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I
.czlI8, pracy doroalyeh. robotulk.ó,w w.yst-

kich katf.goryj uregu).ow&llY j~ 49~chCllas tylko w Szwajcaryi I w AWlWyl, gd"te
Z& 4)zień roh91:zy ·przyjęto ,:1) godzin na
dl\bę. "' e 1)'rancyl . Id. 1l0rmtJpęgo dnia.
spotykał" uw.,:e żywlt ppolycyę w c~
ostl.t$/l lat ,4wlldsleatą, .chociaż formaJure
ograni~, cąa~ pracy robotqł).l:6w doroaryell w tym kl-8JU istnieję prl:wie od, po.,
ło)VY , stu.leęif 1Ue~go, a pierwUę ł!r~by
o~reśleDia ania 1l00000000ego~ ł ni~fYch.
galęzlach przemysłu należą. do epo~ jeazCZ~ 4a.wniejszej ... W,dl$ 26 wrzeiDi& 1806
rQ~u' 1'fydany był N"az poUCyjlly, reg,,lują.ey ,CIaS pracy robotoi\sów w przed'.iiębiel'/ltl'l"ach blld\lw1auych. Artykułl-IIIY ,łosi~ ,.Od 1 k,.letoil: do, ag w~ . dzień
roQpczy l~ mararzr, ka!Dieni&i-aV, deka·
rzy I t. p. z~yD& ~ę ,od
6 1'&110,
a kończy
'gocl~le 7 wlecz6r; od 1 p~dz\~rol~a' !lo 31 nw:ca dzie~ rO~1 uCllyna 81ę 9li gOllziny. 7 ~aoo, ,. kjlńczy\o
~ml'oku. przer,..,a nl::Jedieni&-trwl: lYj18Cl6
od go~y ., ' do 10 I od g~i»y 2 "I.o' ~,
~ z1~e, ~' Od g~y)O do 11:
~ykńły •. określaj. , ~ltaamo IIczegóło~o
cweń rflboczy dla cltiśll i śluaan:6w, W kIlk #t J!O ~w1erdzeolu p~~... :r: rob 18U
o pracy dżiec1, k1!61tya l!J!1I! JlOł1II&1.a~
~.I: j ~bwn .1I& .~~. De1848 r. o·
liret wY.!Jany w dhlll if
głj!U&,~e tymczaaowy ,ąd repub!.ikańlk!, .
bjor4c pa owl'{ę. , ie~bł't ,długa praca nietylkq zgob.nlt jest d.l.& 7,drowl.a robotoik&,
lę~ ~,ąie pozw&llJ: mu ~k9i4l!;«ych
potr;eb dn\lil,owyCh I li; nas~pBtwle obnlżl\ IjegQ ,pdn04t ~owlm ' po6~&nowir
skr~cit diień ~opoczy oJ gOdzfuę, OJl:ani.,
CZa.jiC, czas pracy, Jł' P~u ą9 lO g~o,
apa, pl',I/,!\,WCI1 iiIł.J~ r?dzin. pa dąbę, ~I:stępole· " dniII , 4,kW}e~nl'r l!y~ wydaoy drugi, dekret, g~9i!IC.1 1 karą. I zam1tn\-:Wem. l\'
wlęzlen}1l p~~ li JUieslęcr' tym, hórzYr
narllf~ I1rawo ,~ '2,m.arca. O~!'!ldekre-'
ty jedii*POilPB~ ,lnar\1!ą ijt,ęr4, ~ole'Iv, , ni i~J ło Jlpec &fu ' Q. ór ~u dl ad il-
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. (Lłrdszy Ci.'ł!I, -;;- pat~z Nr. 1M).
<..:.. Pl"OSZ~ tylko nie Z&pomtil~ . l' wi~ł~
mi depest~ natychmiast ' pO 'PrzybY!llu dó
, . ' \ ,I
•
Joigny.
- Nie zapomnI}- Zresztł ~stim9 tam
tylko tYle czasń, Ile mi go iabierże ucałf>ll
walile biednej mojej cioteczłl ł jestem I (>0'-'
wrotem.
""., ,
..!.. ' 'W 80bótę? '
,- ' Ta1j:, w 'sobotę. ,.,
- ' Bęaę czekał l1a dworC'il z powdzem.
- P);Osz4) tam: dogl,.<Ia<! Ja~óba. · II
'- Dbbr.ie!"
,
.
U~ałow&ł r/ICZkę, którł mo pod~a i lon, d.~tol' zatrzasnął drzwi. Dał ' 81ę słysIM
08~ry, p~ecllł(ły " ~wls~ i pociąg mszyl
lIa~rycy żegnłLł ~cie 'paryskie w towarzyHtwl.e bardzó pięknej kobiety.
'
~edy w Podl'óty dwoje nieinajomyeh,
mężczyznę I kobietę, traf Zł4czy na chwilę,
odgrywaj,. oni, jedoo' wobec drugiego, do~6
za!>&wu" komedyę. zaczyn. si-: od'wzajemne~"pełoe~ liie'ofuośę1 obserWacyi: oboje B~wlaJą sobie pytanie, ~zy towarzyU (lub towa~z~zka) ok'rŻe aię 1II1ły'm t łatwym. w
obejściu. Kobieta niedble poprawia pukle
S'T'ycli, włos6w, zac!lfOa prsygląda<! się widokom przez okna lob czytać, a weiąt ba~ spos6b. zachowania się. wroga-. Jeśli
~ o~&ZUJe się oboj~toym I nlec!ekawym;
dO.knlęta do 'żywego kObieta, myfll: .Co
za 1~~nPlecl" JdU zaś, Przeelwulę', obrzaca
~~ .... kę tem badawczem .pojrzenlelll, z lltólego poznać zmysł spostl'zega1l'CZY, mówi
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....mołelli. -Ili. błą ..........

