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• :&Diell'lEU • ., IlIIlpteoe p. Patka; w Tc:unasH::tnll1ie u p. Teodora łUna.
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Nr. telefonu 698.

CENA OfŁOS2LK: .N a d ~ s~ a II e" na l-szej strolllc! 50 kop. 211 wiersz. :Zwyc2'~jne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nanparelówy lub iSg'l miej3C&
illtalłe C!;.rCluG!lIIia po 2 kop. od W}IRZU (dla po~zukuJl\cJcll pracy po 1'/, kop.)
Najmnleisze ol!l:Jsi!enle 20 kop H. e da m y l N I'll{'r o JogI
po ~O kop. 28, Wlersl! retltow}' . Za ćc2ączenie prospektów 6 ruj). 011 tjslllcca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oznac·zenia honoraryum RedBkcya. UWaża
za bezpłatno'rękoplsÓw drobnych nie zwraca.
'

Redalltor lub lee:o z8st~pca pfzyimuia interesantów codziennie,

z wyiatlliem ~ni świałecznyoh. od /rodziny 3 -

..

!!!

.

.

Gościnny występ
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Tllln Prin'A,

płótnie)

.ielbiciel kobiet" ;~~:,.\~;

n~n

Mnrnl\d.

JUż zresztą; w

naTl li et'}ląt

porządku:

glQo

1) czy wniosek

442

odosiać. do kÓm'ls=;7?"

It sowaniu zetk.nęła się opozy,'yo. ze skrajną prawi-, jeżpl! odesłać, to 2) czy utworzyć aJ. hoc spezna korni y cą: obydwa skrzydła Sk.raJne gtosowaty prze.Ciwko cyalną. kom:syę? jeżeli zaś. nie. p.owo.tywa..ć.od.środek
l odesłaniu
wnIOsku do ltomisyi.
i dziel~t'j komi~yi, to 3) czy komi~yi, l<;t1it'ej .wliod
. Naturalnie, motywy talti\go stanowis~{a pra-, sek będzie prz~kazauy, zakreślic ":1(*ly termin,

f
'W DAN1ElECKIEOO
.

H~st.i,

I tu, me po raz pierwsty

423

południu:

francuskiej farsy z Buffu Paryskiego (na

T~ Tn~ Bi~-Express "Lekkomyślny
na rogu P!otrl,owskiej i Zielonej.

4-ai po

O ż'ywczy

wley były wt'ęczodm'enne: z~dała pni wica :la· f w ktÓrym, komIsya ta referat obowląz!Lu~ będzie
odrl.uceUlłl. wnlosku, bez przekawygotonac?
. . '
.' ,
.
Ałlteku
zywaul8. go do orzeczeniakomisyi. OpowlsJziaKoto Polskie, wychodząo zzalożenią. iŻ,na
poleca j!
III .
. I
•.. Ul. la się prawicIJ. . wymiille i.QHZ zastrzeleń za za- ' terenie' Do. 111 . ober,uęl.wsz~lkich . .ni~\Vta.ś~iwy(lh
PIDT.Rk~*SK}\130,l.telef.i2-98.
chowa!.lie~ kary ~1~lerch . l~ó'Yca. 'przemlwl~jlt~Y ~ulUonst.l'a{)Y.i. W..l'strz.EJ. .gań . sj(~:n.,~'e~J... t~rn~#l'.~~j.ir;
. . c y u l c z O l e l bezczelnia w obroole tego: stannwv.lca, ze. demory.stracya .ta\<!l bylaij.l·tyll<,Qdł.a;~p·~aw.y
.
'.
z.·
,..,..
.
p. Szulgin, wyraźnlez.aznflczyl, że "gtlybf rząd samej nic'zą.w{).u~. ie uieJźwiadz, ią przys..tilg'·ę;':";\.v:gYo.••
p.'
zaprzestal . sto~oWa:nia kary śm,ercI. wesz!lby:$my ! sQwaniu nad pierwszem pytanieIn. przy!~ct.yto się
w ol,ces naistraszriiejizego . samosądu", . że. "do_' dO paźJziernll~owtlóW't ,oświadczając, się. za prze~
póki żyuowsl\arewolucya i wyprowadzone przez :kazauiem wniosku o zni~sienill :kary~mierci: . ko.t\
nią na jaw cIemne żpvioly 11le ukorzą się; do- I misyl.
.
póty naród l'o~Y1ski !,aŹnltl b~(lzitl.•. " .
Natomiast w dwóch następnychrazach.glo~
3
'ŁAD" YSŁAWA
O losach wniosku tego,tak niezrę'cz,nie,bo , s~wał~ Kolo Polskie razem z, opozycyą;" li Wlę~,
•
demoustracYJhie postawIOnego przez '. lewJcę, za- . OSWla IClytO SIę za pOWOlf.l~lem ad uocspecyaLW Łndzi. ul. Piotrkowska M m, telefonu 1& 8S. decydowali paźJziernikowcy i ....... może właśnie dZIl~- llej komisyi,któraby wyll,j.cznle tą SPfawą zajęta
•
ki trj lllezręcznosci .,...po swojemu. Ostroźni, ule '. rychlej refclrat nil "plenum ~ wyniosła; a gt.l1te~
poJeca Dbuwle got?we, z nai}epszyeb m!lte~ wypowięclzieli się wllale merytorycznie IV tt3j dpra- i wniosek . pl"lepadf, glosowato Kolo p'olsl<ie za
ryalów oraz przYJmuJe wszelkie obstall1nkl. wie nie powiedzieli czy sa za lllb przeciw l{arze : wska'~aniem bllslClego terminu w którym kom!"
Fasony modne wykonczeole Btaranne 1 ele, . ' . ale, "
' , '. ' .' . .
'1'
. l'
.
'.1'
b I b
. ' . . '. ".
,
.
ganekle.
'.
srulercl,
bąJz c~ bądz, sprawI l pruje ~tOWI,
sya SąuOWllICZ!l
y a y ob OWląZ~Dą.
re~ul&atswych
Ceny przystępne.
1878 lak SIę W kuluarach wyrażono, "pogrzeb pl~rlV-' rozwazań zaprodllkowae. (.wUlo~elc: ten r6wuiez
- 011 I szej klasy",
Istotnie, zapędzono ten wuiosdc do przepadŁ).,
,
' .
.
bryn'
mnn:.t.
a'
l· .Koło Pol~k·le.
~\O.misyi SądOWll:czej, zaw.,al~nej. robot~, zajęt~j. . .,.Iu.SYUUac.ye. więc, pod adresem. KOł.a. POI.skie-.
11 ti p~rła'
li
II
~
JUz ro~poczęteml pracawt-::-a WIęC. do .1{Qml.~Y,I, go SIVIłI.~C~ą. albo o braku or,ye,ntow~nH\ st~~ra- .
z której WIllOsele, ten rychło, a moze mgdy, nle I sy rusYJslueJalbo o zlej .wolt Nleste~y. nikt
WYldZie. ' .
•
'.
, . , Z Kola '.PoJsltie~o lliel.lmotywowat·"z 'kll.teury
. Opozycyjna prasa. rosYJska me szezędziod.\ dumskiej sta.llowl~ka Kola., By toby b8:l'dzo pożlj.~
(Kllresp•. wlasna ~Rozwoj u"),
jakiegoś cZIl~n Kołu polskIemu zjadliwych przy· \ dane, aże~y z~ykleł a .zwła$ze~a wqwczas, gdy
Pet~l'sburg, d. 11 lutego.
cinków. Używa s.ę katemll bądź pr4yciuków, Kolo Pol::lkw nIe glOSUJe z op ,ZYCYI\.:stanowiSko
Nie zoryerttowala si~ jeszcze' dostatecznie, l bądź. też zgala latwegosposobu fa.ł:::zowa.nia pralV~ polgkie pl'Zez jeJnego z poslów.poh~i(lb. motl~
widocznie, . opozycya '.dumska" w sytuacyl, CZę4 ! dy. Tak też jest ity\U razem. Je~no z Pf~lll.<pe- WOI.vauem .było. Taka pral~tyl!a przrcq~~lab1. Się
stul,roc traktując sprawy .demonstracyjnie", za- ; tersburskie .SlOlfO·) zaznnct.yto, ze (polacy I tym do wyrllźm~Js~egouwyp~kleQl~ t~k.tykll polityki
I razel~ glosowali z ceutrum;llawet pr~ec, wlwn,a- Kola Polsk~e~o.jego. Dlą~alezno~ci ,i ~odrębn()sci~
miast rzeczowo,
Do kat'egoryi· fal\tÓw, świadczących O taldm głoscl sprawy.~ a inne]llSlJlo. ("Nowala. Rus") ~równoc~esrne przeclęto,bymoznosó. czynienia.
braku należytej. oryelltaeyi, mogącej prowadziĆ ~ręcz zazuacza, ~e.Kolo ,Polskie ,,1 tym razem )nsyn~'l.cYJ lab zl.lęmas~pwałob1 tych iDiJYl1Ua~yj
., '" ......
.
do konkretllY ch z<lobyczy. zaliczyć należy formę, Dla zaslnżylo sobie. na sympa.tyępOstępowych ztąwlarę·
żywiołów
i
dla
problematycznych
zysków
nie
HR
W jakle) ópozycy!l. przeprow:adzic chciała w D.u. • •
lilie WCZOfil.Jąwój· pro:eli.t, domagający się znle· zdecydowało slę.na 'uczyuie1ue .of;ary z przeiY$....
• ..... .
.
.
sieuia kary śmierci; O istocie prUlel~tu. Jla,tU- ku srogosc~śred.1Jio wieezIl."
ralnie,dIlQch, zdań być nie powmno. Powinni
l\luiejsza o t~, ~zy po~vinuo ?Y'c :olą Kota
Mieczysław Karlowicz~
Qyl1 jednak ~utprowie projektu liczyć się ztem, PolskIego zaskarbianie sobie. cZyjejl<olwlek ~~Jm- I.,
,.
'.' ,:
patyl,; choćby nawet. "postępowyćhiYWlolow",
. .
-.,..."
.
!Łe prawIca. .przeciwko temu projc:k~o\V,i najenergiczniej .p.QWstawa9, będzie,powinnl byli }&anie- czy też rolą. Kola ~ow!nuo byĆ postępowanie we· I. ' .$. p.~ieezysraw Karlowicz ." urodzit się li
Cllać .cech" demQD,stracyi,a s~arać się· I ) pózyska- I ?lug własnego. z.~an.la. :1.' ppczuc:a •. ~bYIV~teISI.)Iego. .grud.n.l.a. ·1870 rok~we ws( Wlszn. ie\vo .1)..a L. it.wie.
IPeglosó,'Wpaźd.zle~n)kowców uczciwszych w koZastanówmy SIę Jednak, nadtem, Jall: Sl.ę t~m ra· . Syn Jana. Karlowl.cza, uczonego polskie'gp i . mnzew odbyło g19s~wa~)e Jezy .' zachowalll~ Się Ko- 2.yk:~ I Irany z Suluttowslcicli. od dt:iecinstwa;ob.
mlsYI; '... < .'. .... ..'
.....
.
.,+,ymcząsem.uczyniDllo ~ak,:jakby nie o samo
ł~d~c UJ.oże.lst9tll}e tYlIl razem J)owoddo Ja·, jawlat ,wialIde za~ilowanie. do muzyki.", ....... '.
przepro.wądzęn1e. I,ożądane} reformy e4od.zllo, ale
lnchl',oIwlek lUwektyw. '. ' .
.
. ' . .•.• '.'
Jll~ w AZiewJlltym fokll życia p(}d.kiexun.kiem.
oęftktz~wuętr~Jll,Qdelni)nstraeyę. Zażątlala
.
Zapev.:l~ą.\V, ~elu, . zdellłaskQwam~ lst~t~ych Rose!1lCrllnca w llt>idtllbergu studyowarg.rę'ń:a;
y
OiJOzycyanatycL\lnia!s~b~eJdysl\usyi, sprzeC)lwila
1.ntell.c'YJ. P.HfJ. ~J.erUlk.olV.eów·., z..s.pr.op. o.1l0~ał .I.l •. M. a~. . akr.z pcach, pocz. ~rn.\ksz. tale.il.'. Si~. w.'. oor8n Y..iit. lę~.
luęodeshui:iuwnioskll do j~kiej'kolwiek, chocby
~takQw rozczłou1tu~anle glo$owanla, .eoteź, przy" runku W Pradze CzesItlej i, Dreznie, po~ powrdC!e'.
na.wet adhoowy btanej kOlll1S.fi..
J~t~m zOlita.lO. A::wi~~.8'l,usowano w nast~plljłcym ..zas do \V arazawy b.yt 'uc~niempr(}fi:.ls9.ra\: Bąrce.
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ItOZWOJ. -

wicza. Niezależnie od obranego kierunku; ś. p•.
Kartowicz ucz~szczał w Warszawie na. uniwers y-/
tet, pl'acującJednocześnie . nad teoryą muzycznt}
u Jlrof'esorów Noskowsldego i Roguskiego. Na.~
st~pnie, w celu uzupełnienia nabytej wiedzy, po~
jechał do Berlina, gdzie ukończył całkowity kurs
wyzszej teoryi muzycznej w szkole Urbana, a
w uniwersytecie kurs filozofii ih\stol'yi muzyki.
Po pr:.:ybyciu do Warszawy w 1900 r, ś. p.
Karlowicz uprawlal grównie grę na skrzypcach,
ezuJąc jednak w sobie święty ogień twórczości,
poświęcil się wylącznie kompozycyi. POczlktkowo

Sobota.,·dnla 13 lutego 1909 r..

byciem pod MaIy Kościelec okazało się, że
przewidywania. co dogrożąeej tam katastroff by:
Iy na nieszl'zęśrie słuszne. Na miejscu zwykle)
ście2ild od schroniska na. hali Gąsielllcowej do
CzarnAgo Stawn wznosiła sj~ wielica gÓI'a ~~iażna
która oberwała się ze stolcólv Małego KoscIelca.
Warstwa śniegu spadłego z góry, dochodziła
do dziewięciu metrów grubości, a rozciągala się
na przestr~eni kilkuset metrów kwadratowych,
W tem miejscu zglnąl Ś, p. Mieczyslalv Karłowicz i pod tą lawiną spoczylvaly jego zwIoki.
Kierownik ekspedycyi zoryentował się odraza
w sytuacyl, a znając dokładnie teren, wytyczyI
linię ścieżki, przeż którą rozpoczął przekopywanie tunelu. Pl'ace, wskutek twardoścI śniegu, sity
bardzo powoli, a relacye . o nich przynosll COd~iennie jeden z górali przysylanyeh po żywność
do Zakopanego. W schronisku na hali GąsleniCOWElJ znaleziono wierzchnie I1branie ś. p, Karlowicza, któr~ odlożyl do jazdy na nartach.

rozpnstnemuźycin, jego majątek rodzinny
dza.utowo p!'zejści, może w. ręce prusaków·, bo

Boko..

