o lit,,;;•. :pmuiu jzby. Nowe wybory odbędą Slę !
Petersburg, 9 lutego. (P.) <Oświadomitiel n
';:;3 lu~ego.
1 noje biuro" zaznacza, że pogłoski piSIJJ, jakoby
Niemieszajew zgodzi! się na przyjęcie teki mini- :
D Z JE N N E,
i,
I
, steryllm lwmnnikacyi z zastrzeżeniami, wymienio-;
Jllt;'; sLmg, 9 lutego. (P.) W gazecie eRo· ' nemi W pismach oraz że prezos Rady ministrów
.
t b k'" wyrazU nadzieję
na Nmożliwośćl .urzeczylVistnienia
~;i,"> "\ U akr'wano: "W gazeclO pe ers ura leJ:
h
,.
"::5~ ,l' . \nJruhowano artykuł, w którym z po- ; postawionyc
przez . warun w\v--nle Jest zgoW',n, ~~v&unk6w

==-=.=1- ż,~

===="'-- ----

I

"

warszawsk.a.

Giełda.

rzeczonej; dna z pl'awdą·
r;$•.r.,:i~i ;~t)lIlięu.:'lyprofesol'em Pilenko a p. P. dyLondyn, g lutego. (P.) Biuro Reutera jest
t~\ !i;;lr. Jednego z llotel'sbul'skieh balllrów mię· ; upoważlllone oficyalnie prlGZ rząrl abisYJlski do
(ho Y i ;:"I"mi przytoczono nazwisko !lOsla niemje~ l oś wiadczeuia, że pogłoski o poważnej chol'obie
~~l;,i'~t" w 1)OL61'sburgu i twierdzono jakoby mlni- i lVlenr,lilm są zmyślone. Negus Menelik odbywa
8tH,! :;I/I:!praw zagranicznych wskutek skargi po- i obecnie podróż w samochod7.ie.
i,
fjili. 11;; Jeden z artykułów wydrukowany w gaze- f
San-Jago, 9 lutego, (P.) W ambasadzie nie·
~i!l ~\I)~'I*' Wremia" przesIaIo mu kopię listu. mieclciej wybuchł poial', klóry zniszczył archiwum,
Pilenki, uotycZąC0g0 wyzej wymit!Jlionego wypadku ; Sekretarza Bekel'ta znaleziono trupem; przypusz-,
l'ł:tiznie zpi:opozycyami, jakie jak zapewnia "Swiet" ~ czaJnie został zabity. Istnieje przypuszczenie, że
bylI uczynione przez p, P. li, odrzucono przez Pi- r pożal' powstal z powodu podpalenia.

I

48%%"

n

"

46,G7-l, - . 77,25 76,25

76.80

97.60 9650
9750 95,50 97.05
355
278

349

239

233

-.-

272

-,-

9~,00i

112,00

-.-

91,55

-,- -.-

94,50

93,70

• '83,70

87,90
-.-.-,- -.-.- -,-

"

Akcye LIlpop, Rau I Lawenstein
Plltllowskle. • • • •
n
Rudzki I S-kI!. • • • •
"Starachowice...... -.Bunku
Handlowego w ŁodZi -.5%n Listy
zl\stawne m, Lodzl • • _,_
4,lf~%
~
_._

-,-

-._,_ _.
__
_._

_._
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""'_!!!!1'-!!!!!!!!-""'I"'!!!!1!!'!'z=!!!'.!!!!!!!
.. '!!!,..::z::z:z::g!l!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!1...
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Ola

młodzieży

i stai'szych:
1) Adam l\'Iickiewicz - "Pan TadeullIzu
wydanie ozdobne

z

ilustracyami St.

Masłowskie-

gOi cena w oprawie 2.50 kop., dla prenumel'ato-

rów "Rozwoju" tylko 1.25 kop.
2) Feliks Koneczny - f,D l2:ieje Poi_kulili
2 tomy, z SO-ma rysunkami i du~~ mapą. Polski,
cena w oprawie rb. 2.00, broszurowane 1.50 kop.
lenkę.
I --'-,,--·iiii.'TIi"fu" _ , dla
prenumeratorów - W oprawie 1.30 kop.
Niepouohna nie wYl'azić najkategoryozniejszeTabela wygranuch.
t broszur.owane rb. 1.00.
ga potępienia dla gazety "Swiet", która bez ża~
JI
I
3) .,WihlJo!&wU; _ .opis pamil}tek po królu
W l-ym dniu ciągnienia 1 klasy l!H-ej IQt Sobieskim; cena w oprawie 15 kop.
.
dnego ra<:yonalnego powodu miesza do taj sprawy
1IosI5~.alltzyjaźniol1ego mocarstwa.
. 'k
K '
lI'
OPt'ócz tego' mallly podstawę do kategoryczteryJ lasycznej' rolestwa Po s oego.
Dla stal'szych:
lO

lO"