przys y,c.li, wszystko 'tO służyło za &rg\l- I ćyach tak zwanych węzłowycll, zgodnle:r:
'IIlenty- ,,'obrońcom dnia normalnego, lecz § 63 golnej ustawy dla rtl8k1ch dróg żewiększość komisyi nie dała się przekQna<! lunych, zmniej~ć l do jednej doby i 2)
l .rezultatem jej ,prac ostatecznie była tyl- obowiązującą ilo§<! wagonów, które koleje
ko poprawjta. do prawa z roku 1874, 1»- ol!owiązane 84, pm18tawlć i przyjmować w
p.r!,:wka, kw.ra dotychczas jes~cze nie stała Koloszkach, powiększyć do 20 dzienule.
Się Ilrawem.
Uchwalono tai pewne zmiany w podawa• Obecnie · dochodzi w'ia.domo§<! :r: Paryia, niu telegramów na linii Radom·Kolu8z1riże projekt do pr8.wa o ogran1czeniu dnia Warauwa. Ponieważ 'zmiana ta jest do·
roboczego dht. dorosłych, ma by<! wnIesio- godniejsZł dla kolei fwangrodzko-dąbrowny Je strooy rz'ldu.
sklej, przeto zarząd 'tejże kolei wypłacac!
ma kolei wiedeńskiej 500 robli rocznie na
Pr"cmysł,
utworzenie nowej posady telegrafisty,
II
Uli
l 1/
Taryfy kookurencyjne oa p~wóz
węgla. kamienoego ze stacyj SosnowIec,
Drogi wodne:
Granica, D,.browa I Strzemieszyce kolejł
- Pq:y rdaj,.cej się dokona<! regulacyi warsza.wsko - wiedeńsk,. przez Warszawę i
rZeki Wisly pod Wa.rszaw., na. co jut o- nowo, na niemieckie rynki zbyto, są już u.-'
slągniętO-' potrzebne fun4)usze, z polecenia. twierdzone przez departament kolejowy.
za.rz,.<Iu iozynieryi okręgowej ma. być wy- Co się zaś tyczy taryf dla przewozu węgla
brauy na wybrzezu pod miastem puokt po- z pomienlooych stacyj koleją dąbrowską
ł4czenia dogodnej przystaoi dl" statk6w, przez Iwangród, to wprowadzeoie Ich w
zanurzaj,.cych się głęboko, z torem kolei wykonanie wstrzymano do czasn przedBtatj!laznej, aby w potrzebie transporty zbo- wienla przeż zarząd tejże kolei wyjaśnieli
ż~we, pr~ycbodzlłCe wod'l, mogły by<! wprost dodatkowych, zażądanych przez dBpartaładowane na' pocflł(i. W tym celu najlepiej mant.
na.daje się brzeg Wisły od strooy Pragi,
- "Kuryer warszawski" dowIaduje 8ię,
norm&l~ego.
.
pomiędzr, dwoma mostami, dOI kWrego po że między zarz.dami kolei na.dwWańsklej
I Jeaae w r,oltu 1876 po!lnieaiooo ,losy utnvalenin mogłaby by<! z łatwoilelIt do- i d.browsklej :r:awarą jest WDowa o budoza. rouze~Diem Ofl'~teYch przepi- prow.adzona odnoga kolei obwodowej, od- w~ w ,Wblitu stacyi IwaDgród linii, mają
sów o doili. robQFł,.a, aletllko, na koolety . dzielajłca się od główoego uasypu, wiodą- ceJ połl}czy<! obydwa tory. Budow~ toru