misya kolonizacyjna już nań ozyha.
Pl'zeja.wia l;!lę ono w słowach i za.miara.ch tych
ezlonkówrady familijnej, którzy postanawiaj,
ratowaó13odZll:lltowo i niedopuścu5, aby prusak:
rozsiadł się na prastarej ziemi polskiej, . nj:l WUIą,
się w btaganiach .wloŚcian z Bod.::antowa,· którzy
na kolanach proszą Ziemowita, by niesprzeJa. ..
wal niemcom ziemi ojczystej, wyst~pnie. nader
sympatl~zni~ w czynie lokajów Ziemowita, któ.
rzy zwPaea. ją mu . otrzymana tytule m gr.a.tyti.lracyl
po 300 marekj !Jo pieniądAie pruskie. .:wzięte za
\v dziełach zmarłego dawał się odczuwać wpływ
pl'zehandlowaną ziemię polską, . palą ilU dIonie;
nowej szkoly niep1ieckiej Wagnera i Straussa, co
odczuwać ,się daje na każdym kwku,
w każdYl1l
bylo widoczne w jego 'poematach symfonicznych
momencie akcyi, '. ale wszYĘltkoto razem wżięte
cBlanca z Moleny, j «Odrodzenie"
nie tworzy j!3szcze silnego dramatu" tak potęźne~
Wplyw. ten jednak prędko zatarl się w nagoi majestatycznego w swej grozie, jak p'otężną
stqpnych utworach i Karlowicz stal się sarrioistjest i majestatyczną ta walka odwiellznycn mlesz,;,·
uym pod względem twórczości, czego dowodem
kańców; tej nieS2óczęśli wej ziemi .z jejwywlaszcży..
znaruie,llnym by! tryptyk symfoniczny <Odmienne
cielami.
pieśni>. Była to prawdziwa jego pleśń labędzia.
Utworu Rydla bezspornie slueha się z za.ję..
Podczas pobytu swego w Warszawie ś. p, KarlO<'
c!em,
silne T~T\\:iera on wrażenie, a. wywarłby o wie·
wicz poloty! duże zasługi dla Towarzystwa mn·
T E A T R.
Je silniejsze, gdyby nie .ton melod.rama'ty~zuY't
zycznego, organizując w niem i prowadząc orkiew jakim autor cBodenhaiu!v prowadzi akćyę,
strę sruyczkową,doprowadzoną do wyższego poziOInu, artystycznego. Wkrótce jednak, przeni6sł "BoaeJrmain u, Wl'amat w trzech aktach, Lucyana gdyby ścierające się z sobą ~ywioty wl~cej mialy
sily, a wysł.ęplljące do walki .postaCt6 ,plastycz~
szy się na. s~ale do Zakopanego, porzuciŁ swoją
Rydla.
nie,jbyły zarysowane i uposażonewczynlllki,
pracę W tymkiernnkn, z dużą stratą dla insty,
Wyzuwanie polaków z ziemi praojców w Po- zdolne wytworzyć potQżną kollŻyęl wywQta(} czytUcYj.
znańskiem - to temat tak bogaty w swej grozie
ny jak s.tal hartowne, których starcie się aż Iskr.y
tl'agicznej, ~e posłużyć może za źl'ó,Ho nieomal krzesze. Tego wszystkiego w utworze .ij.y;Ha niema,
W sprawie, tragicznej śmierci Ś, p. Mieezy~ niewyczerpane do catego szeregu dramatów i tra.. Obrońcy ziemi, bojownicy o nią. jej poddani, lej sys1awa Karlo\~ieza dQnoszą z Zakopanego do "Cza- gedyi, wstr.ząsającyeh nerwy. nasulvających glę nowie nad wszelki wyraz milujący rua.tkęr.iemlę,
SU",.8zczegPlynastępujące: , .
bokie myśli irefleksye, przenikających. do głębi wyglaszająpiękne fraze;!y, 'sloW\l gorąct/,tchnące.
:P. liieczyslawKarlowiez, mieszlca.,ilj.cy stale dusz fil każdego szlachetnegoczlowieka, któremu ową mitości~h ale na czyny męzkiH,. na.lJ;tald roz-.
VI Zakopanem, należal do wybitnych zwolerinil{Ów
;nie obce są idealy dobra l sprawiedliwości.
paczne,a. która nieraz przecie~ wydzleralY zWY'''
turystyki i sp()rtów zimowych. Wyborny tater·
To zmaganie się żywotnęgo narodu w obro- eięstwo wrogom, . tam, gdzie grozlla . niechybna
.,.'.
nik i; narciarz, szerzy l zamllowanie do jazdy na nie ziemi ojczystej z potęzllym wrogiem, uzbrojo ... klę~ka - zdobyć się nie· mogą. '
. Akcya przeładowana postaciami i szczeg6lt-',
nartach i ostatniemi Współdziałał przy kursie nym w olbrzymie środki do prowadzenia. walki,
narciarskim, jaki w' Zakopanem się odbywa,. kiedy po drugiej stronie jest tylko wielkie umi- kam i, bez których bez szkody dla myśli prze\vo·
W poniedziałek zrana. uiial się na wycieczkę do' lowanie, posunięte. aż do {anatyzmu, ziemi ro- dniejdramatll smiałoby obejśo się mozna, zamiast.
Czarnego Stawu. .'.
.
dzianej, c~yż to nie przewspaniata kolizya. dra.- skoncentrowania jej W kulminacyjnym plln.ltcie1.
Uezynllto mimo pl'zestr6g . drugiego wybi- matyczna, llą, której oprzee mO~lla wiekopomny rozprasza się wciąż, co, natara~nle osł.abia ,wra."
.
tnago ,.znawcy' Tatr i .sportsma~a p .. Maryus~1t dr.amat .niesłychanej sUy., .
. " ' . ' żenie ido peW;tegostopnia nuży, . . '
,Jed'yĄie . konsekwentnymjesthr:Ziemo wit~
Zarusklego, kt6ry na pOdsta.WlB swych spostrze, ,'Wyczul.t~~ual{omici~t poeta n.asż· .szers.~eJ,
2eń, twie~J2it; że na di:odzę z ,hall A~~i~nicowej
ml1u·y;Lucya.n Rydel, W uramal)ie swoim p~ i.: Kp(@""~P.>,Jlo~zlł;ntQVi''ł,· CZUj~,' $e po p.~~ui. czyn
moźe zaskoczy.ó go lawina,
Mimo to p. KarlO-, ".aodellhain~,w'y8t.awionyl"ijól)tlgdaj.p.Q ra.z pierw.. :nieue~clwy, . łiząz:erz.a, . pr,a.g,l,ll~ 'st!ie. si~ Jilutpi:
wie" ó,puiiCil Zakopane i udal się w gory.' Gdy , szy na.nasżej 'acell)ę, alG' ta.lent jego: nIa sprosta!; cdowfekiijlD' na wzór tYch. diielnychobywateli.·
llie.wracat. do wtorku. aczkolwiek wycieczka zadaniu•. "
.,
;"
,
. co brOnią pla.c6wklprzed naw3b~ germlluską '(10
nihillJ,ttwnć,po~ dnia, matka jego, zaniepokojona,
'1'0 ukochanie ziemi ojczystej, za. :którą ojco- . ostatniego tc,tinienia, ale wychowany luiękko,
udflla sIę dó.p. Zaruskięgo, pytając, czy nie wie wie nasi tak obficie krew. leli . i tyleltroó śple rozpieszczony w zyciU, którego jedynym celem bycze!r0()syntt; P.Zaruski zorga.nlzował natyeh" szyli w bój rozpaczny, znalazło swój wyraz ło używanie magnackiej fortuny na dosta.rczanie
IUla,et ,ekspedycyę ratlinlwwą, która przez Ska-' w dramaCIe Rydla w silneJ. scenie aktu drngie- sobie przyjemności, catko wi~io Je. wypełuiających,
ptl\o.wynpf'az, udllła sl~:wklerunku hali Gąsie~ go, w. chwili, gdy, wobęc rady familijnej stal'Y rozpu.stne mil()S~lti! gra ha2ial'do wa W karty,)
l1i~o",ej;'Wyp'rawa składa./a.slę z osiemnastu Napoleon,' tlJłnierz z pod Milo.31awia,. gromi hr. szalUpan i polowania-'nie może się, zdobyc n~.' ~
czyn. silnej woli brnie coraz więcej, w blotq, a~
ludzl~.ezę~eią ~arcjarzyjczęsei~ gó~a.li. Za przy*' Ziemow.ita za to, iż dzięM jeg~hulaszczemu i
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bOJaźliwi; jak odważni, bOlaźń
bOwiemdodale.ostrożności, a ostrożnośórodzi
ufność, nfno~ó. zaś. rodzi .ojwagę. lttóra sprawia,
że człowieltpop\l1nia czyny śmielsze, niż on: sam".~

Aktora jest pierWsza i zasłużeiisza. matka, Jak
ojczyzna, od której ilUlę inac.i6'. iwszystko,cQ
KR'ONłKA
ma.cie~od. niej Jeąt;kt()ra. gniazdem. jese rilate~
_
w8zystlticbj . powinowactw wszystltjch i komorą
.
. .
Cóż sklonHoMachabeusza, lrtó~y mial tylko
dóbr waszychwszystl(joh .. ,
.
. ..
Njeaoo~f:to~ojczy,zń1. -:-:-Jaktęl:zeoz poJlIIowalbl- ośm. setżołrilerzy' przeciwko .22.000 Bachlda, żeo·
"Ojczyzna wasza ma.tk n wam'.J',est,' a ,nie ma"
skup "Wincenty,Kadlubex. poeta ob2op ·Jailioki,. znl\ko~
·ł
'" '~.'
d'l~ ·Pl'" S...'
k"
n
sobie. za.pomniawszy;·. o swem rycerstwie raczej cochą, lla. rękr; wa.sSW"Qlch nosi, a)q~ywdyzalUl~lĄlH:n~ . o~ :'~ ·k\l·t..~r~ . Jaj't'Pijojj!l\Uje ...rns pamjętlllj:ni~ o Vll.!tsnemżyeiu?· 1\ł)loś6 ojczyzny dneJ cierpieć nie dopnśe~.
';
. ". . "
l .Z"SZ OWA.
,vO pra.cy II !gO J
't d
.
.".
,
.
.'.
S"
b"
"k A' , ,.
d"
'd'
.,
'. . , ; . "
.
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.'.
1. '..
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.I
. ~ aml so le SZ O;JZIClE\. iJe ennąd' rughn
.!{ocham;rswój .'łcraj.iNa. tonie trzeba dowoA !>opr~ednik Winc~nt~go Kadlubl,a-Gallll~, . tyr~Q,hl:. po.d~osi~ie .. ,Zst'r?~y ·lł)!l-t.ld,~i~ ~asz nic,
dów, bo gd,bf nas ~1ra mUośó opuścUs". jużby,ka.- oplsulą.e obronę Głogowa wobec pleme6w,~zf nIe" .w c~efDbysCl~Slęzalowao'na.wtli· ~lleh,cbyba.
w,alka ojćeyzny n18było., Całość Vli~cnasza.l' :c:aznaczyl gor~eeg?przywią.zanH\ do kraJuna-. sami na Slę~ . , '.
'.' , .,..
.
.,
.
tl'z]ma się ~ gorąca. milośo!tlj, >k.tqr3tętniwna- • rOd~?, .' '., '....•....... '
.. ,.
..' ....
"
.! ~a~ U10Wil, w k?ńc~XVlwlekn Skarga, PoBzy(}h.'sol'Ca~ która. z/wygnania czy z wycieczek '.
Plerwszy po~t~.p,olaJt _. chlop>z.rodu Jan161u ~m;,azdo konea~lelkl~h pO~lÓW naszych, '}!ICr.w. le. :. JI,~S'~., .'.·. . . dU.SZ. ę... Z.'.p. o.~ro.~em · .• dO..'. k....1'&
... U;"kt.6ra.
zm. arł~ W15~.a . . r•...~~.k p~sze.:. . ".
.'
·llne~l.czą.KraSlńsl\.lego
.1 Stow
.. apkll!go,..~. sz.ęd.. Zl~.'
myi! nasz~ ~\l przJkuw~! " . , ". . . • . . ; '.' .'
Świa.t ten. szeroki J .. piękny ::na.świecie,
.wllt~raturze naszej mamy pomm.kl wlell~lejm!l~.:·
.,;Ęoc~~mYlilwój ·ltrf1.JlbOdosyozaj~e.odo.osa-. ,Lecz. niema zi~.minlld Dlojl\2<iemicę,
. 1 ~ci ~lezyzny'. ~a.n, Pas?k, pt:aszlc,.Ma~achow~kl;
dJP9Ia!~lego,,e,Ullgr:antl1 W Ameryce,al,ry. .oeenić.
Dziwię.się Wlochom.,....Po1s4:ę wielbili} szc2<erzę!
! D~k,ert ,l, ~lelll.. "WIe)}' l1~n~o~mówlli, o ,~eJmlio~ '. mjłośdtę}lkncitą.za krajem,. tęg~notą ~k"i~J",'.. ..Tutaj~O~ziwiam; tfJ.XU ~ilQscil\ stoję!'
.. i ŚCl lwy~pu~~all .e.woJepleB~I: .
.'......•. ".' .'. ". '.
~,!h~ę,.:~rę~to;l'~uea on korzystnezajęele J .pozby~
.Up .moJeJ Polski prawnieprzynale~ę".! ." I'I Ja l1'1. milion, bo, za.mlhonykoeJl,am i ęier..
wa .gl~ godno~cl.~oJnego .Qpywatela StanÓw!ZJe~
;r~.mamao,~ę, a,.tru:nbogi,mQjel..
. .' :li pll~ -:-"wola Mleki~Wlez...
.
...•
. .
dnoez()nyo.h,lub.r,~pllbli1ta~IilI\.lej Brazylli i. wraca
.' ....
........ I ' . .' . . . '
. ' .'
.' .'SloWatki"tamgdzie$wkrainjesloIlca .t~skni
.Ilanędzę, il~<~łMj,p;~:.~rQdne warunki bytu, byla ; II ·•... 1 ~en., 00 ",:iele czasu spędzrl,zagrallicą, ksią- załtrajob,raze.mojezystym, za IH)()ilina~~.pa. pot"
Ul swoJEl,}(ÓlłC1 polo~yć;.
. . . .
tę naszeJ p'oezyL Jan){ochaho'wsln, wola: . '
. ski W ugorze Iskarży 'się;.SmutnomiBożę.;;i' •
.. Ą.nUŻto,intel~~&n:tóW.zajmtljąeyeh w~bitoo
J~,Pa:nie, nieChaj mieSZkll,zn'\VJem gnieździe,
' ·.~aż~J :tll~,czej za'tl\ fuUąOjczyzną tę$knt::
~a~y!gd21elSw.-:€ąe~1"qęs;~rst.wa., calą piersią
. .. ' , . .• ......, ,[ojczyątem,
l kazdy Ją maczaj kocha .. ;AJe<kocba......
..•. . •
r"SVu~s,~~ .~P9wpot,ę}D1I~db!zeg'. $z~reJ. WisIy,.
,ATy znJllezdrowie~ opa.trzJąumien!ein.·
. 'JedIl,akiiiedośó jest· kpcba6 ',b.~icztn'nJer
.~,)~ lll;11osc .kuo:,9J~~1;~~leeląg,ą\(~ slęo dna3"'
'[
l
I ma~kll: koc.lutdzieCi, chociaż czę$t~lllE! warte
~~\"fU~EU:,~yc.4}'2as6w. ;r\'1;~i,~I~ę.kttp Ęłl.dlupekw awo'. czystem
są IIlIłoscI, gdyż Idą na rozdroze.·~;Ma'tk1t'nawet
Jej krouioe Pl~l;~:,. ",;<,1 ' .
..•• • .
,A nasz znakomity Skarga, l<tól'y 'W drugiem I sąiIla często źlt:zrozumiałą. mllośqią.·pcha dzleol
..:;;::,,00 slę .z l1l11oSCl:; ~~u ojcz:y,~nl~ podeJ.(l\.lę- . kazaniu sej ~n()~em podejmuje temat' mUości oJczy~ .• 1l~!lo\V,aue.wkierunku., O:jemuym'itakiArtlilośó.
Il)J,lOSCI.~ .Je~t~, nIes.~al,e~~ ,\~~lec~nosc.l~.~.le z~~ z~y i rozw lJ.a Ją ~ak szeroko!, .,. ' . , , . . ! staJ~,slę .d19>1I!~~' nH~SZe7.ęSclem" Otóttrteba ~w1",
C)h~~ł~tw.ę;m., ~mocną bOWlłHn, Jak~~!ęr,c,Jją~t .Jnl~
.. ,Na., ezell!: ~ule~a ow,o poczuclemą?se~ ojez.r" nlllgąótakz6".W' lnilości rozsfłdkll;.' ~p'onie;wai
lose, ,~tOI~1 un, t~wo~ll~szłl: (o swoJe u),tQ~b.~ąle)f :lllYu ą~argl,:ll~gr~~tO\łnem ~ltowanIUsl~.wza;; , ~czlzna't()',
PQuięwaz l'azJtz~asje~t'eząs(joo:
y
ę
t.,.e.ll1 . . s.pod
....
t
. . . :N
. . . IC., ....jak;
b.O. . W
. . .. l.e.,.!I1
........0. b. Y.W
. . 3. . . . .1i. lIe1eh,
. . .lll •.. . ,.• Je!t. t.J.leJ.
t. .e. . J.'.',..•..K
. . :O. •. ron
,..:.to. . . .J.e.st lQd. ZI . .1 dUSZ.
... z. ..ny. •" . . 1.J. 'ojczyzna
rz. tlto........'[>,0. W
. .'.:.inn
.•. i.$.Wr. >... . •. . s. . ta. ."........oto'sllllale)
bron 16!sz.,
ll}e . a,
wZYi~a"
od\Va~a,
doplo"
w PQI~ce,
. w..Lrtwle.Żruodzt;,
Rusi,I . kil:.
~by OICZ.Y
t~imat.ka
:iajnaJtli~nlej::wygllJ:d~ł~{
i"egonlebezpJe~zensh~a.. .Pla.:tegotoSoJon .tak. Intlancl6ch ~a dlLle;'ą1ówl:.BÓgmatkę CZCIĆ roz- i Ja.knaJbardzlej ludzkI stróJ,miaCą'na,· sóbl'e(
~a(ll~~aL. do bOJU atenczyków:."ObcialbYPlaby- ~aza~~ Przeldlity;. l~tp:~asmllcamatkęswojąl '
Orzeszkowaphze:·
..
..
::leie byli równie
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'Wl'es~eie