-

DogU. oŚ'wiadczonia,że wszystko przytoczone w
(Tabela nieul'zędowa).
4) "Kocham II oierpięu antologia
gazeciet dotyczt}ee stosunków ministeryn m spraw
Dnia 8 styoznia 1908 roku,
I poetów polskich; cena księgarska rb. tOG) dla
~8.granicznych z!lr. Purtolesem w wyżej rzeczo~
~ prenumeratorów 55 kop.
laeJ' sprawie J'(lst. kompletuem zmyśleniem".
•' Ni 690
Rb ,IOGOO .M 911. Rb 500 ~ 6310. Rb 2nO I
5) .. n .... I ............. iii "" ..........I1 ,.IU pOW1'e·,I./'"
17104 Hb. IlUD ~ 6~Bl t66'114197189,j! 2,;1144
n U ... 11\1.,- _ _ _ ...'"
........... JlT~-~
M;
(Wiadomość ta dotyczy honoraryum pl'OpO- 20'{29 2~925 2\988. Rb. ~o NI 18~0391ó 42115157 osnuta na tle ostatniej rewolucyj serbskiej, w 5.,.]]
:lmwanogo l>i!euce ~za zmianę frontll wobec uielu- \ 69'>2 7iH4 'i,27!1 7646 9415 9876 10947 10969 11&88 11827
tomach zilustl'acyami Z.50 kop. dla prenumec:ów"; llOnoraryum !~ialo wynosić 1-1:,000 rubli, 1~488.13496 13612 WlOO 15703 15779 .162t6 16849 16974
t ó 125 k .
,
.
17184 17682!8fl0618748 19582 .,20IH3 .20837 21)583 20382 . ra or w...
op,
.P.r,. ;'v,.TI,. li,ed~).·
!N ...

0M

ł \1273..·

...n:

KOMUNIKAT URZĘDOWY

.

'.'

,

_-"'!""'---0iÓI!""'. . . . . .__
. . .,

" ' 1 ............_ ................"""'!'...........

Rb •. 30 ~Jł 1 4095 114 186865 22484 305' l
Węgiel
. .: . .
.,',
'.
) . 44 63 64 4,02 61i 70 99 GlO 12 62 81 98 98 726 884 ~
Petersburg, {I lutego. (P.) (Godz. 1 w nocy. I 38 10)5 19 29 HG 67 88 95 245 46 97 36; 406 16 : 2U9d
W prasie j społeczeństwie ciąGle Sft omawiane 1'6- li 80 60 7l 520 óS 632 44 708 90 812 76 993 65 ~002 i
. .•.
... .
o,',
•
17 25 76 89 119 60 214 31 49 96 822 G6 77 408 55
źM liogloski, dotyczące zorgamzowil.llIlt przez Ill~ ! 621 42 626 91 92 719 97 871 917 80 37 69 802$ _82
w lloSelll.ch od 25 ko rcy ,
:;,y' niora.Ewno-Azefa cale go szeregu aktów tero· ! 87 89 98 179 81 88 268 60 90 800 li6 88 407 iH 86 I
••. ' '.,~
'.. • . .
.'.
~ 70 546 73 653 708 85 859 966 .4048 114 286 64 68
rystycznych, w teJ. hczble zamordow3m!t spoczy- 304 42 66 R8 418 524 81649 50 762 84 818 28 71. :
wajlł cego, w BoguWielkiecro Ksiecia Sergiusza u 89 960 6014 82 82 99 109 ,214 23 801 .6 14 46 'lO! Q•• llDkl tylk' o wlIborowe
' '. '
..
. o . . . , . . ! 451 61 51ló a.H €4 95961 87 Sn!7 2450 62 86 114 , ' "
,
AleksundroWlcila,bylego mmIstra spraw wewuę- ! 6S,91 380,33 40568 &4 ó6 89 527 4272 6188036
WACLAW KOSSAKOWSKI
trZllrch sekrotarza sta.nu von Plohwego i. innych. 1 72 85 .702 8 807 8 69, 9,31 50 92 7021 86 89 44 61
Ulica Widzewęka Jil50. te)~fona ,NI 11.-2~,
'.
. '. ,.
., .
."
8698 179 94 257 68 303 7 69 416 71,540 66 84. 697 l _....
~._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Pl'~!tem rozgłaszane z tego powodu pogłoski
'159 868 8S 961 72 6068 72 81 163 73 208 29 <048 I
.
..,'
_
...
'"
""
..,
'A
l'tó ' i l' 4U7 28 63. 665 67. 68268 706 81060 69911 9,7 Botl1 \
~ ll!IIIII:l!IIo '111 ~,""'~ l1\li ~
i Wlaąomoscl przypIsuJą wmęJ:l.ze OWI, { rym at 67 105 2820898 3sa 61 66 419, 26 36874160 91 ~...LV'__ '~'''' ~ ... ~~.
dokonać prawie' ,wszystkie zabójstwa i najwięcej
98 5537()080a 6.17 72 91 926 30 IOtJó2 66.84 178
wbieliźnie WIdzą, SlUSI.llte, oszcz~dlle PaDle D l~ladllle,
• ~. ... ' . .
,. .
I
li
88 209 1146 ~1 401 2a 84 69. 680 87 91 98 662 86iJ sz~bko. tanio. bez uajmule;szego tarcia "łlIjnllj~oeIJO
cl~żlne pIZHst~pstwa, pOpeinlone na t e po tycz- l' 81 g,108 99 . 261 82 87. 800 6278 447 500 2 87 56 57 pracedwoześnie belhuub pIerze tylkO
. ·nem W 01.Ct'.esie od 190. 2 do
6 ro.ku.
.
86 62'1 '141 44 815 liOIll!105 246 1101 74!l0 541
Johna maszyna do pranIa"
CAŁĄ PARĄ"
..
.
...
51:i 5(l 62 605 757 849 77 81 !;S017 47 98 107 8 10
.
, Niezależnie od tfJ~O rozl)rzestr.z811iane są wer':' 310 21 97 42098 541 84 86 657 81 719 64 66 '11 75 lIf"" Ni~~aJeżn?ść od praezek i sIu g, wygoda,
:'ve
rzekomym udZIale w powyzszych czynach 847 72 81 922 37 62 76 84000 38 68 104 33 68 91281 oszczędnosc hyglena! 130 tysięcy w u;,yciul ~
,,~
'.
, 62 94 95 401 14 90 513 52 61 69 85 602 8 18 20 21
W l
'
d
W· K
k
k
l"""'W
',.px.'zestępnych niektóryoh osób, zajmujących stano-.I 24 73 82 765 78 805.49 9i'l 151Jl240 171 294 366
y ączna RprZQ aż:
ac..aw O~SJ. ows l, u' j.l
' 't
I
d kA
't·' Ł
. 85 406 8 75 99 564 600 29 62 55 79 '{2a 32 64.65 76\ aapwskA 50, telaf. 11-21.
240-6·2
WIS \~ pa.ns Wo\\ e , a ~ vna~le al esz owanie.
o~ 53 93 824 60 81 16080 76 89 98 94 132 76 .'33 820 _ ,
pucluua ]es~ przedstawIone, Jako ~rodel{, .zmlerza- .l 23 56 65 80 422 504 41 55 718 41 71 '17 78 8238968
..
. ' ..
.