i daieci, lecz tlJae u: ~~w doru':'l C6gQ na kolej nadwWańską.
przedsięwzięto w celll udogodnienia prze·
Web. W~rii:k~ po~lerzoa, - Z góry WIsły doo0!lz,. o przyborze jazdn pociągom w kierunku Łuk6w-D.bró'~ łI4 Wf1
rawu f ,QJto l~" w<l!lY. POd Kra.kqwem woda w Wiśle pod- wa i D.browa.-Kowel.
. "ęła ~";111" ~a.r
"pl'Zy~yll1lę
n108-1a s,lę o 2 stÓjy, 1.6 cal1. ": .
• I
"
- . : Blldowa DOwego
dworca na stacyl
tekstu swegll proJ~f.!l, włltczyła ""tykuł,
~ W pbł!)wie zeszłego miesi,.ca ruskie to- 'Myszków kolei wl~de~lćIej, ma byt rozpote. ..czas pracy eOdz1e'noej robotoików cło- warzystwo żeglugi parowej i hgodlu O'WO- czętą. jeszeze w tym roku.
'rosłycb 'nie moie przewYŻ8Z8t 'n gJldzin." r~ło \lójV. bezpośredni• . lioi~ pasażerską
- Zarz,td drogi żelaznej łozowsko-a~wa
jedn&k UZllal za ;odpowiedni.l'jsze pomiędzy Qd68'l i portamf morza A'źow- sŁopolBkI'ej otrzymał zawiadomienie, że po~~~eliĆ kW4l8ttę ( p~i.cy' małol,etDich I ko· sklego, wobec czego po lina odesko-krym- dług bodteto ministetyUlb komonlkacyj, na
,Iliet od kwest.Yl~uia .normal~o I ll08ta- skiej kursuje obecoie p pasażerskich' okrę· rok blet'lcy dla \moocnlenia sił prze1l'ozonQwlt olP'&JIiczyć się U1;~!llowaoiem' p.raey t'ów parowyeh. ,
.
I
wycli' drogi pomieoiooej wyznaCzono: na .~.
dsIeci l' 1robiet. W ko!olsyl, która p'yla u· "' Ofilgl żelazne. "
~
rządzenie dru~ego toru na odnodze jekat~orzo~ pod, pp:ewocłolctwem WFdin~:
~ Na konferencyi przedstawicieli kolei terYJloslawskleJ 400,000 rnbU; ua wydatki
na i q1el,llOfyal .wój Ilrielistaw!ła. lIa po,sie~ wiedeńskiej I lWangl:odzko·df}"rowskiej, od· doa&tkowe p1'1:y budowie dom!l 36,000 rll·
dzeD.Iu' nW'fl*!oem ' w , roku !88~, ~we- by teJ w!lbległy poniedziałek w Warszawie, bil, na urządzenie jeszcze jednego' lazaretu'
'stja..~, robqcżegQ wyw01ała 'bardzo oży- , w spra~i~ .dawnej umowy co ' do bezpo- 39,000 rnbli .i na nkońezenltl robót przeWląU~ r!lZPrawy:, .,W~lędY Ii~manita;pe, 'śl'edpiej POIll!ędzy iIlmi.kolejam! k,omllnika- szłorocznych 652,000 rubli.
' .
zclro;II'9tlioM, intefll8 pu~IiCZo.y\ konieczność cyl, uChwalono: 1) zakreślooy'dawn, umo- I '- tv ministeryum komunikacyj wkrótce
ochrony od upadku *icla rOtwllDego i por,f49·godzlnny ~rńun na prz~dowaDie dokooyvr&ne będą próby z ' oajfrak~czniej
e,!8I\Ia fiz ane o T moi-alo o
, o)eń to lirów jednil' kolei na arII : nI. stal JlZ m prz
'dem tło oświetlanIl: efektr cZ-