dochodzi do sprzedaży Bodzantowa
KALENDA.RZYK TEllllIiOWY.
J
prusldej komisyikolonizacyjnej za pośrednictwem
niejakiego Toltierskiego, abtr ocalić pozory, bo
lMIO~A SŁOWIAŃSKIE. D z i ś Jordana. JaJ ,
t f() NIemiry. W p o nI e d z i a l ak Szezęslawy.
~ llie mu tylko idzie, nie o tresesamą
TEA'rR POL'3[I. D z l ś w ta!ltrze Victoria ,Od-/
(=) Nauczyoiele elementarni, pracujący \V szkoTo też ani 1zy szczere, ani rozpacz grani- rodzenie", komedya Schthtbana. Po ra~ pierwszy. Po·
lach początkowych na wsiach, zostali wezwani ~a
J:Ząca z obląl,aniem, W chwili gdy OI'UiZCza Boczątelr o godz. 8m. 10 wieazorem.
azantowo z metresą SWOJą LiIi-Rothbel'g·Monte- Jutro HBodanbllln", dramat Rydla. Początek o pośrednictwem naczelników powiatu do zlozeUla
t'eso i póltora mil Jonem marek wziętym za gnia- godzinie 8 min. 10 wieczorem.
deklaracyi, 7.e nie bęuą. brali czynnego udziatu'
zda rodzinne z funduszów komlsyi kolonizar.yjTEA!R WIELKI. J u t r o "StarośCie ukarui" A.. w żadnych stowa.rzyszenlach, instytucya~b i !ror·:
nej, nie upoważniają do innych wniosków po nad Nowacz}'n3klago. pocz,tek o godz. ił po pol.
poracyach spolecznych.
te, ,ze ten człowiek na Ri wierze w objęciach l
ZEBL1.ANJA, .D z l s w lOkaln (Długa 45) o gOdz.
(=) Kobiety na pocloia. mówny zarzą'l
nietnkini wnet zapomni o Bodzantowie, zatraci 9 w!eczo~em, ogo!n8 zebranie Tow. szerzenia włedzy
poczt
i telegrafo ~v zakomuuikowa[ naczelnikowi
• 'd"
S
. . b' d'
handlowe).
· t d
wszpJt k 1e ra ycye l, l. eaą.
tac,zac. Slf~ ę zle
_ J u t r o w lokaju własnym (Nawrot 3S) o guciz. warsza:wski~go okręgu pocztowo· telegraficznego do
z pIOrUnUjącą szybkosclą na dno bllglllska pluga" 4, po pot oO',)lna zebranie praaowni'lów kolei fabryczno- niezwłocznego zasto$owania. nową in~trukcyę o
wiąc historyczne imię.
lód2:kiel. -'" W lokalll ,.J'ednosei" (Piotrkowska 1'11)) o
Ziemowita grat p. Kamiński czyniąc wszy- god~ 8 I p,ół ran, walne zebrania Stow spożyWC7.ol'{O stużbie kobiet w urzędach poeztowo.telegrafi~z
·
"
"Przy,zZosc" -w lokalu 2{ro.lladzenl!\ rzeźników (MIl- nych.
Stk 0, co b yl O w l.ego ~OCYI by ~prosta? . zadaUlIl sza 46) ogólna zebranie Stow, majstrów fLlPryc~nyeh _
Na mocy tej iustrulccyi, na poczty 1 do teleAle było to nad Jego Siły. PomlJaJ~c .lIlZ dykcYę W lokalu przy ul. A~ny nr. 19, o gadz B po pol. kwar- grafu maią być przyjmowane kobiety od lat 18
wadliwą, szepleniącą, nad pozbyciem się czego p. talne zebrania polskiego ZWiązku zawol. prMownlll:ów do 30. z dyplomami gimnazyalnemi lub z inuych
Kumińsl\i usilnie winien
pracować
nie bylo· cultlerniczych ..... W lokalu przy ni. Zaa.hodnlelnr. 63. o
zakładów szkolnyell I-go rzędu,' z obowią'l,[wwą
.~
d
. d ~
l godz 4, po pol., ogólne zebranie czlonkow Z~romt\dzenia.
w Jego grze am 814.y, aUi o powie niego wyrazu. I tapicerów. _ W lo[{alll własnym (Skworo\\8. 16) o ~odz. znajomośeią języków fl'ancn~kiego i niemieckiego.
· Toż. sam? zarzucie. trzeba i pozostałej obsadzie; 9 rano, ogólne zebranie członków Stow. zawad. praeolf- Kobiety, pOSiadające stopień nallczycielek domoz wYJątkJem Jedyme pp. Ffitschego, Jaracza) .nlków I prllcownlc krawieJkiCh
wych, powinny zdawac egzamin z j~zyków nowo~
Oranowskiego i Siemaszki, którzy dzięki wyboODCZYl'. D z I Ś w sall Jadalnej fabrVkl Goyerów żytnych.
.
rnej grze stworzylil,reacye tętniące życiem (Plotrlmw~~a nr. 21;9), o godzinie '1 wleel:or~m. c ~.
Przyjmuwane
być mogą tylko panny, wdowy
i prawdą. Z\\'laszcza pan Siemaszko w roli Na- Pahszowsk! ,:ygl~sl odczyt ~O ma~zynach lahJący h •
,I
. t 't l
l b l'
,,'
BAL. D z l Ś w sali kon~ertoweJ Voęla(przy UliC! bezdZietne i żony urzęunikow pocztowo·telegra~
po e?na, . mla", y e . g.~ o.nego uc .. ucla. wy~azu Dzielnej) bal p. n. "Tatrzansltle zapusti" na rzecz'
ficznycb; awansnją na równi z mężczyznami.
l
slly dramatycznej, ze Jego slowa wątpiące Ochrony lódzk. chrz. Tow dobroazYl1l1oscl.
Urzędniczki, które wysziy za mąż, mogfJ: pO/'OO młodej Polsce wobec słabości ducha i woli jej
HAlłMO~IA. D z !ś. w lokalu wb,snym, (Polu- staó na służbie, jeśli mężowie jJ}h są urzędnikami.
przedstawicIeli, padaIy jak grom, jak ostrzeżenie dnIowa nr. 36) ra'lt z ta.ńllaml T 1w mllz.·dramlltyczl1e~o pocztowo-telegrafteznemi. Kobiety mogą być IDia~
przed złowrogą przeszłością. jeżeli pop:rawana' "Harmonla", na korzysc 121. łtoh Tow. wpisów szkol- , nowane naczelnikami oddziałów pocztowo- telegratychmiast nie nastllpi i wywarlv nader silne nych przy szkole p. ZbllewsluaJ. Początek o godzinie 8 1
•
.
'Z
./
pól wieczorem,
ficznych.
wrazenle.
., , • . .
ZABA Wy, D z I ś W lokalu wlasnym (Pllltrkowli I Mról&. Dziś rano o godz. 7 !lotowauo 14Z obsady nleWleSCle] Jedna tylko pauna Ida ska 120) wleezorelt tanecwy Sto IV. pracowników przem ••
Gryflczówna Iwala. wdzięczne pole do pop su. handlowych gl?b. piotrkowskiej, dla członków I wpro- stopn' R. mżej zera, pomimo to zimno nie d.alo
się mU~1l0 odczuwać z powodu spokojaego pOlneSzkoda tylko że młodą ~ utalentowaną artjl:ltkę wadzonych .g?SC!. Początek o godzlDlo 8 wleeZOr(l~
napadla chrypka w dZIen przedstawienia, co na- .D z I s w lokalu przy nliay Spl1caro~al nr. 21 trza.
turalnie slup.powalo l' eJ' 'grA i popsuło wrażenie wieCZOl alt tl1uaClllny Stow nauczycielstwa polsitlego dla
(h) Z koleI. Zarząd kolei rozesla! okólnik do
·
•
•
•
'Ii
, . . . '!;
•
cdonków t wprowadzonych gości. Początek o godz. 10
wszyslkich kolei, aby wagony, w których są prze· roI! Ujęte] bardzo trafUle, przeprowadzonoj" kon· wieezorem.
sekwentnie i w odpowiednim tonie, w prze·
_ D z i ś w lokalu (Nawrot 38) wieczornica z tań wożanl a.resztancii wojsko, zaraz byty dezynfe~
ci wnym bowiem razie rolę Lilll-Rothberg mogla caml Stow. ogrodników dla cdonków i wprowadzonych kowane, żeby uniknąó zawleczenia epldemllty-.
by artystka zaHczyc do najlepszych w swoim gośal. Początek o godz 8 wieczorom.
rusu.
repert ,arze.
LUTNIA. J a t r o W lokalu własnym (Plotrkow(x) "Przyszbśó'. W niedzielę, dnia 14 lutePięlmy i silny wiersz Ryt1la mile pieściI
ska 108) zabD.wa dla. dzieal. Poezątek o godzinie ł: po go o godz. 8 i pót rano w sall "JednOŚCI" (PlotrpołudniU.
'
.
'
d ..
tle h o, a k'onco~y traz~s ,!yp.owle Zlany przez.
_ JASELKA.J u t r o wsallZwla,zkll robotników lcowska 175) odbędzie się walne zebranie Stowa~
agenta kOIDIAyl kololllZacYJueJ Hermana·Kuno-; chrześc pr~y k08ciela ŚW . .Auny (111. Zarzewska) "JI\gel- rzyszeDia spo~ywczego "Pl·zyszrość". IV (lelu przed'Ihiede, którego dobrzoująl p. S..:hrott: 5Niemil; ka"l. Poezątek o guJz, 5 pl pol,
'I stawiania niektÓrych da:Jychp~zez lcomiS Y.E4 liltlViBOtlzantowa Jono BodenhaUl." wstrząsnąl Widza; l
ZE STH;AŻY. W p o n r e d z lal a k o godzinie 7 dacyjuą. ł.
,mi jak iskra elektryczna.
! wieczorem CWlcz9ula sygnałowe II-go oddziału łód~klej
(b) Z kolai. We . wczorajszym numerze. na.. '
strazy ogniowo) ochotniczej w domu rekWl&ytowym .Ul-gą
szego pisma zaznaczyliślny, że pociągI bezpoś!'e~
ol1dZl!\LIl.·
.
St. l..ąp.
dniej komunikacyistaly w śnIegu około S·ch godzin. Niezależnie od nich stanąt w śniegu po
południa pociąg towarowy .Ni 22i:l i statpr~eszło
godzinę; dopiero po rozdzieleniu go mi dwie części.
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- "PaLl'yota. ma swoją górę Synai. u której
BJlesne jednak, żeśmy nie umieliPfZeCiW-j wypu szczać, aby nie pozwolić iywiolowi gel'mań~
szczytu istni.eJ!l ta.bll.ca przyl{azań surowych.
dZiatac.·. tym okrucieństwom. Przeminęło jednak to ski emu coraz dalej klinami WPier.aĆSi ę w.nasz
Jedno .z nIch. zawiera sil} w sto wach: jakkol- złe chwilowe, ~l'zpba teraz naprawdę pomyśleć o kraj I tu tworzyć plaoówki nam wrogie. Wtem
wiek skąpą i niesprawieJllwą byla dla. nas ojczy- ; zatarcIu tych smutnych wspomnień. trzeba Się wy- leży patryotyzUl. .My wszyscy powlUuiśmysię
zna, jesLona matką., na którą gniewać si~ i któ- Izwolió z pojęć oiasnego widnokręgu i wstąl)IC na. wspólnie . popierać, a po za towarzyskieml'kolami,
re) uS11ug odmawiać nie wolno. A drugie: pragnij I szerszy gOŚCiniec w hnię tej ml!osci ojczyzny, w iml~ po za rodziną, wśród nas powinno is~lllec jedllo
haslo ...... Jt!s~esmy braćmi.
ojczyzny dobrej. d li c he mw i e l k ie j, sprawied' ' interesów własnych,'
Jl\veJ I czystei, dla tego czyń samego siebie lepPrzytoczyliśmy słowa znakomitego pisarza pol",
Co bOWiem mutca po takich dzieciach, kt6re
szym, wyższym, spraw'ie:.lliwszYłll, czystszym iu- l' ski ego Boleslawa Prusa, który zazna(lza. że ko- bęuą jej wynllrL:uty SWOJą miłośc,: przysięgały dosllui to Samo czynić względem ludzi i rzeczy oj- I chanie nauprzyrodzonych rzeczy, Jakiejś świetla- zgonne kochanie, a nie dadzą pomocy ma;tel;yalnej.
czystych.
.
nej OjCZyZlly niema s~n~ll .. Potrzeba kraj kochać ktol'ei ona potrzebuje. .
'.
taki, jaki Jest .. Orzeszkowa jEdnak uzupełnia slo.. To samo i z ojczyzną: Ojczyzna 1l.11 bezezyn. Boleslaw Prus zaś za;znacza: ..
- NIeraz spotykałem ludzi, którZY. mówią:
wa Prusa, mówiąc: .Stańm y się lepszymi,
i oj-llościnie stoi, ona. IVla.śuie po~rzebl$f'~energli i
- (Ja tak kocham kraj i społeczeustwo, że czyzna będzie pIękniejszą.·.
czynu.·
· c
p oświęciłbym dla nich życIe.:.
To też my musimy kochać się wzajemnie. Pa.n f
Czcze slowaj ~:mm:ne frazesy odłózmy na
W praktyce .zaś z najwię!tszy.m. zdumieniem musi kochac chlopa, a t:!t.IOPuczciwego pana.,·ro- b.ok,.one. d.Obre. są.nll.wiee.8,nle.. pozatem. wie. l..,
widzimy, że ludzie ci wprost nie lllbią naszych botllik majstra, majsterrQbJtnlka.
kich korzyści nie ptzyuosz~. ~Ta. trzeba pracy,
kra.,o~razów, fi, po~al'dzają chŁopami, rzemiesllli·
Musi pom ędzy nami zapanowac harmonia. pracy nie tyllto n~d.ós,~gnlęciem bytliriJateryal.,'
kawl l handlal·zamł.:.
,';
'..
.
Czehmy z niecierpliwością na powr6t tych da- nago, ale nad P?JZwlglllęc.lemducha.. . • •.
. Znaczy~ol ze cllu4zIe ;rue ;kocha)~ rZe(lzY~l-. wnych, uczciwych stosnoltów wspólnej pracy, w
.aapra-ye, J.a.kle .wywlera np. ~ząd Dleml~cki
Bteg? It~'aJu I spot~czeń.st\va! wsr~d ktorych ż.Yle- której by jeden drugiego popierał.
w .poz~(i~sklem I. na .' ~~lą,'JI,u!to. me .sI} ~rogl do.
my lI<tore stanowIą prawdwvą oJczyznl} człow!eCo się dziś dzieJe z czeladzią wszelkich ta.- osuj.gulęcia celulNIc . Uleml . me zrobl.wy,.. al.
ka, ale ~ą za.kochani w jakims umysłow,JID. utwo- l chów...
.
...'.
b? 'bardzonielVleI,e .. T.ylko duchy slabe .mogą
rze, .ZIOZO.nym
.. z.' ,.odle.glYc.h .wspomnleń l meokl'eWyrobito sil} przekonaUle, że Jezeli bęJą go- SIę p.O~da, eS'., a.~ .na,. t~kll:h... 7,adnem? ll.a~o, dO. W.l . Zb y-.·
ślonych l)ragUlą~.
.....
,
rzej pra~owali.to dla nich lepiej,".Tymczasem t~io Dle ,zal~zyl. l.rzeszllsmy, JllZ me.Jeden napór
... D. lł;\, . e.~. o ni. er,ze•. czywlstego, kraJU.I. s.p~lecze~. gOllZ.ln yp rze pr6iniacz.one .nigd y n:e WU',CRJll. sll me.me."ly.zn. f •..Ju.,ż. nIeJ. ednokrO~Ule zagl ą.. d~la. on.ado
~twa Eliotowl s~ naprawd~ do. ~fta~ l 'puswI~cen,
fitrac.oue: i dla majstra i dla czel!1daika i dla spo,. naszych m I a s t . . .
• .
.
które Jednak rzellzylVlsteJ ZIeWIl Jej illleszłcanoom leczeń·;tw3 bo OHO Ilboźeje".
.
Bylezas, ze baWIła tam dluzeJ,' to zn6w
najmniejs~ego nie. przynoszą pożytlcu.
' C z y ~16 lepiej pracować bez nad~wYczajneg() króc~J, ale pier~chJa nareszcie. I tel'nz piei'z~
A my w ŁodzI)aIcie !w cha III y ojczyznę'
wysilltu. ale tak .lak praca wać trzeba, a za chUJe, bo rzą.dyupadli)ą, a narody id.ą dalelw'
NIedawne walkibratob6jczfl strasznI! nana~ oszczędności otrzymaą co~wil}cej,jakąś graty1ika_SWQIWPochoLlzle .. To ~eż dllcha tracić ule,vol,~
g~ą IDł!9 śó \rzucily pJamę· Szcz~ścjelU. ze dzi.ś' po- I' cy~ Oli ,prac[;da\Vc.y?' . , •. . .
. .. IllO, .8 pracą dok.?ny~a.c .re$zty dla d~pra olę~l;.
wol.l sytuąęy'a tas,.ę. rOZJaśnia, .śledztwa przepro-:,'
vVsi:6d robotnii,ów zauwazyc SIę date wielkazny. n Bo ~t.o 'łoJczyzn16 sluiy-.;,mÓWl Sltarge.-:waJzOllę· 'Yylia~nją,.~e·bylro.sobń.iki zde.pralvowa- chęć do pracyna~ ~iemią i ,dla teg~ ~s~elkiemi sam s~ble ~f~Zy : .
dZI's' n'.im"+iłi_. '
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tbbólcze. te .naąi!lJy :- j!3UU9$tkl z.wyrodJlla!e, nie." 'robu~plk ,. p.os,a~a~l.,i~' }lo.win.ny byc lokp;-vall El . w.
gru,pC& ludzL .• Uje odłam Jakiś.'
I. knJilii'e'Zleml 1 aby tej ZleWI iii rąk nasaloh. me
I.'.
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odazedt on.w dalszą drogę. Pozo. tem poeiągi Kliglicha, członk?wie jedno~lośnie go przyjęli. , i ~iego ,na Język. polski: v:r sztuce tej p. F. Stró..
osobowo-towl1rowe: MI 'I przybył do Łodzi z op6- l
Bal:!( tóry Jest zapowle~zla~y wRelenoWIe zewaln, ~ys,~ąPI W roli P.wlcl,
."
inieniem na 11 ID'uut, ']\; 35 na 12 minut, :!'Iii 9 , na dzion 22·gi b, m. odbędz.le Się. pod lwntrolą