\v SPRAWIE AZEFA,

4

'.

t

I

I

dostarczam TANIO.

l

I

I

r .

leo..

o

!

!

5._

I

ja.:cy do

nkrócenia dalszych

WYCh.WObElC

wyjaśnień antirządo-

J::

forleplanó(O ł PIanIn
1l~:6 1i24:66~8'lfO ::b Jn
fi ~ ~'HlQW
RR~~ ltiI'Hfi'
~ i'
U.rVHl
"
UZ"ld FA li"- ilU.
vv g
łHI W

:~~ 8~ó~26:' 9~l;~1 ~~O~:~!:6:0:S~8~~:;: ~!!

powyższeGO ponieważ przy~oczone! :;~o!6 lt~11~ 2: :1 :8
9

85

...

( ,

Skład

::8 ::4
587 <l5 '142 50 74 800 29 44 20159 86 267 88 844
pogłoski sieją W spoieczeństwie zupełnie bezza~ : 460 80 576 685 727 sa 861 81 98 907 27 52 28087 I
snaue wrzenie i brak zaufania do organów wla. 77 102 27 82 '.lOS 82 84. IIBi!, 97 408 18 25 69 518 19!'
'
l 65 601 20 709 76 820 80 '1'1 914 76 22057 219 32
dZYI rząd uważa za swój obowif1zek ponownie r 817 5~1 35 68 95 636 '16 711 14 19 36 860 55 69 900
kategoryczui~ ośwladezy~ dla powszeGhnej wia7 t' li 92. 281000 Hl 86 '23'1 83 4.40 69 79
.!
• t>

,

! 66

i

~

Piotrkowska

1(a

U7

• _

Posiada f~rtepiany i pianina fa.~
bryk krajowych i zagranicz.
domości: 1) że... n..ikt .z· osób urzędowycb,. w ich I ·
,..
!
nych: SeHera, Blilthnera, Becke.SPOSTHZEZENIA 'l\1E1'EOIWLOGICZNEra, Ml'llbacha, Kerntopfa Quanliczhie iWskazałJ,iui'zędnicy, nigdy j 'w żadnym .
dla, Roni~,c~a. Urbasa,' Nagła,
8.t, o.· pńiu:'nie byli . WID
. . iesza. niw jakiekolwiek tero _ : .
StacyicentraZne-jK.E. Ł.
Arnolda FIblgera, Nowi~klego,
oraz fisharmonierózpych t'arystyczne lubil1Il~przestęllstwa rewolucyonistow;
bryk. ........ 2220
2) iecodo .udzinlu)lz~fawzabójstwacl1 polityoz-mr y-'
I'
uyc}),. to nigdy nie 'Wyda:w;anó rozporządzeń .od 01'Gl
gailówc l':&ądowyyh1llb choóby najlllniejszych weka,.
.....
.
laC~arnla

Now· a 'Kw·

zówe!" . Z Lego po.wodu Iilztl!1<ególowe wiadomości

d!lwnl'ej'

będą żakOmlluikowanfl przez.l'ządDumie pań~ .
Bt\I'Owe,i w odpowiedii .nawniesi~)u~ .. \f. ńiejirt. ;

tel;l)elacyę IV tym Jlt'zedmioci&.
.
.
O"nllczone. doniesieniatEH,ldellcyjile>f'Qwta.nmjl}: się, 'bez w2g1ędu lIli. urz~dow,e ośWladcz~n,ia.·
rządu .zlll'Ówno obezzaSll.dnoŚoi WSP()innl.<l~lych

_

j

" ,

JULIAN"W"

.'. lI<'
". .
li'·
Robiplany, zakłada nowe ogrody, przerabia stare.
Piotrkowska 83. L~' Kołaczkowski.. 19(),}.r

..

Hoz~da\lll

'0 FI ARY.

Zi

Nd40 Kolo wpisów _szkolnych
P"'ży progimnazyum J. Radwa?lskiego.
Zamiast wieńca na grób
1. i T G 2 rb.

Na
W.

of'ia1'Jj

4 rb

Włoszech.

ofiarowane przez uCilniów za przedlu-

szkolę rzemtosł.
W rocznicę śnilercl Wandy :z; Koczorowsklch
składa

Na

córka 2 rb.

południowe

Na gniazdo Tow opieki nad

dziećm1:.

B. S.. za mlmowolue uchybienie obowiązków 30 kop.

Na wpisy dla niezamożnyr,7t uczm6w
.
ł6dzkiej szkoły handlowej.
Żebrana przez S H. na VI eSelu Z. S. W. Z., 12 rb.

.