"
prawa:.
pne
sacla pl'lyjlf'JcIa wkr6tce .lapClIIIolaue i p
«llart ll3U ~ CMaratwa i pod ~em re+
publika,lisklm, czas pracy robotników. dorosłyem Qlo:eślala wy~ o\Jopólna. zgoda
umawW.cycli lit Woli.
,i'
P,Jerwa*'ł rseczywistt podstawę, uzyskało prawodaws~lIi\o fabrYllZoe we Fr,&JIcyi· w
roku ł874, gd.1Ż prl:wo w tym roliu nchwa;
lone, nie ograniczajłC si~ oregulowa)lieRl
pracy dsI~, ustap01l'iło inipekcy~ fabryczn', " Qd tego czaso zac~y pojawiac! się w
pa.r18mep.cie projekty do p~awa, pochodząCli 9d rządu i od pr.nr.eMi;ych wni08koda)v,c61f; ,. mająe,e na Iielu' rozwinl~e prawodaws~wa ~bqjlZlleg.> we Frauuyl. Z pom-ód stronoiotw republik&p.klch 'fszelkich
OIl,cleni, I ąęfl!;JąW Itlerykalo~ pra",ler, I
socyaliatow'kIAI lewicy, Ję'!e0 po "drugllllt
wn08z0!le· były »rojekt):, \Il4)ą.ce oa celu ,117.
z~~eol~ ~r~f;~ z JOfIl BIl4J. WI.ta0owlewe ądpowle~1 pp.eąalębl6 ców, ,zatwierdzenie sp6Cyalnyc,b "rzepis6w o ,.,k.o~ach ,1 t. p. W ~cablą kwestyj, ,poru~/lYch ~ ł1ł1l oą;.ai'l czyu" ~a.;d1ij6 się
tH1B 1f.:lF4I8tl& ureplo~&iUa pracy robothlków;ąorqsłych l określeDł& dla nich dnia