,Swlat. Numa,r Siódmy "ŚwIatli., ?pr6cl
szeregu a~t1knł~w hterac~lch, bogato Ilu~,ro\v~
na 59 minut, a bezpoŚl'edni na 28 minut. Tową.- \ zarządu.
rowa ,pociągi zaozęly kursować po południu, lecz i
(c) Uj~Gie bandy morderoów. Wydział poli- . Dych,. zawl~ra el~kaw.y dZIał a~tualny, ml~nowl"
,w zmn~ejszon~j ilości .o~i-~o 70. ; ~ad wieczo- ~ cyi śledczeJ' ująŁ 8 Judzi, należących do zOlgani~ cle, mIędzy 1D~ernl duzo portretow o$.ób, maląc~cil
rem ,wla~r ~clChl,. zawlCJa Się zmUl~J~zyła do te- ; zowanej bandy, która w grudniu 1905 r. we WSI ~wlązek z gl?sn~ sprawą ares~towaUl~ ~opucbme.
~go stopma, ze mazna bylo przystąplC do oczysz- l Chojny na ulicy Kamiennej, stanowiąc sąd nad 1'0' l dZlaJaIlloscl .Azewa. Na czaSIe równlez sylwetka
·czania toró,w, Przez calą noc pracował? okola , botnil,umi Franciszkiem Pęczkgwsldm i Lud wi- cara. bulgarsklt~go Ferdynanda.
'100 robo,tn~k,6w, którzy,?o r?n~ zdolalt ? tyle kiem Pallszerem i dokonała mordu. Obaj wymle(o) Konoert Sliwińskiego. Zapowiedziany
uprzątn~c smeg z torów, lZ POClą?l kursowac mo· I nieni robotnicy byli wówczas należeli do t. z~. wczoraj koncert Józefa. SlIwińskiego obfitował
gly bez pl'zeRzkody, d1:ttego WięC uruchomiono; \łCzarnej seciny> i lla tej ulicy przez mieszkan- ! w różne niespodzianki.
'
pociągi towarowe dodatkowe,
! ców wsi Cbojny - Franciszka Grudziń,kiego , i . Na sali VQgla panowalo takie przejmuiąc~
(n) Tow. pracown:ków Carmaoentów m. Łodzi. ! Fl'ltneiszka. Mal'cliwickiego, WojCiecha. i Mat~nsza l zimno, że pnblulznośó zmuszona. byla. siedzieli
Wcżoraj w lohlu przy uliey Konst.antynowskiej IStaniszewsldego, Roberta. Nejman~j. A~olfa l Gu... w Ubraniach wierzchuich, a pokój,. przezo~
]i! 5 o godz. 11 wieczorem, odbylo s}Q wyzn.aczo.stawa .Tamllle o~a~ StanIsława Lln~e,wlC.za -- b~~ cznl dl~, koncertanta. by! tak.. WyZiębiony, z~
no w urilO'lm terminie ogólne zebral:]e roczne Sto- 'oganu i drąganu za1aznem\ tak ZbICI, zelltraclh . nlepodoblenstwem bylo długo w nim pozostawae.
warzJ:szeula farmaceutów, pracowników aptek m. zmysły. Gdy oftal'Y, nad które mi znęcauoaię, by·
Nic też ctzlwnnego, że Sliwiński wahał si~
ŁodZi
ty już W agonii, wówczas wyr1.ucono ciaIa Ich na l wog61e zasiąść do fortepianu.
.
ZO"romadzilo się 30 członków oraz 9. gości. I nUcę·
Nadto bagaż wiozący rzeczy koncertant:!!.
Przew~rlńiczyr prezes p. ~olrczyclci, który zaprosił I . MOI:dereYł po wl~kszej cz~ś(li są wlaściciela- nie przybyl w .po~ę, ~ ~owodu spóźniania si~
ze swej strony na asesorow pp. Waclawa. Sikorę mi d o m o l v . ,
pociągów na. kolei lodL.kleJ.,
i Emmę Binek.
Masztowanyeh pod SIInI\ eskortą pr.zeprowa.Nie chcąc jednak robie zawodu zgromadzo..
Z odczytanego sprawozdania za r, 1908 oka- dzono do więzienia.'
.
nej publiczności, Sliwiński zdecydował Się wy'"
'.ZalOsi~, .ze. dzia.lalnośó . instytucyi, wyraziła się
(c) Itewh:la i aresztowanie. W mieszkaniu stąpić na estradzio w podrMllylIl, •ja.snym.glrn~..
W sposobnast~.PUlącl: Roz~trzy~nj(:~to 6 ~pra.w domu M 3t pl'zy ul. GUbernatorskiej aresztowa.- I turze" ~arYliarkowym. oClIolll uprzedZI! publl..
s~orDrch ,lWtplęUZy pracow,mkallll a, })racoblOr~a- . nO jednego ~ lokatorów, u któl'egQ znaleziono l CZllOSC l~pre~aryo p. Maguuski.
mi. mIanowicle I,) na grunCIe ekonollnczoym, a Je- I lllel!!!1alne wydawnictwa
SlIwUlsln wypelnll cały program . bez przer..
·doą ezystO ltoleieńsldej na~nry; rozszerzono. ist1;;.,
~'.
wy, Znakomity wirtuoz olśniewał zdl1miewlijaCl~
·nie.·.]·l1
która • obecnie pos. iada 600 to- oUcy(h).Plotr"owsIdOl
PO.ll!sry. :WC1!otaJ. o godzinie 5·oJ min. 20 przy
biegłosci!!
i wiełkiem POCZUCiem. artvJ ..
ca .bibliOloltl>
• 'l.
.
.' 'n
Ji 79, przy rozgrzewaniU rur pod
' '1: technicznI<
' 'r;
·mow dziel zawodowych l beletrystyc&nycb; zalo.. rezerwOarem zapal1l"1'1 się słoma. Ogień ugaBlll IlLrażacy stycznem.
..
żono wydzid rekomendacyi pmcy (przed dwoma i r go i U-go oddzIałów straży ogniowej ocbo~nI6zej, Straż
Na program złożylysię dzieła: Schumanu,
miasiąMml) za pośrednictwem którego obsadzono li mlejal!:1L przYby2a Da mle1sell, lec~ nie bralI!. udltlalta
Paderewskiego, Chopina' Liszta· SchlOzea i Mosz..
a 1.· d17 'Ij'W 8,nte-kach
W alcerl rntunkowej.
kowskieO'o'
,
.
\I ,",Qll Je
. I' ' . •
. .
"
_
Wczoraj o godz. G.ej minl1t 16 wieczorem w fa0.'.,
•
.
•
Dochody. wynoslly rb. fi90 kop. 80, wyda.tkl , br5'ce Pawła S~ulea Za.wl\dtka]ł! 16 w oddziale szarPIlbhcznOS6 gorąco oldasknva.la. kazdy 11ume!'
rb. 458, gotowizllą W kasie rb .. 132 kop. 80,
. 'I pll\~tr, dzierżaWionym przez Baumgarta, zapaliła się ba- programu, a Sliwiński wy.wdzi~czają(l się - obW! }(a,sie poiyczkowo,oszllzędnościowej znaj- wełna. 1 sl\lgany. Ogień }lgMily I-BZy I U-gl odd~la.ly l'owa.1 sluchaczom kilka drobnych nadlatków.
dUJ'e.· sili11 na lokac}'i
rb.f 148I
nadto.
Stowarzyszenie straży
o~nlowElJ ocbotolezeJ'
Nildr,lienió na.leż1l'J' • że organizator
l\:Oucerttl
.
J}zts o godzl.!lle a 1 pół nad ranem przy l!lley . •
,
"
Ipoalnda rb. 222 Jako undusz zapomogowy do tl~ Palisklej ;Nł 13 w kanale kominowym zapaliła się be]. pocląga do odpowiedzlaluoscl dZlerzawc~ sall
'dzielanill.wspató chor1m członkom.
ka. Oglel.'l I1g!1~ll I-8zy odd.z.lal straży ognl()weJ ocho- koncertowej p. Ben.Jorfa. za nledotrzymauie umoNa zebraniu wczorajszem postanowiono: utwo- 1nlczej..
' . .
wy i nieogrzanie lokalu.
rzyóspecyalną kasę za.pomogową i w tym. oell1
(hl DN,bny Ggiafa Ddś o gada. li-ej W pobIstotnie - jest to lekcewll.Żeni.e ze stro..u.y p.
opracować odpowiednią ustawę' dalej wyaaygn,o- dnie przy tt1ICJ M.l~o!l!.jewsklej )6 11, w kantorkIl przy B pobu~rain!lego za wleez.ór 150 r.b
. . . .',
,
.' b . ·'0' .• t'··
sJtladzle węgla zapalił się 011. pieca sufit. Oglen l1gasUł
J~ .
'.
••
wac.Z kas~ .1owarzystwa. r.6 .. tytu em Jednora·
topornicrJl gl) oddtialn straży IIgnlowejochotniezej.
zowego ZMl~kuVl celu .dąCZ6U1&Z. za(}:Ila~ow&ne(p) "kolSuII",ltoh. W dnluwemai8Zylll wb-:mi,· prtezPd, Fr'hszdYlmanb'18bkl~egt 0k,rb. ~l na. kUPll() lS~~~11 d Btrałl:akó". ,ognlo"!lynh .A~ltl)nJI·~Clelr~e·I··· strt·aŻllo1k ' S .
d~iel ~awo owyo ......
1Ó e l~
....,..
a. _, ost.a • zaptuenla ~ epel .," SZ ..... o ęz", Illa an e
'Uchwalono przez:uaczM stale 10% od składek :&droWI" odwieziony' zosllIŁ pnez . Iskam PogotOWia do
mies'lęczllycl1' na. powi.ększenie fnnduszu bibliotecz- ~tpltal" św,. Aleksandra.
.
i
b
(p) Ogólne odabienia. W Illą~1l dnia w~zorajsZ8~
negO
(s k~dl dk'1 l1ii esęezne
pł acą: prowizorzy r.
go ogóln8muoslabienlll ulegly trzY' oBoby, dwie kobiety
!.'
1.50, :pomocniey aptekarscy rb., L25 i uczniowie i męż~l!yzna. Wszys~kimlekar~aPogot.owla ratunkowe~
lwp.15),
'. .
.'.
go udzielili doraźn.ej pomocy, pozostAwiając ich Da
(Telefonem z Wars.lawy),
· ·..P!łS.nnoWion()r6wnie~ zorganizować wyklady miejscu.
Otrzymaliśmy bolesną Vli.adomość () śmieroi
naukfll.rm~~eutyeznych na mocy nz!skanegopo(p) Przy praGy. Na. nl. Łąkowej nr· 4 w fabrY1l8
ś,. p. Zygmunta Przybylskiego, komcldy Gpisarta,
MareusfI, Cohna Józef Do1mfnlak; robotnik, lat 30, pod- który dziś rano zmarZ w Warszawie.
.
zwolenia gub-ernatora. piotrkowskiego. '
.
Zgon ten uszczupla niezbyt l Hlzne gron\! na..
. W celu opraeowaniaregulaminu wyklad6w, C4AS pr4~y dostallltaltll nerwowego.
któreoQhywaeslę będ~ w lokaluSLowarzys;enla,
*.
.
szych pisarzy' scenicznych,' pośród kt6rych zmarly
wlbrano·$l)ecyalną komisYę zlotoną z5 osób~
( ) Ze%gierza.. Wiadomość , zamieszczona byl. je<J,nym z najploduiejszych .i najsiluiej ode·zll~
. Wjbory dalywynik następujący~ Na. miejsce wpismacIl· mielscowychi warszł1.wski.cll o na.pa~ wających seenę,I<t6rą. głębokoumHowal i d~ koń:..
llstępujących·· po rocznęj kadellcyiurzędowao,ia.
dzien·1!, sklep Stowarzyszenia .Zgoda"W Zgierzu Ci ~ycia WIernym jej pozostaŁ Utwory jego '. od..
w1brani zQstaliza }Wmocą glosowania.tajnego pP~. w dniu 21 ;stycznia;okazala się lliepra.wdzlwą.
znaczające się żywością akCJi, dOlvcipBIll i sZC1.e-.
G()tezycki, Emma Binek, TadenszPal;ys, Wiady..:
(o) Fabryka fałszywych monet. Wydział! l'ymbnmoremswoJskim, jego tur i postacie tak
slb: Gloger,P.erelman. i Finkenatain.
sledezy poboyi loo2;kieJ wy~ryl we wsi Badoniu, I bardzo '. SWOjskie j tak bardzo plastrczniemalo~
.DQ komiSJi r,ewiZ l}neJ wes~Hpp. Jaek:owski, pow, lódzkiego fabrylcę falszywych monet r!lblo~ wane, cie~zyłyslę Wie~I\lł: popnlar~ośeią~ Dość
Szyml;1.ński i Dąbkow:ski. .,.
wych srebrnego bi1qon. PodCZas rewizyi znale- ; bylo naZWIska Przybylskiego n~ .:ftszu, a.by teatr
Na kierowników biurar.alromendll.cyi pracy z;ono &3 mOllety fałS2iywe podrobione. .Na miej- l byZ zapełniony do ostatul~go. mleJ:s.ca~ '.
•
wyhrBc1l1 zostali pp. Dobryeki J Gorczycki.
! scuwykryto formy gipsowe do odlewania Jnonet
Urodzony w. roku, .~8<)6 g, P.~lzybyls~
.. ' W lwncll' zebrIW1l1. przyjęto. naezłonków 8 i sz.tance dO ..O.dCISkil.nif!-. ,Wszy.stlrie, matery. aly kszt.~..n~)t. . ~.i~ w. ~IłI .we. rSYt.e~l.~. J.a. giellon.Sit. Im. w Kra
nowych .lumdydat6w.
.
'.'
i przybory do fabrykacYl tych monet zostały kaWIe na wy~zIaI~ ftlologlcz:ny~,.. ....
,
. ··Z'ebtanlezamką.ięto o godz. 3 w IlQ~y~
przez policyę ąkonfiskowane,. a Wlaślliciel lokalu,· ,Po .ukoucze~,u na~~ pOSWl~Cl1s1ę ,pnblley..
>t:.:....) %0 Zwi(};zku koluer6\V.W czwartak dnia który utrzymywał sklep z towar.ami kolonialnemi ' styea ". i pracf.. hteraekl~J. . Bytwspó!pl ao~~ui:
lF!iWb. 1ll..O godz:. Ił-ej po pOłudntu . w lokalu aresztowany' i pod siln.!\ eskortąprzeprowadz.ony ki~łn!l ~Wlekn. .stawa. .1 "Kuryera. codzlen
wl~~1Ilmprzrul. Sl~werowej)i 16odbylo się d6 wi~zienta. '.'
nego
l
. , .•. "
, •
bl'lłr'.ta:tne':zebranie Związku . zawodowegO. kelna..
..
. a . scenyzaezą ~racowae dOBC wczesm9,
1'0\1'. t69~kich,:P~1 udziflle :lO czlon~ów.' .z;e~ra.
zdObywając pOWOdzenie . wstępnym niema(bojem.
hie'Zflga;il:p~9zęrtlieI6wski, na pl'iewo~nicz'l-oe"
SZTUKA i PIŚMłENN1CTWO.
Napisa1 mn6stwokomedyi większych. z których
goz.l!l'Vl'o~ir j>.·\Vl.Mlaczkowskiego, na trzyma,..
'.'
.
.
.. Wlcek i Wace~fł komedya. wystawiona. IV rokll
)ącego··.·· piol·j)';.·P'. >1•. "GL'zymskiego. Sprawozdanie
. Teat~."Tra~ikom6dyaNowaczyńskiego-· "Sta.. , 1888 dotychezaseleszy Się nieslabnąceijlpowo~aso,?ellr2.yj~tiil:'be;dysl(Usyi. . Odbyły się pr~ez rościć tlkarany·, zgromadziła wczoraj w teatrze ,dzeniem., Obległ/onawszystlcia scenypulskie.
tajri-egtos~)va,ni~.wlbol:r niektórych cztoIllcówza~ Vicloria. sllorą liezbę osób. '.
,.
. l ale bo też nosi na sobie ta~ie sYqlpat.yczne i
rządunarnie]sce ;'U$tępUjącycb, z wyn\kleuf :ua.~D:lli$' wieczorem wznowiOłlażosta.nie piękna . sWojskiecec~y, tak: dosadnie .m,aluJ~środowislCO
. sto~p'lil~(lYru; .w,JbraJ;lD. ,Ilapl'ezesa p. Wc. Mlecz- kotnedya F. SeMntba.na i Kop.el-EnCelda .Odro- : nas~ej sredniej szla.chty, że każdemu.. ni~malprz,"
kOWSI!.1tlgo~na'z.a.Stęp~ę p, K Staniszewskiego, dzeilie~. . '.
' . . . '. I padadoseroa..
...•.
..'
..
..... .
s~.k,l'etp.:l'źem.zostlłfp~'I,<Grzylijski,. zastępcą p.
. ,Jutro po Polu dniu VI teatrze Wl?lkim ,na .WJ' I . bo .celniejszyeu, utworów Przybylskiego na...
J. O!szewsltl,sb:rb:nik\pozOs.~a1 a.awIIY; dalej wy· dowlska )op111arn&m odegrany b~d2lle ,,,StarosCIcllezą: łPt~k ~1~blesICJ.) ł.Ga1Il-zka. Ja.śmit1tl,~"BZ1
brano llą ~astępeów Plt:' J. Fiedlera. J. :ptaszyń- uka.raIly·,wie~zorem !taś W teatrze VictOria. po I· kwitnął l "Plerwszy ba!.".. . ... . ' ' ....•... ' ".
skieg!), .. ' ~J. Jtu:lesz~ iF.;Clch~ekiegQ; . .·do 'komisyi raz drugi sensacyjna S:l:tnka. Lncya.na.·.Rydla. "BoB.. p.Przybylski·· nietylko '. piorempracowa;!
." . . •
..
" dla.seeny. Bil,un przez kilka,Ja.tdyrektorem
.reWi,tS.,iIJJ"-PP, :~ybllsl{ie~o.;~. 'Ką(l~iego, Fr. denhaln". .
~Ire,e~ł.,tl"' .. B.Ple~k.owslqegQ,~l'.. ·.~?~Qrow- ł
Trupa ·r~,Str6żewsklDgO .. B. akto~sceny16dz-l teatru, Jw~wskieg, II. .przedtemd~rektoręnl tr.llflY
.skiegu,4: 'Zawt"cklego;!nazllstępeI$W>pp.: J. .kiłł):\>. Francl.szek Slróżewskl zorgantl;Owalwta- ~ grywalące)W Wa.rszawle w teatrachprywatnycb.
J{alVc~'r~$k.lego, FI':. Czerniel~ws~i~goi.:M::<Ł~~ jsną tl'll p ę,l któ'l'~wponiedzi~łe\t dnia ' l b. 1Il~ I .' .•. Brak. miejsca.w numerze~~i§"hieJ>0'"
aarc~y"JWl. Następllleprzyst~plOno d()uel1walell,H~ Vlte.~rze \Vielklnrodegra.melodrama.tz hteratll~ " zwala' ·ll.aPl, naraZle na QbszetnieJSZY, ~lcloliY~ .
reguJPliD.ll .który został, ·op-ra.cw~a!l.r\ przez:,{)., l. rf.źargo,oowej ~Chlhke l.Pinke·,przelożonlpl'iez przeawózesnie zgaSlego .~m.edlo!li~arzi."·. ~o)ez.·
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zaznaczając ten fakt bolesny dla naszej literatury dramatycznej, ślemy żbola!el rodzinie wy·
razy serdecznego współczucia, 2egna1ąe zmarłego
komedyopisarza stowami: ~Spil spokojnie w zie·
·mi l'odzlnnej. którą gorąco ukochales."