łlSZylly

szyna

Odchodzi za atlleyl Łód:i;-!callska do Slotwln o godz.
6.20, ze motwin do at. Łódź-kaliska przyeho hl 655.
Odcl1od:t1 ze sto ł.ódź-kaliskl\ do Koluszek lO.i5, przych.
z Koluszek do sto Łódź-kaliska o !{odr.. 8.10.
UW AG[. Godziny. wydrukowl\no tlllStYIIl drukiem
oZllaczajo, czas od godz. 6 wloczorem do 6 rano
Pociągi oznaCloue literami: b). [), h), oj, bezpośrad
nIej komulIlkacy' Wnrszawa--L6dź.
W pociągach oznt\czonych literami: b), c), f), m),
i). n), kllrsuią wagollV poc~towe.

ręczna

I

_ _--:-_ _..,.-_ _1l;;....;
..~5-2-1

z!\ 10 rb. P!otriww'

ska lOS-H.
l\gl" I!\utuwe

M

iwiarnia do sprzedMia. WiaPdomość
wadmln. "RoZWOIU".

sZ)'cia
i ma-

są

607-4-3
(LO !lab)elll

j
f')otrzebtl
Lui'v J\"y

POI,tl l

fabryce magli I. Lob nertaWi<lzel1ls1ta Atl Hil
640 2 1
IV

wpskiej, P.ol,rkowska 92, polecl\
na.uczycreJl r Oż!l ej I
,lin (lU<ly wybul' OI.OWIlII IroŻ·
MrO(lOWOścl do lekcyj i Da Btl\ie; \
nych mebli z powodu wp\zdu
frehlówlii, bony, gospodynie, 080- tanio do sprzedania. Piotrkowby do towarzystwa; buchaltllrki, sl(n 16;; m 5.
571-i1ąwH
korespondentki, kaSjerkI. okaperO'lY cdowlek, ~IHI'ąey J~/'ylC!
dyentki
f'fH,-i1--1
polSki, rosYIski, nlamiockl i
.!:lIuroI!. SCI'
buchalteryę poslukulO miejsca w
• . • • • .. szeWSitiej, kantorze lub ia\{legokolwlak inPrzejazd H, poleca: nauczyclell,l, nego. Łaskawe oferty pod litilr!\'
naucącleli, nallGzycielkl muzyki,
ml.A. B ~ IV "R~7,'vni1]" ~!lł 4. 4oraz francuzld, nłemki;' freblówki, 1\ J1w"y C:":I"Wld,i. IJ()o,óullllJIl 1('\bony z szyc:em i gospo:iynle róż·
,V1kiegokolwiel{ zajęcia - e[{s~
nai nllrodow( ŚG'.
60:j-1 o ~l . pedyentl1, Il.genta-iokr.sonta. W ra'
I zle potrzeby mogę zlożyć kllllcyę
JI. I HIUI'O Ludrb. 100. Lódż (BałutYI, Zawl\iz• /1'<.. wlilskiel - ,
Plotrko. wska 92. polMa iutellRsn- ka 28 m 29, Boleslaw Potlczasli:i.
.
65 --H-l
tną bonę niolUkę :. : ó-letni0lJl.ś\y!łl:- I
dectwf'm
€l52 3-1 i oudnmclllO PCZ YKll..1 tygOClUIO'
..
wego na wbsność CtiglelUla·
• lil~ro.
wluskl8J~ud- !' ntl. 74: m. 11. Gymmerow!l 6273'2
Piotrkowskll 92, poleca nuU ~:>;y-'
II aLty zdrowe', :sm"czuu lliI)lU'
eH~lkę :t Ukonczen!sm pensyi, doniei. Południowo, 20 642';)'1
~konlllym fra~Cł.lSkjm, z c,~lnhnemi PUI\ÓJ do wyut\ ęelt\ Z utfZyU\I,I.·
swll\de~I.Wll.ri\l. '
(}03 .. 3-1 I
niem. WIdzewska Nr 86-2
U!\uczyciel~j,

7.nraz.

Ul SW.
65()-1

51)

umelJluwŁ\ny pl'Zy rudZlniO

Wiad,(1mo~ć

Hr7.PZin~k!\

Nl 43

Sklep )!(JluUIIl.IUy

6ł<1

W

damskle20 i dzleclnne20

WŁADYSŁA WA PIĘTKI
ł.,Qdzi,1l.l. Piotrkowska M m, telefollu;Mo

85.

poleca obuwia gotowe z nIl.ilepszycb mata"
ryałów Oraz przyjmuje wszelIde obstalunki.
Fłlsonp modne, wykoiHize~ie starańfla I eleganckie. Ceny prtyst~pn8.
1878

II

Towarzystwo P.-zGCiW2abracze
prosi o zbieranie odpadków~
Biuro, Ceg;ełniana 72.

92

r2eźIlC!()
Ryn~k ill\lu~ki

SIrlep

Zaginąl

paszport n!!. imię Jau!\
Wycze, wydany z gm. Widzew.
6,13-3-1
Z· fl>gllląt paszpo.t I bilet na llUlę
Hr.Ima Jaska Kellern, wydany
:;; !lm. PodoIIn,
648 3-1
ZttglUąl I aS4poi-i" 'n~ lWIę K(\lO
.PiOnteekio~o, wydany z gminy
KOIl'<tRntv"ów
(l!\,!'j-:t-l

w dobrym pUli"

a-R

SlUChr.cZiO:\ kursów peJngot:;icr.-

nyeh pOSZUkuje korepeiycyl.

I

~brzoŚclł\n,

dwa pokoiE!