handlIII' komunl·lranye.

c,ao

Rztd
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I

I

do siebie: .trzymajmy" sięl" \ w'ezasl s,.--- li\! et pan I...
'
n,
I
za awoy z leg o o IClIlO •• pa Jut prz)'-\
sIad, jdli nie jest zbyt głupI, uchwyci się
- Pr~szę oie prot4l8tow,t. Biorę w tym jaeiółkł żony, a znów taąi jest jednym
pierws:r:ej zręcznośei oddania jednej z tych względzie miarę ze swego męża. Pozwalam z moich kolepW klubowyeh.
drobnych usług, które dają Pl'awo do prze- panu niekl'ępowa<! '1 się moA: obecooilcią;
- I pan miałd o niIa dobrą opialłfPrzed
lmówieola i j~U sąaia.dka nie jeat znów znoszę ,dym / tytoniowy.
,h, I
wybochnięciem tego ska.ndal07
,gęsi., łatwo ~e zobał!z~, że jej pochle- ' ' Lody/tbyły plułamane. Rozmow~ baoal~ Maurycy ujmiecllll.ł sil! niM:llaeznje:
bla teo dowód uwagi.
oa 'Da wstępie, jak kaida jnoa, .zaczęła się
- Mój Boże, 'w Pa.rytu jest. się tak poI Pierwsze pół godziny przeszło Mauryce- od zaml&lly głębokich \iwag o pi~knej po- błażliw.Y1ll.
IDU- Dl: prśygl~danlu 'się nkradkowemu nie- gotlzle, ' abY' przejść następnie na teatry, na
Podniosła dumllle glowę i gGl'łCy blask
.
'I"
", premierę onegdajllZih na ostatni., romaos zapłoo.ł w Illaruych oeI&Ch, z któryoh ~znajomej. .J,"
..... Stanowczo,' onl: jeat, prUśliczna-m Y- ZQlI, na " słllwną ' śpiewaczklh" Alicyę Sal- dniala cała prawoś<! jej natury.
ślal-Loblę olezmierD.ie te kobiety rasowe; bert, której, debiut trjflmfalny święciła wła- Jeatem takie paryżank.-odparła t yloblę te· twarze ' llełue wyrazu. eo za oczyl śnie Opel'&. Bpotykając się niespodziewl:- wo - nie jestem jednl:k pańskiego M&IIIa.
czarne, z odbłyskiem szadrlł. Oera .blala, ,nie, p&l:yźanie pozna.jł się wzajemnie z pier- 'To, co pan zwiesz pobłażliwości., zdaje mi
matowo-iUabutrow&, cera brllDetkl... Ohol w~ch 8łó1l'. , !)fają ,wspólny spOsól) wyra- się nikozemuoklą. O Ile jestem wyrozllmia.Zdejmlije calklem woalkęl...
I. i
tania • się, nawet pooiek.d I myślenia. p~ tą. ~a wszystkich zepchniętych przu praTeru pau· 'de FlII1de mógł podziwiać· 'operze wszedł na eęenę modny. tem&t: tło.- wdzlwł naml~tIloSt z prostej drogi, o tyle
wspaolałe trucie 8plot.y gęatych I mtę~b , ŚDY. proces. I IIlZ-wartej izby s'ldowej. Pew· jestem !IIeubłag&ll& dla rozpusty. Otó* p&ll
włol«>w, okalającyoh 8zlllClIetne I domne na mloda dama po dwóch latach małż.eli- de Nolsael jw tylko rOlpllltnildem i rOIczóło. Nletrudoo mn byłO' stlldyowa<! to- stwa zostala nagle porzucona przez męża Pll8ta jego napełnia mnie odrut i ąroą.
warzyszkę podr6ży: czy otwarta z natury, dla dawnej kochanki. Towarzyszka Podró-, SIedziłam zbliaka przez oll16lll Wesięey dra.czy .pewna siebie, dość, że J nie krępowała! ży słuchała opowiadania. Maurycego z nIJ- mM, które~ rozwlązaolem jest ten proces
sIę wule.
.
wlękuem s1tupieoiem. Wida.<! byŁo, że zaj- skaodl:Uczny i co mnie na,jwięcej gniewało,