Sobota, dnia. Hl

h:rt·~;;

5

1'909 r.

ś.

t

II.

A.melia ZSom erO Snlimierska

,.

Z ostatniej chv.dli.

3i:Oll'llllll pomocniku ellulpedJiloll'1.Il atacJ"il Kohllszk-i D. ;t. IF. ł:..

K a n a li z a c ya w Lo d z i.
Dziś o godzinie 111, zastal podpisany ko-n
trakt między Magistratem a inżynierem Lindleyem
w sprawie powierzenia. inż. L. robót okolo kanalizacyi w Łodzi. Wyplacono zada.tku 10,000 rub.;
roboty mają być rozpoc&~1ie na wiow
\sn ę ro k'll P rz Yul eg o.
_ ............_ _ _ _ _............_ _..................____
...."

Opatrzona św. Sakramentami, po krótkich lecz cl~kieh cierpieniach ZłDar2:a w Kołwll~kach dDłll.
12·go lutego 1909 r przeżywszy lat 27.
Wyprowadzenie zwłok odbędzIe się w niedziele dn. H-go lutego il godz, a-ej po poludnia na
ementarz w Kolnszkach o czam zawiadam!aJą pogrążeni w sUlutku
453
MązlI rodzice i 1"0 IIfzh"1I ilł,

d

I

Zloźone do nasze! dyspozjcyl przez panią Belę Po-

:nans&ą 3000 rb.,

w celu uazczenia pl\ml~ci m\lz" fgna~
w następujący sposób:
200 rb.; n" Przywlek lloolegowy PUf ul. CmentarlleJ 200 rb.; na Tow.
opieki .Ilad tlz!ecml z uwzględnieniem Bałut 100 rb.;
eegorozd~lem

Na l Ocbronę przy ul. Smugowej

JlaSzko:tę Rzetnlosł przy ul. Wóduej 75 rb.; na. 40 Kolo
W'plsówprzy szkole p. R!ldwańsklego 100 rb.; 1iI.A wpisy
dla nezntw '·kbęoW'ei szkole Handlowej p~zyuJ Dlu·
fglS' 100 rb.; na 121 Kolo wpIsów puy szkole p. Zbl/ew-

wilga: Silmy na wpisy przeznaczam z uwzglę(lnlaniem dzlec, robotników fabryki l. K Pozn"ńsklago.
.QQl'dna zapomo~1 dostaly nlLs~ępojąca osoby: Ma.tyanna M. 10 rb .• chory robotn!k fabr J. z ul. Szkol-

s' , 1 l ac ta

,

·EGRAMV1.. . ."
TEl
--~~'"-<

.

Petersburg. 12 lutego. (P.)Ogloszono Nllj..

niedwu~
. .. ..
I
Ltxbona, 121lltego. (P.) Portugalski mlfil,ste~
spraw zagro.l1icz~ych i ,poseł .cbińs~~ podpIsali
umowę w spraWIe graUlc posladlos(ll portttgalskich w Ohinach. Oba państwa ustanowily dele..:
W rękę.
gatów do ustaleucia. granic.
. Berlin! 12 ~utego. (P.) Kr6.! i królowa an'
GenlrWIl~ 12 lutego.' (P;)
Zralla zgorzał:
glelscy odjechali do Londynu.
dworzec kolejowy. Przyc7iynąpożaru bylo nad...
Bueolis
Avres 12 lntegO .(P)
\1'r R
.
l'
h K
. oJ'
,
nosano
mame
napa I"
eUle w IHecae.
asy, ......
IRloga.z l a!'" .
rozpoczął się strejk, z powodu podwyższenia po- ehlwllm ocalary~
datków miejskich, Handel artykułami spoż ywcze- 1!!!iZ22!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"'__-_~nm!!!!'!".'.. !!!!'!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!i!!!'!!!'I!_!Ii!I'
mi ustal. Z tej przJozyny doszło do Hllznych
(x.) Biedoa wdowa. Sercn miłosiernych osób
krwawych starć \II policyą. Po przybyciu gubel'na- gor!lco polecamy biedną wdOWA, oba1'CZOM. szat'
d' I
d
'~
..
ora l po po amu s ę ra y miejskiej do dymisyi, ściorgiem dzieci, utrzymującą. się jedynie 'z szycia •
spokój przywrócono.
1 a od kilku już tygodni pozbawioną pracy.
wsttllSant Jago, 12 lutego. (P.) Urzędnika posel- tek czego w l'odziuie jej zapanowała straszliwa
stwa niemleckiecro Z Sant Jago Beck&rta oskar~ nę(lza. Grozi Jej' pl'zytem wl1 rzuc.enie z ffil'e"zk"Ż
d "'I . d
'I
d
J "
..
oneg? O po pa e~Je omu pose, stwa, o mor &r- nla., bo nie ma czem opłacić komornego.
stwo l r~bllnek. U1ęto w Oz!lan!e.
Bifldna ta kobieta.• zamieszkata na ulicy WiHerItn, 12 lntego. (P.) Tutejszy korespondent dzewsldej Ml 104 m. 23, przedewszystkiem .p:tos\ r
Reutera je,.t upoważniony do doniesienia. o wyni~ o pracę.
kil rozmów politycz!lych J'alde odbyly si po.miA. ;;S5T57TiiiIiii;iiiii·oiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiOiiiiliiiiiiiiiiiiiOiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii;iiiIiii;iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiij~;;;;;;;;iiiiiiOiI
.,
. ' ..
. ' ~.
'r:
dzy rnęzaml Iltauu anglelslwlll a nIemIeckImi. Ze
1/
strony angielskiej dano kanclerzowi znpewnienie.
lenl,ąZ·.,U··
że rzą.d angielski jest bezwarunkowo i serdecznie
zadowolony z traktatu . francusko _ niemieckiego
wraca dnia 2 ł ...OG. dutego
w sprawach marokańskich. Traktat ten przyjęto,
Piotrkowska nr. 11. .
.
jako skierowany kil utrzymaniu dobrych 8tOSI1I1- lEZ
w
k.6w pomi~dzy Francyą. a. Niemcami 1 ku W'ywarWponiedzlałe~ dn<ID.15 lutego na sea~l~l'~ał"1I
eln wpływu na utrwa!eniąstosunlców przyjaznych
wnl:LUEGO U[łlZ(I .slQ po raz pierwszy w polskim jępomiędzy Anglią a Niemcami. Dalej powiedzlano,
ZYKU cles~ącr się ogrolllnem pow.:Idzenłem m()!odl'ama"t
że polity!,!\ zagraniczna angie!$ka na Blizkim Ze śpIewami 1 taDc"mi pod tytulem"
'
dyplomatycznych.