Z dużą

werend!\ i kuchnią do wYh"ięela tl

Zielińskiego w Różi'cy, przystanok kolej F. Ł. Ż!\kowlG9, Informl\Cyi może także udzielić dr~
Gole, ul. Plotkowska ;M 86, m. 6.

iJ98-3-1

MEBLE
w

nowym stylu, całko·
wite urzl\dzehla do fltolowago po.
kOiu, sypialni l kucimi' se, do
655-5-1 z S-ch pokoL kuchul, z wygodnsprzedania ~Ul. Włd~eWBka .Ni 81
(1 J Spl" e·ll\nltt mi I wanną od l·go kwietnia,
w stolarni T. BIIIl!\SzklewlczlI.
N~ li
62\ 3 ·2 ul. Piotrkowskfl lł1 225, m· 10. ,
4n4-!l-1
614-·

'I'

dla Juol,\cyeh IlpokÓ/ loltatorów-

Z .powodu wyjazdu

mie~lkanie

dębowe

do wynaiu[ia

40 -:-1 nIepowy lub ~klepowa
1

klep :lo odstąp100la ~I\raz. WIll.
S domoM
ul. mu gil. .MI. 21, m 35

l

I.ETNiE MIESZKANiE

I

3 1

liclo do sprzed/lAla zar!lz z powodu zmllllly Interesu. Wiadomość w sklepie, ul. Karola ~ 18

'A A A

AAAA"AA

~tróz

(lo wynaJęcia nn Benodv!lta
w _Rc.zwn;u" 647 ~ '1
SklUp jWlou,nlny d,) sprzeullula.

M
M

A AA

m~sl[legog

Kolej obwodowa .

I

2 Singera do
Mnajnowszego
Bvstemu

~!~~~

f

AGAZYN OBU lA

bi$,..m

Mpłlto

A.A.A,.A.A A A.

I
I

Odohodzą do Kalisza. o godz. 8.25, 12.25, 5.40, 6.36,
do Warszawy: o godzinIe 10.42. 11.40, 5.51.
Przyohodzą z Ka!lsza: o godzinie 10.34, 11.30, 5.37:
9.30; z Warozawy o g. 12.13, 5.32, 6.28.

szko~nych.

Kolo wpisów

I

Kolej W(1,1'8ZaU))11.;0- [((lUlIka:

Prze-

. Współpracownicy drukarni K. Scheiblora, zumlast
wieńca na trumnę Ś, p. Piotra Turskiego, 7 rb., 30 kop.

. . Pociągi oznaGione litemm!: o), n, nl, tJ), c), g), i} zatrzyó
roui@, 91ę 118. wszy5t,rlch przystllńkacu. Poelągi oznMz(j~
na literami: h), b), zatrzymuią BI~ tylko W AndrzejOWie

z Łodzi: a) 12.30. b) 7.00. CI a.zo, li) 2.15,
!l) 3.15, O 6.10, g) 8.30.
j
Przyohodzą do Łodzi: h) 4.3[J, p) 7.35, j) 9.35, k) 10.15, I
J) 4.24. ul} 5.::5, n) 8.31, o) 11.00

Na

tadzkiei,

f

o IV y od 28 p a ź d z i e r n i k a.
liolej F'abr.1lczno-Ł6{lzlca.

Odahodzą

p. Lueili Sawickiego,
..

sM'asznej katastrof.y we

Lipiński.

żenio'lekcyl,

ś.

fi

!IIlGC~~lUJ~w.

I

1

l
4pn~l!nJD
u~u U

flh nlt1 ~~~~::~J ~d~'{;:to~a:~;e:;m::~:
II.U
~ uli q nl1 kl\U(lya nnjmnlej 200 rubli i