Zaru za Br1łllOY Pociąg raptownie si~ mowała ,j,. osobliwie biedna zdradzona to właśnie uieustanae kłamstwa, któreml
zatrzymrJ, ~ zapewne z powOdn 8ygnału 1:- istota.
'
ten lIędznik wciąt pokrywał 8we sdrady.
lallllowego. Od wstTqśnlenia uch1l'Ial się
- Czy paoi się nie 'zdaje - zakoflczył DII: mnie kłamca jest pl"lM: toaa.mo potę
luterek podl·óżny z ciemńej skóry, który' Maurycy-że pani de Noissel be:r: potrzf\by piony. Oczywistt jest rzeczą, ie llIewięeej
1IIłoda kobieta ' połotyła była na siatce ,po' na.roblla. tyle. hałasu?
w nim odwagi nIi godnotel
u,d głową. lIaw'Ycy sprytole I zgrabnie
NiMoajoma zmarsiCZyła brwi.
Młoda kobieta mówiła głoaem diwl~w lot pochwycił go i bezpieczniej _ostawił.
- Widzę, le' paoi innego jest w tym nym, harmooijnlm, pet.ym. odeleni, glOlllm,
W nagrodę otrzyma.ł skinienie głowy, zaak- względzie zdania - odezwał się znowu pan w którym brzmiała sIłl: przekooania i 8ICI8cento,,&IIe lIIiłym ujmiecheIB'.
.
de Fonde z ukłonem,
rość. W tych kUku słowach była 011&
W, lIe10n pan de Fonde wstał i grzecz..
~ Co jest rzecz. bardzo n,tul'alo.ł-od- cała.
nie się skłoniwszy, wyszedł ua platformę. parła-gdyż jest.em serdeczlIf przyjaciółką
Kiedy Blę lIliało dato do czyol8l111: z k~
PocIU stoi tam krótko, ledwo jeat dość Janiny de NoIssel, która, jalt mam liwie· bietaml, łatwo k&idt I nlcła oaądsi6. \V tej
CZ&!1l Da wypaleoie papierosa. Gdy MaDry- ję, stanie. się niebawem zo<iwu Janinł de niezoajomej Maurycego oderzyłl: z ~~
cy wróciwszy, usiadł na dawBem miejsco, Fiel·champs. RI,zeur wychowaly'; y się, clio- ku tylko pięknoś(\, teru zaś oczlł dla lIleJ
spotkał• .go oadzwyczaj miła uie8IlOdzian- ciaż jestem od olej starsza o trzy lata. jak:tś Diewyro:mmowaoł Iympatyę, Z. do.
k•. TowarzJ8Zka podroły zwróciła 81~ ku Pan nie może mi~ poj ęcia o całej ula- mieuk. małej ilolicl atrachn i wielkie(o
lIlemo ze 1Il01l'Uti:
chetno~ci tej Istoty. Ja,
• p wlernlcz- 1I&C1lIIka. To też llDienll Il&tychllllut pra- Pan naleiydo palteycb; obecoo~ mo- kł jej zgry_ot, wiem Jepiej olt okolwiek, wie ton I lII&11iery.
jl: przy odjetdzle masU"a filę panll (Wyda<! CI6III jest. ta kobieta,
bardzo olemUą.
- Wierzę paul ~zupel ulej, ale co za
(D. C. 'l.).
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Walili,
umieszczonej przed lokomotywą, do którego to oświetlenia., jako motor, Euzywany
byłby mechanizm parowozu lub ruc
ci,gpł bez potrzeby -używania ciężkich
mu1ator6w.
•
- Min.il!teryum komunifaeyj poleciło
rządom dróg żelazny~h krajowych don
na przyszłość 9 wszl;st.kich wakujących
sadach iuzynlerów, Zarz dy kolei p
nominacY!} obowiąz8ne ~ ą przedsta
kandyda.tów do uZDania miuisteryum.
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: Z ,14IASTA~IJ OKOLtCY:. ~~I'
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Nbwy gmach, wEnoszÓIi