Petersburg, 12 lutego. (P.) W niel,tórych pi-

~maeh przvtoezono trefie telegramu z Paryża.. pOa
J
k b R
dant-go W «Ne\1e Freie Presse-», ja o y osya.
przY.ię1a na siebie gwaranc1~ 5%.;.wej pożyczki
persklęJ Vi wys~koścl 25 milionów: rub., przyczem
e mocy sekretnego traktatu z~pewni1a. sobie wza-

mian ze strony Persy I usługi p(}lityczue. Wiadomoscitej «Pel.&fsburska agencya r.elegraficzua. , u.
PQważni ona .przez żródia. urzędowe, zaprzecza.
. . Petersburg, 12 Jutego~(P.) Sąd wojenny korneta finlandzkle~o' pulkIl dragunów Kariawina
sk.#.tzdn,a trzv~ dni aresztu domowego za to •. że
W lokalu redakeyi finansowego wilmansztradzkiego pisma cIIRsuernensanarnat) obrazU redaktora
l W8p~lllracownika;~ Oficer czul się obrażonym
"'otatlra,
J'nkob"" w laźni spelnili kradzieżoftcero~
"1'"
wie dragonów.
.
.l!etlffsburg, 12 lutego. (P.) Przedstawiciele
prasy,wiQząe w mowie Purisżkiewicza, wypo.
wiedzianej , na.dzisiejs~em posiedzeni11 Dumy,
"bAC obr.&.żeni.& przed.· stawIcieli p. rasy. z!ożyl,i u
pr;zesaDumy OdpOWlednlądekJa,aoyę, z prosb1h
aby obron~l Jeh na przys7Joś6 ·04 podobnych nA;'
f

lU

. .
paSCIS't

1.

t t ó

12 l 00 . .

(P) P'

który ::!:~nfaa~!dllzi:" znis~cz:~'gma~h gj~~::~
zyum .męskiego,hotel <Orion.» i sklady firmy

S!Agera..

'.

. .

.
AschAbad, 121ntego. (P.) Tanryckl rewolu..
eyonista·,.A1HiIiHłOleli lIu~eiu, zelJrawszybandę
zpo~~ód mieszkańców Bergezu, rozpocząlpow~t!l.·
alj~ napÓłnocyOhorosanu,

ppblt.,prze.~.;wo·lslwszacha.

lecz odn;ósl.

porazkę,

,Wlosclauie, którzy
.przYłali;rewolucyoailiitom, z oba.wyzemsty l'zą~
.u,;;i:u~lę~ają .zgranicPersyi. . '.. . . ... .
..
.llilterIDos ł aW, 12hltego. (Po)· Zarządza.jący
łakla.~anlltQrlliczemibog9$łi>wskiemi.$ile!glinOWj
t~IDłll .ziJ.'ęld.sweJcórki,>·.któril.. ·dala.·· .do· niego.'
~~ert.str~alyrew9,lwerowfł~ .'
..........•.... ' .,'
, BerU..,:1.2 Jutęg(l. (P.)K'rÓJaĘdwa.~d.~).~r~ .
lo_tod,liliolf;adzili ".<.iwą.J:~ltol&jQ:wr cesaJ;Z,

ultimatum

w ,

'1(

I

I

Drll Jan· p.

k. ,

"Chinkei .inke·~

m:::::~:[:=::~~~i~ra:l ~~::~.,kO:::;~ :~:::;::Js:~YkO: :::::=:I:i::J:Oj:Ś~I::::~
.

lecz po

I znacznem.

__

IIkle'u~,tb..

nil! G rb·;wdowlee W. li: ul. Letniej .~5 ~b:, Mateusz R.
& 1'u. W. L. chory przy ul M,arysmskHl) 10 rb". Andrzej A. fi rb, Karol K (; rb., Jl\dwlKa N, (; rb" Pr.
, ul. Zaehodnlej 10 rb., wdQwlec T. 10 rb., chory rob.
s tabr, POZ!l. W. 10 rb" WawrzYllleo D. 10 rb., MaryIIn
L chol1 16 r~, ScholMtyka iW, 5 rb. ~ozlllhl H. z ul
M: kola)eWslde)5 rb. Drobnie sza datki Jednorazowe 2~
tb.Ogółem wi~c 930 rb. Pozosia~o 20 rb. do d!llszeJ
dyspOZYCJI dla ujbiedńlejszych.
W Jmlenlu biednycl18klada ofiarodawczyni sardecz.. ,.Bóg za.płać"
k J A. b' h .

cesarzowa i ksią.żęta. Trum witd monarchów z za.palem. Na ~worzec kolejowy przybyli: kanclerz,
ambasadorowIe Goschen, Wolff,l\1etterllich i czloukowie kolonii angielskiej, Pożegnanie bylo bard~o serdeczne. ..M:ona"chowie kilkakrotnie się u~
calowali. Król pocalowal CeS!ll'zoWą w.twarz i

nie, dane przez kauclerża w rozmowie z II ardin·
giern, że .w tej sprawie, jak wogóle w sprawie

przelozony z żydowskiego przez Fr. STRÓŻEWSKlEGO~
. .
za.chowania.. się wobee nowego porzA. dku rzeczy
Sztuka. odegrana będzIe przez trupę Fr. Str6taw.,
T'
d
d'
k' ~
skiefl'o. w którejro)ę PInki ?degra t2ó~flCZ, . ..
w aroyl pornię zy rzą a.ml angleJs 1m a niemieBI'ety wcześniej nabywfl.c mot na w cukierni W"go,
ckiOl panuje zupełne porozumienie.
Konrada, Nowy Rynek oM 4.
. ,i ..452-1:
.~~ KCilstllnty!1opol, 12 lutego .. (P.) Z powodu
._---_.
.,....
) . . . . -__ ~.L·_c·1M
zmiany minim6w polożenie się zaostrzyło.
Giełda wa:l'szaws.ka.
Były mi!lJster wojny, Aliriz!J., w rozmowie z ko(Telefonem)
respon.dentem "Szurli.iummetYpowiedzia~, że otrzy.
zdn1a.. 13 lutegQ, '
dma1 djyml.sYpę od Wdie,':le.gotwez.yra. .z.npelni1e nilesro, ."
ho .I.[~~=;-g.
~Ian e.
oprze 1:\1~0 Ją' o, ze me wy{oua żą'"
~dania Kiamllapaszy, który żądal, a.by usnu!!l ze . Czakl na Berlin ••
• • • • 46.52~
,
"I
4% Renta Pańl"twowa •
. • • . 7740· 1640 7695'
~t~licy batalio?y str,zelco\v macedQńsldch, spr~y- 5% Poźyezka. wewnętrzn~ z 1905r; 97:50 P6!i'iO· -'~~.'
J!l.Heych komItetOWi
!nlodoturecldemn. II Tanm" 5%
. z 190tl .r. 9150. 9~.50 --.i ·Szuraiumme.t lll pomie~zcżaJą gwałtowneartyku- 5$ PremióWki I·ej .~mlsy!. . . • 353 ' 347-.j
11 przeciw Kiamilowi <paszV'. Mlodotnrcy. zape..~!
l>
rsI·le h· "k' • ••
278 2:6
272
,.....,,'
.
• . t J,
·1 •
. 'k'
Z Ile ec la, . 2 3 9
1
w.lHaJ~, ze zmlan~. mllllS ~row. wywo al splse l 4 /7:' Listy Zlemskie Król. Polsk..
.'
6
przeCIw konstytucyl.
Solldarm z m!odoturk!ląll 14%'"
..".
. .~:b(f ~:~ ~~:~~
ministrowi~:sl,arbn, spraw.ieąliwośai, spra.w: wew·.lli~ Listy zl\stawne m. Warszawy • nOr) 94,00 9l,4fj
nętrllnych l prezes rady mJUIstrów podahslę do 4/~r...a . ft
"
"','
8Ui) 87.70 88,25
dymisyi. Jutl'O Klami1 pa$za 'na wparlamenoie A cr pLnt~~p, !tkt\u i. Leweust91p, -,- -.- 5;l7~
odpowiedzhiÓ na interpelacYę w sprawiezmian:r: Rtid~~~vsi ~-k; ; : : : : ::::
,m.inistrów.
.
.. Stllraabowlca. .i' ."
.
--.- l~~
Z Diarbekiru, Brussy i Oezal'ei . otrzymano .n· Banku Handlowego wŁ(}azi -,- .....,.- :-.~wiadomości o ruchu ł'eakcyjuym i o· za.burzeniach. 5/0 Listy zAStrt.wnem. ;Ęqdzl ; • - - - , - ..... ':';-;
Vllla V,lOSIl, J! Jutego.(P.) Ptżybyl tutaj t{tfy Piotrkowskie ." . :", : :
królhislIpańskl. ... .
. .
.ilffii·'..
.... '-:,-~
nzriżd-;rf.
. • Buda.pe.sd, .12 lutego. (P.) ~spraw.ie u~br~~
SPOST1tZEZl~NIĄ METE0l10LOUICZNK ..
Jen w Serbu "Paster Journal" plsze:Cltll'phwoso
'.
Siaeyicentr l 'K E Ł
.
A\1stryi dobiega 40.lrresu. Po"uleważ .prowoka.eya
'
aneJ, .1..
~
eoraZ bardZiej się po\Vl~ksza, monarchia b~dzie
~
~ Ó ;~
; : . \ . '"
zmuszona do euergicznegoodpareia... . '
. S~
s .. ~
~ ~.. j
"BuQapestiJourn,al" pisze; W Serbii sLerem
;; ;; 'b Set.; 151 ~ ~ -;
UWttgl
lderilj~ nierozsl\del(. Bezmyślność wojny lliewy~
2i ~.g E-~ ~ ~.... ~ ~ .'
lącza możności, że QlHl. :wybuchnie,
:.
·~Pesti łIidap" }>isze: CałynarM cywillzo---I--~\
I
z Tnii"i2mwany musi przyzpite palU słusznośó •. Jeżeli dll.my
7!63 ,-10 4i SG i Pd W l Tomperl.\"\~.r"
. tlczciónaszą wyzszośó ul,I.ti Slirbią~ którąnietylko
746 8J-13 ~ 87
W a ~:~;;:~~t~i,~'
gorączkowoaięzbroi, ~Ie • .nawetprzygotowy;.va.
746.ś -11.0 !lO _Pnu
n:t.in.-156Q Q:,
.sl~ :4.0 .. wojny; '.' f'o~ęp'$zę~ia. stostlokó,w'" moteqlY
O~~Q.""
spocU.iewa~.al~". ~b~cmlO! i.IUę po" dellkatJlOśeilWh--...

-ó- '.;.;.,-::

11,0
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BOZWOJ. -

Dr:. lofI"a Garlfcba
A

Spacyalista ohorób skórnyoh
l weneryozn. i niemocy płoiowej

j

Ch~r.

kobieCej Akuszerya

Od .t-li po pol,

i Dr. SI. LEWKO WICZ

!

l

1997r

.. .

Dr. A. STEINBERG"
(skrzywienia kręgosłupa, ChOfQvy StliWÓW, mięśni I t. p.l. Leozenie masIdem
(Wibrlleya), elektry~nośclą (usuwania
włosów ziwarzy zapomoCl\ elektroles:y).

..,

.

!

'

Chnrobv
wewn .. trzne
• ".
•
"C
I

dlEleClI1łll'lle.

i.'.

p3trzebna sbżąca do prtllnł
"Matylda". WIdzewska 49

A.wgwachu
D. DEVIGHE
~APIJLLO"
14 Imago 1909 r, dano

Wieli' e

będl\

tl'łS'l'Il!l"ll ,"'ł."..!l

.... ;"" ......

Na

M.!J ~ .... ,....... _.,."""

"""'e
~~;t:8ł"~~e~;'
po raz pierwszy Wałka

II_

A

ii-Po~ą~ak""'~;";:p7L'"

llOpl.llndnlowam przedsialVlenln

pOIJ'lIt!ba y Jo:lL SIUSM6,

l1'li8

płótnie - międzyuarodowy szamp!onatu frll.!letlskiej wa.lk! w Win·
terg8rten 1908

ob.&u"J:"

miony z montażem instalacji
elektrycz:Jycb. Ofartysktr..dać vr
admIn. "Rozwoju pod lit.
E.K O.
6~73 '3

W . Berlinie.

r.

O godzinie 8ł wieczorem

ę':lt\ 6u~:;y~:~

z
niem. Widzewska Nr 86-2.
A~II· 2-2
p"Lrzelln y uc.&en uo :.la. .ł:~ll.ii
fryzyerskiego z niemieckim Ją·
~k;~m. Bleiberg ul. C~~:i~l~~~~
POKÓJ d\l wyna

Świąteczne

PRZEDSTAWI ENIA

I

n p ufossm
fD
Ur
aR I!

BE~EnYKTA Nr. 3

Zakład Ortopedyozno-Gimllllsłyomy

w niedzielę

i

I

I Zacb#dllla S3

(obok: Lombar. ake.)
l PrzYJmuje od 9-1 i od e-8, dla.
pań od 5-6, W niedziele tylko
I'
od 9-3 po pot
lUr
BlUlaB·e.~rwi przy sypbil'e'e

wleszka obecnie
PIO~RKO.W3KA. 192,

Sobota, dnia 13 lutego 1909

WnlELKilE SPORTOWE PRZEDSTAWIENIE

- --.

Roentgenomaki,
PIOTRKOWSKA 81.
. Dalszy ciąg międzynarodo'Wsli"o I8za.mpionatu pOkÓj UmeOlo\\lluy przyl'OI1ZllllE"
PrzYJml!e do 101/. rano I od I: walki frSIIH.lUskiej dla snacvnllstów sitacz" o llt\grJ l lę 5000 ti'Mk
do wyna 1 ęcla na Benedvktll..
l<it;,~~nU:"f:!~!:!:lll,Iat.mpi.l«l) entgeuA OUlll'r, 5 7
'
2'0 16 fi
t'
' J
Wiadomość w ~R"zwolu'
64,7 a '3
.Leczenie prą.dami elekkyczllsml I - po po.
N- Dz Isaaj
'" W aUd
Dz isiaj
wysokieiO natężenia (d'arsonvali! 1. Dżenldns - Ąmeryka i MurZllk - Afryka, 2, Rlehsbachar _ NAm. potrzeony ch!oplec <10 poslUg,
ZIICy8., ehoroby cukrowej, otyłości,
l CT i Kawall - Anstrya. 3. Ihller-Szwajcarya i Wolfram - Wie- Pi(l!~t:o~~~l~ l~~. aptakl, 'lO~~~
zwapicIlIIl naczyń, podagry, al"tbrl,
••
deu. 4,. Splryda - Grecy!!. i Frisztensky - Czechy.
•
tłs eto Leczenie gor~cem powie' A"
. 'L b k b'
·j,.)rz~bŁ411a.L S'ę plt'S wyze! wa"
trzem l światlem (czarwonem I flo·
u.USlery' l OIlOrG J O 1eC8, ;.
~ Paczl\tek o ltod>.lnle SI{, wieozorew, ~
454 I śel broozowej, pod szyja, blał,.
letowem) chorób stawów, mięśni, b. ordynator wafSZ kltnlkl akUSZ'j
.
odebrać moina we wsi LubIInek.
'rleurlllgH etc. etc
1280 r ::idł~~:łU~~I~~;' 23~d 4,~~ł-:::Jfs . • • • _ • • • • • • • • • •" "• •" .
~:tc1~~zew u WOjCleg~~_!~3
Gabinet
..

,

T

Dr M p.
aplsrny

Q

I

I fin, "fił'~ li .
I"
Idr'cHI~!I~ ~~:r~~~1l c~:~.!~~~!.~~~.~~!.I! .Ił

Import Kawy

:b~g;~: Krótka}&
.... PrzyjulUie od 2-4,

z,.cwznA,"niZmKAoc2z90PłCiowe. 'I~

5.

,I

p. p, 13t6r

u

H

.

1761 r

II

67

I

przyj,'od8-9'/. r, i. od5-61/ v pp.
•

l

wleszka obecnie
PIO'!'HKOW~KA a5, tJJlef. 41,
PrzyjmUJe od 8-9. r" 5-7
po pał., w dni świąt do 91/, ra10.
1485r

Choroby wewnętrzne i :nerwowl.