P0sladn. niemieCKI i franCUSki
znajomość języka niemieckiego,
Wldzew~k!\ 715 m. '9,
536-2-2
WUn~J·I1[I·~
PO"
~t!'ł"
11
MHsza.1& 27, m. 33.' 405-3-1Cl.Srl. z trzechltl!1sJwem w j11 ~ U, • ~ U, "~e' ! ~.qM b.4ąUd' fU
. ks.ttllaeuiam pOSZUkuje mlel- U
sca, jllko praktykam w biurze
. Z Al G I
Dl'
I
lun zaldaJzla tachnh:zuvm. Qfer
ty w rROZW01U~ sub .Uczeu u •
mlody pieR. foksteryer, suczka
daWnIej l!llc()lllj~waka. S3
28 ;.;...4-:-3 z MHym lebkiem, wabi sIę Bella.
lUULII
K~IlUR1lSKl!I.
ag lU/l:1 kWIt 0(( Ilt\StPQrLu lli\ Na obroży zawlElszana murkn pel
Ukaz~Juitl solU I KolIlHu- ,i
fi110--2-1W.s.
przyjmjljll obstalll,,1ti i ~$pęrllen.
datkowa.
.NR
1878
U
pras?!!.
Się
imię Józef}' [rJstrzflWsl{iej, wy·
ry do sprzedania. DŁuga ~ potrzeon y Cll!ojJlec \10 wrullnu I
1576
Plot"koW8'k1ll IIIi 1ft. $.
l) odprowadz~nla PS110 za wvna;rm 831 plt;t"o.
013-3-3 I
do tkahli metalowei. Z!\wadz- II (limy ,z fabryld Braci Hilffer.
9'~
621-3-'! I~rodzolllem na ulicę ltadwailsJtą I .c.tm~JN;Y MW.8Mb-a:", •
h NI'. ·il.
617-:3-2
401) -B-l
~rańlant do pisauhl.
l
:-;r",\;,(.uą! kWI~ .od paSlportu na .MI 7. m 9.
panna, POszu''llje miejsca za 4lmif) Adolla NOUIU'lUll., wydA'
DziawczYllka i5·1ałllia
l dL) tauCII. PrzyimujQ zamówlanla,
Lfum. e.nt.,dO .cze.rUionia.,
,j stracy!
skll.lpową. Of"rty
wAdmlnl a
z dobroJ rQd1.łlly, slerot:l, z elo"Rozwoillu pod lit. L. D. ny z fubrykl Józefa J:tlchtar/l.
nI!. bale i wesel", zhll.ny~uzYh:·
624-3--2 Illo!lt/lrnem wykst.~t'llcenlem, pl'o~
632-4--2
!
Oriill:fUJ~kollł. '
tl'lImeut w rózn}'ch . 1\0 lOra 'b 1 I
a~Ill"l pMzporL ua Iml'l.lVh si o zajęciu w i I\k· mkDl wlel{ sklef,!atunl(ach, poI,ecu: E. G.lńskf,
potrzeou y uczen n~ pr\\l(tyl{ę
.315'-3:-3
ryauu~ H3.nc, wydany z gmw}' pie lllb cukIerni. Może być z po~ ,Skweruwa 8 m. 6.
."
. '. ', .. ,.
610wna 33
" 4{lO~13-12
do z!\kladu ubiorów węSldcll nUdllflOSr.C7...
'825-il-i,! cza,tku bez pensyi za ŻyCie 1 mie- I
, A. Mll.iaranowsldogo, Piotrl'Qwslra
Potmbni Si zdolni. agenci
SIara. ga<loll1~Lrz rurami. zy - ~ 3. 'pier,,'szeóstwo z poc:zątlcaad ~ąl pll.lltpUtL nn lIU tę J l11U;; szkania. M61'7tpo ntemleGku, In- l
..•·~ndol - sprzedam• .Polndulomf.
60il-;l-3
Różyckiego. wydany z gminy formacyl bliżlJr,ych zasięltna,Ó moż· ! do spl'lloda~y a rtyku2u cód~lep.",
wa 21>, I(/lw!arnła.
64,\ 3-1
Zychl,", pow, kU'nowskl. (JOd S-3 nI!. U Wrób ewa kich ul. Potl''' naj PQLrzeby. Z>lbB~aG si~:Sz~ol~
ieduli. wd"wl'l. po,iul<UJd mh1j.' . p01WJ 1I1101'l\Z Uo wYUrl;ęClt\, front,
kowska .Ni 8, m. 4-, ud j.'!odz. S-ej \ na Nr, 7, In 29 od,god)l. g-Gl do
lIglnęlll kart!!. od paszportu nil w[OazGram.
ticaplelęgnll\fki da chorych I ' l SZa piętro, przedpokój wspl}l·
402-'-3 -1 . 6-ei pet po łudniu: . '. $f)3,,":,S":-1
Z
Imię l\hten$zaOso\vBl!:lago, wy"
lub.za ,gospodynlę~ Ul, Widzew •.. ny Ulea Składowa oM 2l mie·
1&
t
4
dana z fabryki Józefa Rychtera
skl\ 104,....:.2)\.
5łi~ -b-s' sl,kan!a fi
608-3--3
601-3:-3
2
'potrzebn y chloplec do naUki.
o wynaJ.ęcla • pO It:oJe. z liueuSlIlS'\rtlif\. mÓW"'! 11. 602'13 3
reWUfa !ll\ 100 l b 1111
nią od plerWtizego kwietnia.
Z lIgiuął
Imię Jana G~uwackiego. Ostr2:G'
fJ77s3w3
po~rzebny Jest <lo skladu węgla