kIlśzt8M

rbdziny &heiblerów dla g.imnlizym'll tutej.:
s2egO 'wi clć będzie 'lia "parterze, óprckll
ispomnlaHych już mIeszkań dla dyrektora.
i inspektora gimnazyum, je zcze I uutępll·
jące lokRle: kancelaryę, pokój dla uwaj-
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ł3.-

8.70

aU5

n .90

ł2.

8.61

M.E>t
7ull

'GŁOWNY

•

•

GeTr

beczk we w IiIledmlu ....
tonkaeh - octy butelko e w trzec" ...tunk.ch
Jedn&,klej tfobl'oc! lecz różnej siły. ...
,
".~
PeIecamy nasze

I z Octyri zboż(!)we

,a

a

pHOlEJ !BUII' 1111JUłl&
3p., PrzeslQkopowa 36. ,L
~

~

I~------~~
· ~·~------~
Óprócz tego ~j. na uwagę. nasze

" , U- t1Ctg ·~tolo",e J:rtJ~1de,
ESTRAGONOWY. ~GIELBKI. ''AROMATYCZNY etc.
OcU... nassyeh dostał Inoint. w nll8tOll1li~cych I\l<l.cłach w ŁodJll : phy
ulicy Plotrko'P,kiej 11 : II: Sl' •• rb ..... ,skfad ,ap,teclny, ,.. "Iklljl•• kl'.,.
II'.S,III,I/(" A. 1ł••poldaJ• Parady., przy ulicy w,aze".killi u'lIlkolaJ ••• kl" •••
S: Z.h •• kl •••• prly wicy Zaw&<lJkie) u Id••llko.lkl ••• , Prly ulicy D~
ItieJ 11 '.d(wili...., PfSY' w/. Gł6wnej u Ir..rqo, prsy. ul. Ludnej 11 A.at.-

~e.kładl16ctiliitłlłfnych' ~l1=lqh ,

N, P"'~ ~ Nowy-B)'IIak u •• l"" I,.ka.lłw.",,~ -PfSY ul. lI!Oldtanl
tJllo...aki~ u H. lIad.ra, Wólka 11 I. W. llehll.a, Ksi~y Hł)'II Dom Bpoiy"CIY
~ SaIttłIII... , 1Iar~ ...łKI, baiar ...an ••'WikJ, ni. N&'Ifl'Ot.

prZy aptece F. MttLL'E R w Lodzi,

W Zslers.... składach : ZaJ,ozb •• kl' ••, A. J. 8 •• ,., 1<. bllły, ""
IUI•••t",. I II. 8r...tl....

Octy
,

'7.oo,ł,awe ."ytab,l~ne ~ , ęzy~tego ziarna
4f1
f:'
. zDołowego, 8ł< ~dzJ:olV8Zym,

l1114taD.uym i prawdziwie- hygienicznym produtem spotylfczym.
O.t.a1ODkI przyjmuje i wykonywa szybko kantor DasZ
w Łodzi, & także 1 fabry)'& w W~wie, Przedokopowa XI 36.

Stamirowąki i

S!!!

ulica Plołrko"'.ka. · dom W-go S. RosenbIatta.
I

l

I

.. ,

996-8-3

Ul. Piotrkowska XI 262 naprzeciw cukiernI Wilstehubego

"I"
'I'OBaI)"I '.

\10Dor pG1Ia6 Cio '1I;iad~i WW. :Pl'. LWIcy i ą~ownej ' PobIiClDojci,
' ił n ..u"-u lniracyjqy 'PrlygotoW&llO, ..... ólkie

,W.:,0fI1I ,..~ner9Ine ...t~
I ••"" .....'v.

CJ~II)..::~;:~~~.~~I'I podług

ITI

uajle}lJllYcll.uoiJia itakowe P'!I- po ceJltUlh umiarłl:owan,bl Itał,ch.
Jako nowoł6 na,ld1!Jtf'Sit .... akładlie f "·"
";

,WOds' GiesJiubler .8ztuema·

pr~~"'.smata. dd wody lOdowej I

Altd.,