H29-r
-----------'-

"

I

mieszkA

Chor. wenaryczRs i maczopłc!rnn, .
1Ok6ry I wloSów. Radykal1l8 U8UWII:Ilie
zbyte02ltyoh włosów.
wie;;~!:u~e O?t4~.-t~.J'. /.1IlU>. i ~111-a

Dr: felikS . SkusleCllicz
Olioro'by sl<órne
.

i wenel=Yc~lle

,Andrzej~

-Pr%ylmuj~

13.

Dr.S.KAN rDR,
Ohoroby sk6rD.8, . wenerlozue

1

od 9 -10 rlmo lad

~8 . wIeczorem. Wnledziele i
;świętaodg 10-,.-1 popoI 507-d

moczopłoiowe

.. Krótka.1'.a .4.

,

·kowski
!Dr.J
elnicki
Dr..
H.
Sa.d
ul. Andrz611l '1.

l

I

Chorobyskór11o,

_en.~

..,czna I moczopłoiow ...
Od 8-10 r.; 5'-8 popoł.,wule
Idzielei ś.wletll. 9~12 r.
1463r

Sradnia J6 .2,

PrzYlmllleod g. S-Hy&nli.
"469-1'

idlugmoo:t:oVlloh, Zielona. 5.

Prll',9'jmnje codzIenni a od81/,-1l1/~
rano, a;...;..Swlecz.,. pl'lnle 5-6 pp.
Wni~dziele l święta o'd godz. 9
. w potlldnle.
]568 d
..do.' -12
,

ł, .8 1m

III

pnGprowadzll się na nI,

IOTRKOWS17 A)i 115

p.

...

. ..

'.

"'""ł...

149 le

I.

wlll-fJów.

Ol.

pan

Is

OGobna poozek.alnla.

Dr.B.' Rejt,!
ul. ŚREDNIA M 5.

-

n.boroby
wane.ryr:z.na· i. slt 6rna
. .. .• . . ... ,. '. . ..... '. Jl..,.

Ul. Potudo!._. M I.

prz)'J.,od 9-;lO'r.. I.od;ó-7 w.

Dra

Dr. t8irencWaig

.

o. o"Helman
.. zu,·.

·ElIUlIGyalleta
"ób ...
. nos., krtani i ga .. dta.·
... Śrea!hoiaM I". ..•..••.•.. '. Przyjmuje od godz. 10-12 r, l od
.Ohoroby 'VQneryoxIl8. .kórl!o ·1.--7 w.MIKOl~AJEWSKA"
obok: Dlllalnsl. 762
imOO%opłoio"e.. '1~I'1r .

04

CEGI1l}LNIAN A 14.
g. 11:""1 14-1i w.

lI J'łDO78 I piętro

eql-S-l!
JneplaJ tupetul" ltrÓIol(;! SjJrze

Sprowlldzlłem dU~J tran~

.

I

•

•

KUPlę prlUfllę wyruo:on3t Oi,;ny
pod lit. J. P. v; "ROZWOIU .

699-3wnl
KrawcOWaZdO!llll. poszulcujtl
szyciil w <lamach prywatnych
ZIolonal0 m, 18. . 705-~-1
o~'Tumy masuclI.dowa do w.y
najęcIa.. Andrzeja 7 .m.. f2.
· 6 8 . ' - 2 -2
łodil lIuel/gellLnA
'pL\ll1en 1i:!I .
pOlka, .znająea Język rosyjski,
poszuku'e miejsc" bony z szy
elem. W miejscu lub na wyjaZd
Oferty pod R. W. vr Admllllstra
eJI '~ROZW01U~.
·R9:)~2· 1
ls.:yny 40 szycIa spl'zet1aill
nledro,!,o, ul, JuliuSZa )fi 11
m 33 ofleyna.
•
6f)'~4-4
~l:I;\YllY 2 z 4) llJOulladaml na,

K

Zakład krawiecki

M

ŁAPIEI4ISA

. PrzGJllzd XI 46.aod l~go lipca
.Mlkolajewska 39
przYlDluJO wszelkie. roboty krawlecicie. CYWilne, uniformy dla pp.
urzędników, Qeznlowsde do wszy·
stldch szkól l dla duchownych.
Wy~oDlwlIi pun 'ttllll1nła Illrt!8~1.
cznle. -. Cen, niskie.
Z s~IICuQltlam W. ŁAPIENIS.
.
424':"r-1

PrzYJmąJt ó<lglldz. 8-,1 r. i od 6-8 w.,
1'1lllo1. od 11-'-6 pll !lo!., w J1l&d.&l.eleod 9-1
rAno l od. lI-'-ł po pol.: ...
14:to-r-

<;\)

óg 1:łII1I
~o.J'ohi.eł1le"yo2~e

I

d·wo'" nh lokaJ' o'" W

IWLADfSł:.i\WA

1,,9r

~NERYCZNEIMOCZOPtClOWE

Or.:Em
Sonnenbarg
Choroby .kóry, ....

D?
D)

Oalad1!lem .e.l~ w tnteJszem mioscią Jako I 10 'ej IIrtvlerYisldej . brygady po ~
apeeya.lISia <lhorób ęlioirllYIla. welleryc~·
k I
nych, plclowycłl i chorób
Pl'IlYJSZIl !lIG
.. V
mllJ~ eodlliellJlIQ .od s do 1 w pollldll1e
. ...:,; WI d
Ś•
I"
i od 4 do 8 po po!., w lIledlciela od S-ej ,. na s ......e;. Ii owo e na. m eJs~u,
pacerowa.. 2 j .
Il.o l-eJ rano I.Od 4 do G-ęJ I'to połlldniu,
44'9 -3-1

1. 'Dr. L. PRYBULSKI

.

e

KLUB

łJr II .~ bilU,· r~Dllrł,1 CHOROBYWł:OS()W, SKORNE. WE.
.1

D

J

nQea fi gal'dła

1

1

eOfi-HI 5

za 100 rubli. Zachodnia
drób 1 ,!szel~le. produkta wlej- Nr. 37-9 .....
,6'6-2-2
skle 1Ił8Jtame,l W firmie "Za..
es, uo sp ~edll.nll' tOl"tUpllUI
gon" ullcll !'Iotrkowslca. nI'1 103, I czarny krót1d Kral1a.1 Saldiera
W pol1wó-7n
4 03'1 I Dl,!p!na 114. w' 6 7 0 0 .... 3wc1

""03· t!nłJo·u"l-ka··łI<. 11· ni 5
UI'IOI .JW
, Ił!!
....
.111&
I"..
PrzYJmu~e od 6 do S po pol.
'w med1.1ele od g .. 10 rano do
l-ej po ppl

~Dr.!, GROSGLIK
.t:lhoroby ·.sM:rne, wenerlou8

n!\rodowrśc ł •

Dwa wafdztatJ at. ... l<lr3.1w1 UJ we
zt\ra.z do sprzedania Pańska
u "1
"-.
....
v m, 1...
. 6°8
" - 2 -1
lsprze<1&nla zpowoauzmm:
ny mieszkania praWdziwa
upiększea!e. jadalnego;Jloll:olu,
ąto.roślVl~k:a . wspanlal.ej roboty
. wis1.ąea błyskaWiczna ll\impll. •. ~
Andrzeja 45 m. 3 do 12 faM I
od 9 wlet\1.ór
706 2.....1
BprzeuaUla urzą\lzenie ade
powe. Wladomośc w sklepie
Knrola ~ t8·
6:;5-1}-4
sflrzedanl8 warsz~a.&Jl:.ra"l K
'" 1
15
wIoc....
r1lcza "", m.
~77-3 -~
wJnuJęC!t\ oa. gwltl~UII$ li
pokoi z /{,cUllią· Wld~ewBka

·1 Cl°e q ęCl n· a
'D. =R I gna
. tle ew
~
F
. .co piątek,.-- ~,~ullło,
Zwierzyna, I dam
UłIIZU

l.łóZenhll elaktryzaoyą I lIi&lldem,

ft .···~ł

"8ystall.~ C. W. Unlwersytetll
przyjulllie z chorobami wewnętrz.
Doml (spae. żołl\dka I kiszek).
Dzielna MI 3.
od 5
.. do 7.. ei ..
2156 -"r ł·

SpocyaUata ohoróll

Choroby al!:órruf, ......,
I'Jaz ... I moozopłoilowe

od 5-81/,wlecz.

neJ

!

:Dr. S. SZlIlTKlllb
.

Dom dl"41n!ltniany
8 mieszkan, stajnIa murOwana i
dreWnlani3 komór~1 w' Choinach
pod ŁodZIą, w llllzkości leBZnley
S" do sprzedanlR tanio, Winda.
",
.
mose u gosoDdarza A. Krij~era
na f;lwarlm Tlszera Nowe Cbojny.
._
4H ll-!

Imię

M

lllgIUl\.ł:

A••· A• A•·A • A'' A. A•

I

Biuro
Lud:':

WIńlIkiej, Piotrkowska 92,poleca
nauc2;yelelld. rM;llej narodow.oŚC.l

'. do lekcyj I naside; freblówki,
liport k:IIDl.'\rkÓllr w cenie i bOTl'J z8irelem, gospodynie, osood, 4 do" rb. G2ówna by do iQlVarzystwa; buchalterki,
J+·40 lil24.,. IV sklep le .n kOrespólldentlcl, kasyerki. ekspa. f;54,-lł--2
J.E,:.. fseos.. ··Uwaga: KB- dvEintk::l. ..'
'lIar~I<~~llle ~s~,ale da
lIabJo1ł1. .••
. 385-3· a B leliźlllarka pOlfzebullzarai!:.
. ,PlotrkowslCa 2_10 m. S. 7()~ l·

na

pa~:tpUl·t

lm.~

pa.sl.pUn n4

11ll1~. łió~

leny Swtę~oslllwakieł, wydany
z pmlny Tonola.
R70 -:3-3
..
.A
zaginą! pa:iZp"rL n~ Im.l;!· dama Palas~a; wydany z gmllly
LubolII. pow· t.nre~kl
.'. SH 'ł-3
agln~(. pa$Zi!9n:wy1M11 z Sldradza I śWIĄdectwo'od gazet
o.a ImlęLndwlkaSnitklpgo

l.

676.:-1-3

zag'lllął kwit od paszportu 11'"
.. hIilę Na~l!l KozloWICZ, wydariv z rab"llty HQf!'r chterll, W17'3 ~
Zaginął kw,lt od ·Pl\szportu na
imię. .R'zaI\lS~ko.da, wynany
f h k S hl
6
~ .1\ ry' '.eier,,/) Cf-S"";l,
zaginął Kwit za1łi.249372 naą&m'lwnr, wydany z lomb~rdl1
p- Woł('ho~icza nil. ImIę Wlady"·lawa WÓH~lka. . . .fl!=Jll-il-t
zaginął kWit od pi\SZporLU na
Imię Ot~ona Klrchnerll,wydanr
z f"brvkt Rychtlłra. .. 701 ...... 3 -:1
d
ZI\./.{Inąt kwit ,OPaBzl\ortu na
ImIę Kntarzyny Bfyls!l:f.ej.wylianv z fabl'vkl K~n'\.·
702-1,
.
Zall'iuąt paszpoctua, jmlę.MIi{D~
lajllL1pkl, wYdany z m.Lor l l ! 1 . 7 0 8 - 3 -1
lHlną! f()1i:8~erlet biali li· CltuIl'

ZnemJ latami

na.~ble, .w'b' sIę
.odprowadzló.!!" .1'111.. ul.
PlotrkoWllkl\ )fi. 278, .za, 1 ,.tlro:"

Fox.

Proszę

lZł>l1łail.

';.,'

7:,."

.:::t::!

Z
poWOdUWY1&Zdll jesr(tQ ,,)rze~
. dallla otomana dywal o VII.!

f~źko żalaznl:l angielskie. Wa 'lomość Z'elona51 urządcv dowu.

6S9-R-2

Zaglnąl kWH ua'rubl, tiO,' wy:

·staWlollY przez Ma.rci.lla Więe..
ta.wsklegó . M,r.rrannle N~lValnic4
klej Ostrzega się przed nab,1.Il.kOW~gn.
. . . 669 -ll...,..ll
M nowsze~o systemu, używane, ciem
I , · ..
sprzedam. Ulica ZłotA 3-52.'
Za~lnąt kWit oLi' paszportll lia
520-fi.4
tmlęApclonll .'l'rzask8,. wydaIłChlllllk - .Moutlilrp\ls,u,{IJJe ny z· (nhl'. S RI'I~Al1bla(1I 673'~
mielsea od 1 kWietnia-kilim ZC!linąt pa:izport,wYdao.y 1:I.a:
nas&oletnla ~ra.ktJka. Of~rty pro
mionsl\OI wokosti naiilll~ MIszę siIl$daó pod Ut. «&1 Z », w ehall\ Buszu i/lWA,. oral pa'z JOd
AdmlnlstrlleJI .RozIfDjn~, Ł1tU ż/)oy lego Michalin,. .•. Wys')c~
Pr1.ei/lzd 16 8.
671; 2-~ ~Ieh BuszuielVa,wydallY pr'sl
pOtrllebll.i praCZka do fJl'llUll w(lita gminy Ząz'.Q'lle gob . kr.li~
Wladomo§ć Lipowa ~ ',9
. sklej •. .'lj ł1 al.azc.\ zechce dożye w.
69 -2 2 więzieniu przy nUey Milsza, lub
~..
IV ma 1fstJ'~\ca. '.
. ''a80 -!t -3
pOkOl pptrJ;tI lIy z catuuz',eno.t:tn
. Illrzymanem przy Int elIgentne 1
aglnąttHZpo:H bilet WOjS (d."
rodzinie Izraelickiel. Ofar~.y. pod
wy. dru!!,lel katę~oryl .na lml'l
Hermllll$ W A.dml/llsU'aÓF .. Rlz~ Halma Josi;ta ,··K611ęl'lłjwYdllny
wOJU". .
G96 "';jł-l :z im• .l:'ocloll.II.· .
64S"':':S"-!

Brobneogł DSZan!a. M
I

011 l.Hl~tI-'OJ:'U .

Wikrory! Kubiak, wyda.nv z fahnki Haartlll'a
R82-ll-2
Przejazd H,poleca: naUCZyclelln: zaJ.lua.l:
na
.Ma,..
nauc~yciell, nauczyeielkl muzyki,
ryanny Osz;czepalsktei, wvdll.W
I."
XIl
oraz francuzki, niemki, freblówki, ny z a.rsz8.wy zeyr"'ULU
•
bony Z szyciem I gOBpoiiynle różR$' -:-'l,.,.))

439-j!~1

I

PrzYJmUJe od 8-2 r. i od 6-9
Wlecz., nanla. od 5-6
I XII;

ZIk,Ilą l ll:w,~

I• A•A.A•A •A•AB1uroR
ścl
• szewskiej

wśró.d lasó. w o kllk.a,dz.iesl.!t
'\ kroków od .przJstanku Murowanłec
kolejki PlotrkóW·l::\ulejów WPQ.
bUż .. Pllioy do wynaięehl kn~
ka letnich. m.eazkań· . . Wiadomość
"
..
.
Psl\rskl. Z,cls.,e.· p. SuleJÓw. 4QO

.• r

673-3 -3

.
690 -ll-2
"'U-=-t-zl-el'-a-w-g-o-r-ep-e-L-YC-Y":I,':":"'l-el<;;'c-Y'::'I.
WIj
l- 0fi 2
l> 2?
zews~a() - ..
..• ,'J -.'2

P-II.FPPiIłWlP""iP'p~~qąu.r.~ ...~

W· Z. a·C·11SZU'

Choroby wewnętrz; dZloel ł koblece. Przyjwuje od 8 do. 11 r.
od 'J}/;- ,4 pp. jod 71ft-9 w. 1:t\!6r

P'ISIIUd:IIJe

U~:;fcer~k:!:~~ZI\W!dZ::t{1.!\dll

•

•

eIt
R r u m III
426-5 . .
PDt:RlC~Gb:~~l&tCG!!C~~1I!a.)8. ~~'lfa~W1W

lotrkowska nr. 114.