Wv'otl\ 28
ga się, gdyż ta~owy jest uiewainy
Jnepia.ll!tUP~tIlltl .Kl'Ó(.lu sprze·
stróż noeny. Zgłoslc &Ię Piotr611-3 "':3
Fdam
.za lQorubll. ,Zachodulo.kowska 37 11 piętro od front\1
nglnąŁ
pas~port
naiootę
MlchaNowa wspllnlała serya w 50 obrazach, od ó do 12 lutego•.
Nr. 37-9
6'6-2-1W;S
m nr li
596 3-3
la. Wolnickieiio, wydallY z luaPort PIreus, Partbe.non, Akropoll(>,OJllI.1pleon, tęatrDyonl7.ó~!h
ntYUler t8cbuolog(l'0~y~u U) poP0k.Ó) fronwwy na l-em plęLrze glstni.l.u
'n. L'ldr.i..
609-3 3 Kllryatydy, Venus Królewska, l\'UIQ,ęwllrdll\~
, .'
ezukUle, .1ekllyl. WleozorQwyęb
d.<1,wyą!!-lęClo. ZartlK. Wladozajęć. Oferty - Ą. W "Rnwoiu".
moŚć ul. Sklt\dowa ~ 13, m. 15.
I!.f.t1nęb.ltat'tll od pmpoftu na Wstęp 15 kop,młodzieilO kOp.,...,..Otwił:rta. od 10 r. do 1.0
.
.'
ó89-2 2
824 2-2! Z Imię BronlslalV",Audl'as~ka,
aWlt\rlll,ęsprze.o..am, wYi1zlel"zll~ . otrzebU.y jest' cbłopiec dDkan;.l wyd/ma z fabr. S;:ump 1 RIGbL\ll'~
6~6
1
wię. Wladolllose w "RozwoJu".
toru W wleku lat 15 Włado,. " . , '
,6 /.3-13-1 mość u St•. Guttmana 1,13 ka, Id. I Z aglll'i!a k81ąZtiCZKa le;&Hym~'w gmachu "APOLLO"
"K"to z~cboe ud'!wlać loKCYl Ję- Dzl~lnl\ 4. .'
619-3,-2!.
Cj'IUII, na Imię SI,ll.ulslawa Ot·
W
Środę lO lutegoq H109 r. dane będzie
. zykarosyjskiego,Kollworsl\cya
pOHZbbUY JBS~ śllllll\rZ, ub{'ul~JwInowsklego, wydtlua Z mll~tB:r.
WjęzykU Dlemlelrlm: Oferty pod i
miony z montażęm instalacyi m Ł(lrlzl.
64-1-3-1
WU!t.KU;;SPORTOWE PRZEDSTA.WIENIE
"O.it 12" pr08z~ ~kll),4ać w, ad, ! elektrycznycQ. Of~rty sItIMlac,'w
agiuęln karta od Plłdtportu na
Itill,lstrnrl' .Ęnzwniu"
p8i 3 ·3
adDuu. "Rozwoju pod lit, .m.K.D.
IUllę Iguacego FOl'nnl$klego,
!luitu 'Ill!. gIlWI\Cll'· w; ąu bom
637 3 -1
wyd/lna z fabr. S~!101 .Ril~ęnblatta wa./d ...... cuskiejdla specyalllltów slli\C'Y' D utlgrll~ę 50GO frad".
stlloJlie <).0. Sprzedania. napędy- PC.t:l'JlllUJę ll.r"WlOccz,y;m~ ,UIIUl636-1 (,rganlzowanego pr il6i!: 131awuego sportsmana PeterSburga p~ Panteleie"""
Dz~siaJ,
,4 W~nd
ktl\ .MI 2\ł
.·.·6/:i6-~-1
aką .1 .dzie?IQną· .P~tl'~ebna Z"gluąl 'chl:opl~C.11\t 14, lasnoŁOZJl:/\ Ii~}w l\ue !ll~g~nc&H~ ~pflie~
uezenlce l'lotrkowska 1,32. ~.27. \. . 1J1ondyn,w CZllrllam ubraulU. 1 ~r2eslna ....,.1w!31'awy I Buccionl' - Włochy. 2. Hl\ll!lr. :... S)!:W~J"
.dam. Zawadzka 38, stnl!\rnia..
"'.'
..
fi3B-,~ 1, . IV czapce .z, zlelo,nam, la.m·pasem", CaIy~ I Aberg - wszochśw. 8~nmp•.3. meUkin\! - Ameryka I Fri~
sztensky - Czechy. 4. Mnl'zult -- Afryka i Iensan ..... naul~ ,
'..
6\10':"3 -2
P, OLU'JOUII, o, ,;Ubl\.. ' l:! t c.n',41l.., 0.0
nazy. ,it.' ',Slę R.,obar t '1:'01.101'3.1... K1.0. ",
Depiut znanych ptu·ter akrobatów
l1li11.,.,...
.'
J,iÓZKU, (1~l1oWij rallllelKu.!:Yl:!I(8.
rządu bufetem - śwll\rtec~wa
by wiedZiał, gdzie slll ZUl\jdU;6,
..... Q.o ,sprzedanłl\· Alld~'zęjl\ 47, WYlllagaoe. . WIę,t\omosó:Stacya UJ)l'l\sza SI~O odprowadzenie na: Ostl\t~ll\now.oś(ll Th., ROJal Bio -.n sęrl'~ Q~P~~ÓW,
mleszK; 2(l4-:"~
Łód?;-J)'l\pJ,',. W .bufec!I).6J4.c"l.1l1 Piotrkowską 'l.7i1.
. 639 .......1,
__ P9 CZ l\tek o god.r.lnle 6~/t WIeczorem. .....
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Pracownia Gorsetów'