PiollPluH"lilka 803

rÓ!l Wschodnie;.

•

poleca uznane za najlepsze

P"trz"bn
n fUO'.'I'",.b
II
.. Y '"
IM {in.

ucoglSt<\

. , na, ldhentell\. Ul. P{jlnocną .Ni 14-

Łódź

IVAWY mtIALRUE

· rio ·1. S'lb
I. arstrOln " ~-r. fran[ł·~lek K~lIOtKIfWIU I trer
obznalwlony przy heblal'lrach!
D
.. ...
..
maszynie. Fa.bryka webll ul.
p
tlI. ~ENEDYKTA? (tó'" .Pro.m8nady),

"RUt)llOWaU

II

Warszawa

p

D.f. EdfIJmdMlKOLAJEWSIU.;>ił
Mittelsłaedt .. Dr. HenrYk . Tr~n~ner "
.
ohoroby d & l e c I "

lIlieSl1ka obecni!)

y

.
.'
·
=
s~f~;~f;;l: ~~i:~::
LBJantmwICZ : S~;::~I~m eht:!:~lnr:l~jrot~~:

'm

... . . ... . .' .. .I

Z

'l

!! mU~.l1l rOIl:b:hll

BUaD! na l Jty[znia m~~ r. tÓ~lkieuo IOWaflY!iwaWzaj ego Kf~DYtu (~iotrkow~ka~1).
__
' _ _ _'_~tlI._. __ ~ _ _ _~

Rub.

~

.,.. K-asa .".

•

,

II

,.

f

,lói,121J
. $6',220
175,2i·j,
5,184,582
7G1

•

Rach.unki biezące w Bankach. : .
,
•
Papiery publiczne •
.
.
,
•
.
•
Skup weksli, opatrzonych najmniej ;a-ma podpisami
Skup papierów publicznych wylosowanych i kuponów.
Pożyczki na zastaw papierów publicznych.
•
•
Racbunki specyalne czlonków'i.·.zabezpieczone
','o •
•
. Korespondenci
•
•
Koszta urządzenia
.
,
.
•
•
Wydatki zWl·otne.
.'.
•
.
Zaliczenia na dokumenta, przyjęte do realizacyi. .
.
R"ek Banku. Centralnego T. W, K. (10% WniOSkl członków)

Kop.

"BIT'WA POD fł,ć\CŁAWłCAiVU" .

15
31
49
69

Kolorowe te obrazy przedstawiające fragmenty wiekopomnej bitwy, każJy wielkości 60x50ctm., nabywać mo~
żna po cenie wyjątkowo nhkie; 2 rb. ~;a obydwa, 7. prze~,
sJIk!} w rolce tQkturowej 2 ro 35 kop. Pienią.dze nadsyłać,

07

3,490

"

I

111,364
ą6
U;l,579
85
3,577 ,39
9,934
50
91,:220
05
500

•

6,53i.625

należy do kantoru łódzkiego
kSięgarni H AHenbl'rg-lt.

25,850
i,183
. 11,tjoO
4,ó92
107,IS93
68.0513
68,344
6,537,625
"!!!!!!-!!---

:
.~

r~

oncert

Z udziałem pierwszorzędnych humorystów ~
i artystów program bardzo zajmujący.

WSPANIAŁA 'ŚLIZGA KA

34

.-.

85
.-,

o g ł o' S Z en i e.

84
26
79

77

80"

Dyrekcya Dr.

że' .. F'abrycznolllłódltkiej

niniejszem podaie do wiadomości, źe drogą. licytacyi in plus
przez deklaracye opieczętowane, które Iiależy ztożyć u Zarządza.ją.cego Magazynem Eksploatacyi na stacyi Łódź~fa·
bryczn!l. (pomieszczenie Magazynu Eksploatacyi), nie później
jak do 1 (14) marca f. b. z kwitem Ka.sy Głównej dr. Łódz:'
ldej na. zlo~one "vadyum" w wysokości nie. m.niej jak 10%
od zadeklarowanejsumy, będ~ sprzedane z Wars~tatów w Wio
dzewie.5 sztuk staryell wagonów osobowych I,Mixte" I-II.
klasy, 2-osiowycb, toru sZElrokO'sci' 4'-8 1/'.1'" nie przechod- .
niell. pos' adających4.rzwi boczne, otwieraIie llazeWllJ}trz,·
a mianowicie:
... 1) 3 wagony J'$M! 11, 12 i 13, każdy dlugości 7 mtr.,
szerokości 2.aO mtr., wysokości 2,10 mtr., wagi 520 pud.
każdy, Z jednym przędziałem I klasyna3 miejsca! trzellla
przedziałami U Ie l asy na'23miejliica.;;";;'i
...'.'
..... .
2) 2wagtlnyN~NeHi 15, kaidy dlugości6,20 rotr.,
szerokości2 j 50 mtl'.; wysQkośc.i 2,00 rok, wagi 415 pl,ld.
lcażdy, z· je4oy1,U przedziałem I ·.klasy na 5 miejsc i dwoma
prżedzialami lf klasy na Hi miejsc.
.. .
Po bltższe illformacye i wćeln obejrzenia wagonów'
nalezy się zwracaódo Naczelnika Wars7.ta.tó IV głównych·
na at. Widzew.
.
ł,ódż·, d.. l0 Iuter:(o. J90~. r.,
431-2-2 .

36
~~

Weksli do inkasa •
•
Rb. 28i1,506.6l
Depozytów do przechowania •
,,' 204,785-) Po uwzględnieniu sumy Rb. 12,398,66, odliczonych z C'l.y- .
.
stego zysku za rok .1908.
") Czysty zysk do podziału na; rzecz członków, jako dvwi; dendę i premie operacyjne po uwzględniemu wszelkich
.
§ 69 Ustawy oraz uchwalą ostatniego 0gólnego zebrania
przewidzianych odliczeń.

. PEPPERM INI

CHERRV8RANOY.
PEACH BRANDY
. ANISEUf

J\~ 28) d.ta
4fl-2n·15,

d.8.t ...u o bd:egc ja09

36

612,81)0
.' 76,;)49
56#)
62.:291
06
2 ,;l~8· . 46.
2,Oi7,7&O
67
2,U4,I$,555
69
519;919
87
403;136
50
42~,899

"Swiata" (Zachodnia

Helenów'

~.

P A.S S'YW A:
Kapitał obrbtowy: lot wnioski 14,10 czlonków z odpowiedzia.lnościąna Rb. 6,128,500.
.•
.
•
•
•
,
Kapitał zapasowy ~
.
•
.•
FunduE!z rezerwowy czlonk6w .
•
.
.
.
.
Kasa przezorności i pomocy pracownilc6ww Towarzystwie .
Wkłady terminowe i na rachunek przekazowy od cdonków .
Wkłady terminowe i na rachunek przekazowy od osób. postr.
•
•
•
.
Redyskonto skupionych weksli.
Rachunki ~pe~yalne Towarzystwa zabezpieczone wekslami
Korespondencl
.
•
.
.•
•
.
•
Proąanta niep(\!iniesione od wk radów
.
•
•
.
Wnioski cz.lonkowskie, podle~aJące wydaniu.
Dywidenda i procenta mepodniesione od wniosk. czl. i fund. rez.
.
•
•
.
.
•
.
l>odatki pa6stwowe
•
.
.
Sumy przechodnie.
Procenta, przypadajł\cena rok nast~pny
Zysk za rok 1908 •

we LWd"lIh,

ukazala się druga edfoya wspauia'lych kol ol'owyeh repro~
llukeyi ze znaIHłgo obrazu Jana Styki i W. Kossaka '
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AKTYWA:

pllrnlsk~chll

fh:tkłalllem ks;i~gaj·lI'dH. Ah'tsnbel"lJSI
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Nowa wsptlrlialtl seria ił 50 oprazaeh . ód 13 du 20 lutego,
Wschó.d r.loilca nad Wislą.~ Wawel - TfuJnllaśw.Shnlslaw/\ ~
Kościół maryneki ~ Póm.nllt Rejtan!!. ~ Pomnik. Jaglany iJadwigl~
Dawne basżty 'ubrónae l-Słynny :Rond()l florjańskl - Ruiny ząllJków
:
.
wWiśnlclIu. 1 Tenczlnku. . . . . ..•.
i ~Wstęp 15k~p:,młodzloi lo kop.-Otwattaod lOr.1dolOw.
I
"'.'. { . ' ..>.
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.
'.
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trau
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SZKOłA KIIOJU I SZYCIA MlsIIzynl cechuwaj
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Sobota, dnia 13 lutego 1909 r.

. Oddz§ał

p.t "JOZEFINY/' PlotrkottJskaZ3
dyplamowana przez londyńską i paryską IIka\ieml~ kroju,
nagrodzona na wystawle WB4E1chSwlatowej w 19(}:i r. at'ebrnym medfilem i dyplomem. {{ról wykład!l.!fY ]etrt podług
metody londyńskiej, paryskiej I drez4eiuk:łE'1. Zapis uezenle

Kąpiele

~!

Ot

:

PÓdleś~

I

Nr. lO.

bydropatyczny ii fizykalno-Ieczniozy ..

żarowem

światłem

elektro..:..gwietlane i lokalne leczenie skoncent1'Owanem
i lukowem
eleHrycznem (promienie fioletowe i różowe). - Kąpiele hydro-elektryczne: galwamcz.ne fl;\-,
L
M
. l k
'b" .
u'
radyczne, i synusoidalne - FrankJinizacya. a,S8.Ż ~ęCZhy.'l e e tryczno-wl racYJny .. -:' lmIlll wkaŻd."W czasie. . . - Szkob wvdaje patenty...... 90.Qr29
nastyka lecznicza. - Kuracya hydropatyczna. - KI\Plele mmeralne: s.talowe,parowe l .kwasolIJj
l
- .
węglowę. WSKAZANE: Artretyzm. - Reumatyzm... - Otylość-chroniczna obstypacya. - Clio..
~_._
,IBl.--~_-. •
roby serca i nerek. - Choroby nerwowe: Ischias. - Neuralgie. - Porażenia. - Niemoc: plcio.
e~
-~ ....
we. i cnoroby kobiece, Kuracya odbywa się jedynie na zlecenie lekarza i pod specyalnem
- ........-----------------~.
'.
.
kierownictwem.
. ,
36

li

-.11_.

.Wydział Rekomendacyi Pracy

Bru ~tow. Wzajem. Pom. Prarowników Przem:Hannlo\vy[JJ
gub.

Piołrkowsldej

2602-d-1

poleca na posady po dokladnem sprawdzeniu kwalitikacyi:
buchalterów, koregpondentuw, kasyerów, ekspedyen,Mw, ma.,
gazynierów, wojażerow, buchalterki, k01'8SplJudentltietc.etc.
. Zgłoszenia Pp. Pracodawców przyjmui~ l. bezp~atnie
zaJatWlaWydzlat Pracy' przy Stowarzyszemu codZIennie _ _- od g. 7-:-9 wie.cz.'
PiotrtcoYWl\lfca UlG.

;,7'

l tSl!!Jii

W;i5iQi

lliih

MIĘDZYNARODOWE TUANSPORTOWAN1E. MEBLI

.. I"d.zewska·· 71.
M.• ·L'E·NTZ', W
A

Przeprowadzki w mieście i do wszJstkich miej8e0woścl
, ..
w świecie pez przeładowania
Opakawauie I przecho.' ......... ebli.
Dostllwa. 1. odstawo. towarów, DOS~8WA węgla. i drzewa rozpa"'ł. . -. . 2ewego Przewożanle h~ ognlotrwalyeb.
~

"

.
poleca. wla..snego wyro bu:
Xaland ..y, gładziarJd, mlflIJBe, tłocznie hydrauliczne i dźwigniowe
najllQws~ych $y.&tem6w i konstrukcyi, o wszelkich wymiarach, stosowau1 ch
2a83 20-16
w przemyśle wł6knistym i papierniczym;

nastAp' I!"ie:
'&

Wa.lce nowe:. _ba.wełniane, papierowe, jutowe, spiżowe, gumowe,żeliwne'
uwtar.dnione
(HartglIss), jak r6wnież
6k~~danie. szlifowanie i gład.zenie.t.ychże.'
• . .
' . . ,.
.
._
_

I ==

I~.

EREB

R
O

poleeaMASZJNY do obróbki drzewa, TARTAKI z pierw;
JSzoJZędnych, firm, '. oraz ·RYSUN1U fachowe dla .urzl}dzen
(nał:yehjak równiezinajwiększych zakladówi K()SZTORYSY.
, "Yygodne warunIci płacy i t. d.. ,
9374-20,-t4

. Najlepszy

IIwalf

····"1I

ĘGIEL

k~tka I: J .dla domowego uiytku.
or~,,,ch ł~ t~laPieklrn

.
., l korzec 250 f\Ultów.
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,..

etc."
,

............ ••
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'. Za.pls nczenlccOdzlennl.e. od 11-:-1-e) ,Poctątet W.Ykl",dÓwl'(14-~o)
Nagrodión~,wleloma: medalami. ,styeznll\ 1909 roku. Patent szkolny da~e prawo IJraktykl "IV K~o •
..'

W tO,dZI,iWldze~ska

I

5, I..

Zt\tw. przez Mln

WIUZeWSK&
62 • '~.
. ..'
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~.W
SpeCYalność.·: Kosie .da fabryk.
~~B~~.u~e
b~c::kls.a~~e·PO'~::k~!~~la p~.~;j~~~~~~i:
. d::::i:t~l~
~s~~~:
.
- " . WyrabIam: .
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Kosze wszelkIego gatunku na ob.
stalunek ~otowe din PI> plekatz6w. r
Fa'liryka' UI\ Wid.a:e • • kilej ;
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lunki, z dnklad,oem wylIończenlem, !
p'o możliWie najnliszych 'cenach. I

TENTY , ""

. '

c.ądaó wszędZie.

l

'l6ł-ra6

J
iIII'
NA
~ HilJmDd~~S~M2r~~f;!ład~lIbJjeCkl. .1~e,~WJ Ip~ SijRP;r i .. ' '. .. .. WYNAL~!~~
ł.,p.ole'.'aą~~'1~~~~.:1~~E;~~:JrAn.
fdAiowSKI.
t. f!~;i!.f~. :~f~~!j:~::~~ifi:i I WA',':'
,WłODARKIEWICZiSIEKLO'SKI·
~"
':.1
J .. :-J ~.D.al. ompŚQ. .J~~Y.kl\.
.RSZAWA' w", d" • .' "'. .' . . ,: ..... '6'

I

I. P. ,ThortCł,ullI ,., .Londyn •• fi F. RIillSitlłBa ... Parya-u
I dlU2:SZY czas Ill'aeowal"m IV domach ~li:I(lb, 11\k IBEIUIA'UJ
CREG, VlORTH, DRB:. OOLLE W Pary,zn l IERL w Lo1l.dynte

..'.'
.'. .'.' ,'iBllllllllllllllI
.
'. , ... .' -..' .'..... III.'.
III 1IIIII1ISft....
'.' .'. '.':
~fI
~
··IIl~
l:'.

SP!;. mil
...r±

M.l1sta~:ł7, m•. 33. nlemleck.lego.
405-3-8i

"

.-~ li€o'.~lt~r· Q~powtedziaJll!>St. t...~ii\.ki.:·· . ·Wl1~Ó~ni~~oz·woJui'tPrzej~dJw8.~·

·ił,..,

',0

zlmłerska 16,eg~ysj;~zr~

188 •
WJd,.W'cao ... Czaj••• kl. -