iIł ~99-~1-1

O

A A'

I

ul

Z
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l

! Grgooum na fortepIanie
I

z-

I

L

l

B

D

Z

z

l

k

w.

Jt D.' UfDl ont

P,

Z

L

Dalszv, .clq2 miedzynarodof.łle20 'ZUmplonutQ,.·
Dzieial

z,' a7'1

w.

a

~~~~::: dnia ;9=~I::::ut::e;~o=1=90::::;;=r,======::::=::::=====::::======.n::::::::8::::1=:::::::::;;:a

ROZWOJ. -'"

t

IWI'Gtent, C. w. nniwe\"s~tetu
prz:dmulo l: chorobami wewnątn:
nem! (rq18c. żO~i\dlm i kiszek).

do '7

!)

odstąp'onl!\.

lub wrdzlerżawie·
Oferty W "J.{ozwojll"- .Nau\ViŚlafnlm • 3<i73 2
ula III klawo

2156 -1'

(li

Iw

koD-sjowy

do

~;eieh:i~ .t\!Q ~,

od

G

hit-~·~i~-'-S~l~·l~~ich8r i
choroby weneryczne j okórne

W

iiillll·.ill"ot 2.

1:'rzyjmuje od

3~101/,

i

~Siedl;;e::'';:ięW tUt;))sze;1!liescl:;::
s,Pecynllstd ćhorob skórnych, wenerycz·
nych, płciowych i oborób włosów. PrzYJ"
lI!{]j~ codzlonnie od 8 do l w połudule
i od d do 8 po pol., w niedzielo od B·oj
do l"oj ranO i od 4 do O·eJ po południu.
Dla pań oaobma pO(Jz~kQlnlll.

Dr@ JJ* Rejt,
~

I

~·Ignatiew
i gardła

Łodzi,

ul. Cegielniana N9 81

snraBU~OW~·H~~l~KftR~I(A

i

;
.

następnie:

· S2t li k"I Ku~mal
g"
"
Pracowmcy
neJ•

Walentego

Przybysza

mają. ZaSZl'Zllt prosić Szanowną. Publiczność

i

1M)')!'

I mloJscu. _

Łódź, Konstantynow3 1H\ .Nil' 5.
kadże ządanie gorącę zakąski
ł flakI codzleDllle

Wyda.iGJ! ś"iadf.llfllia,oiJbdy
m 118:01'1011'«). 312 15 5

--.....------.....----------------------_.--,--~ip ~a ~U~. ~ałt~r\l;J
-------------------- ~;:~~~~:: :h:~t:~!~~~;I~c~~ue, ~e~re. tarza l~aJ'~~\I
~ J ~
1
O'
.
Dr. S. KANTOR
potrzebny do biura Towarzystwa Krzewienia SWla.ty na
Choroby skórIle, welltlryo7,;l'lO
2-3 godziny dzieunie.
oferty przyjmuje binro

O~a Ogrodnika!!
Do wydZlfH'żawlenla w Rilh(ll.Ch
pod ŁodZią duży O"rtd OWÓ"
cewy - szparagarn.a, tmSliawkl,
malin y, okn \ jnspek~owo, okolo
30 mÓl'>r 7.iOlui. BlIższa 'wiado'

EllnO

Ul. lP'oh.ildGIOW3ll Nil .2.

Koszo do

KtJsże
Kosze
Kos~o
K'

I

podróży,

do blellzny,
do papieru, kosze wll.!izowa,
Piśmienno
mdć: Cegielniana 81.
381 3-3
do
Towa.X'l.ystwa
' K. rzeWlema
. . O"5Wla'Y
t
d' żywych
bl . hkWiatów,
k j tó
pr?-y lil iC,Y . Zawa dz·
oazo l) .ro onycu. wa w,
Meble ogrodowe,m.obelkl dlllllalek, kiej nr. 1 7 . 3 8 t 32 Ma«tło śmieLbllukowa 18~J,one
Koazy<tzkl do butelr,
,ry
..,'
IIJ
w wy Jrowym go.,uu·

i..mooz nn
"'ł: łoi.OW6. Krótka N 4.
Pl'zYl m uje od. 8-2 1'. l od 6-9
wlecz•• pania od 5;.....6.
lali)
'7'"'""

I

----

y' '8uf'haltor

SZlłSTKllID , ~~hi:9~~~~~~~g~I:~J~;~~::Zóo::

Dr. ,Sil

~,60-:-5:!

Na

Meble be.mbusowe mat/\ kl' Yte,
Bambusowe etażerki,

Bambusowe ekrany,

.,; _

A" S T fE L T fE H,

Dr. L. PRYBULSKl :
ód godz. 8-1 j'. i ~d 6-S 'W.,
panie od· ;;-6 pll pol., w niedZIele od 9-1
i od B-6 po pol.
1420-r-

jest

ResiaulI'o'IlIcya

i

PrZyjmuję

powodu zmiany interesu

111~Knwy =:=.= i W1~~~~~ŚCz:y:R~~~~:.Jfji~~e~~

N"grodzoulI wieloma medalami. który odbędzie się we wtorek d. 161utogo w HELENO WIE.
UW AGA: P·anowie i Pallio w stroja.ch lwstyuflJowych,
SpecYfilnośó: Kosze dD fabryk. POCZątlll\
o godZinie g-ej. - Bilfty są do nabycia: Piotr•
WyrnlJh\ill:
CHOHflBY WŁOSOWo SKORNE. WE· : Meble bambusowe pluszem kryte, kowska N~ 3 u Wolskiego i Piotrkowska 73 II Traul.weioa.
NERYCZNE I MOCZO.PI:CIOWE
po pot .. _

Z

I do odstąpienia zaraz ,v powlato! wem mieŚCie Las/m, dobrze pt'O~

na

J

]IM~ElUD

Restal.lracya II-go rzędu

377 .

'I; ~\I
61Włhh lU
-ulica KBnst~lltJHowskaNQ 11 m. 5. :
PrzYjmu,i o od l) do8 po poł. ! w Łodzi, Widzowska 5,
na korzyść @fiar, dotknIętych katastrofą we Whszech
·w modzIel!) od g. 10 rano do ;
(róg Średniej),
~-2:'2J..

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

Walce nowe: bawełniane, papierowe, jutowe, spiżowe, gumowe, żeliwne
uwtardnione (Hartguss); jak również okladanie, szlifowanie i gładzenie tychże.

i
:

Spcecyalisb chorób
U$:l:U!, I\HlliSi!ll

" ---_

13

\

I

149~

n.

"

j

poleca wlasnego wyrobu:
ji(f;~,hlndrJ, głendzi~~~ij!l WIl\HI:'11JłMe,. ł:łGcll!:n~~ hydra~liczne i dźwigniowe
naj nowszych sy&temów l konstrnkcYl, o wszelklch wymiarach, stosowanych
.
w przemyśle w~óknistym i papierniczym;
2583 20:"14

od G-8

po pot, pallie od 5-6, W niedziele i AwiQtlt od 8-1 r
6:l7r

ul. SRE[)NIA

alandrowy ., i Prasowy

Oddział

II i III-ej
klasy

DU" tynnw'
fi
nu " a' n' . '.

'

.

l

w~~ -Pi~~!':o;$ka
=

HANDEL

. St'edll l o. Nł. 2.
'1,.. Fl:\brylcBona Widz:ewakiej
iD'
PJ
'."
. 1 M 1I~5i, róg Św. Anny.
Cłł~IjIII!ll~Y a.lltólI"lIte, wlime... M fi pl'zyjmujawszalk!e ob~ta.
Dostawa (lo dom6w i skltll)Ó\V.
il'yC~łUll imocdll:opłoiowe
I lnnkl, ~ dokto.dnem ~1konczeUlem, poszukuje prowadzenia kslą~ handlowych w godzinach wle~zol'nvch.
.
3.76 . ~-2
Uoitenia elaktryzaoyę I maadam. I po mozllwle na;nlzBzych cenach. Sporza,dza bilanse przeprowadza kall,ulacya. Łaskawe oferty w oRo-' - - - - . - - - - - - '.·PrzYilllU)(I odg. 8-:-11 fa.no. l
19311'44 zwoju" pod "Bul}hMtel"'.
. ' . 376d-2 ....
B Uc Il'uarz
,

.

od ~81/, wlee:~: _
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