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lIX.

Czw. Ś~\). Gmidrma \'l.
~iQt. 13m. Eu!~cnii. P.

l, ~oh. Pod~\). Kn:yza śW.
Niedz. Imienia Hl'lP,

Ł l) Dl.l:

-If

~~ f\.oeznie rb. 6 k. ,- f~ Pan. św. E,uremii P.

'_.'_J~.
\Ils<:t16d s!. god:.: 5 m. 25
Zach6d slo godz. 6 m. 29
Odnoszenie 10 k. m.,
dnia godz. 15 m. 04
::5 k. ' lilJyłO " godz. 3m. 40
E' gz.p 01 e dyńczy
.
'~'h~~

: P61rocznle

p

::; "

~' K\,\)1J.rta!nie " 1 " 50 r,l'lieslęczn. " .. ,,50

~
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P!fJ(J.

przesyłką poc:dową:

Hocznie

P6łrocznie

rI>.

..

Aedallu:ya

'l kop. 40
5 .. :lO

rut!. PI"!lfeja:a:d .MI 8.
Telefooo Nil 500.

1'11esięcznle rb. 1 kop. 10

1lE1!fi!~~~~~;ić\:~t~
+,_

Wtorek, dnia 10

w Łodzi

ZĄlgranicą::

września

1912

roka.

KaWlltof/"lfM wł:aIl\lIlllY w War&:II:łlIwle, ui. Ho:!i:a MI 321 w Pabianicaoh
w ZgierzllJl p w apll:ece p. Pa'll:ka.
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p. Teodora Miinke,
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przed tekstem 50 kop. za wiersz petitowy. ZUl\lllf~;zalne ogłoszenia za tekstem po 'l kop. za miel's:?; nonpafe!ol.\1Y lab jego
miejsce. • :/lIłe cgłoszenslI!I po 2 kop.'od WY1'azu (dla poszakqjącyeh pracy po 111~ kap,). Hajm,nlejsze ogloszenie 20 kop, R~kfamy i. Ne-,
kreU@Il!ID po 20 kop. za wiersz petitowy, Za dołączenie prospekt<iw 6 rab. od tysl4ca egzemplarzy. AIIp!l:l/'/(uły ]'ez oznaczenIa honol'ary~m
Redakcya uwata za bezplatne: h;kopis6\\?, dl'obnycnnle z\llraca. Ogtoszenii:l m tekście 1 raD. ~ \Iliers~ petitowy. Ogloszenia, których tetmtny
przypadaj4 w dnie świąteczne, drukujemy.l.\l przed dzIeń ś\lll~ta lal> pOśll?i\:clc.

=c
== . . .
",
Redaktor lub jego zastępca przyjmajl.'d interesantów codziennie, z wyj<ltJdem dni ŚWiilt~cznyeh, "od. godZinY.. 2_._2~~L?? poJ'adn.!a~
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numer w'ybitna atrakcJlu.

Balet z wepąniałą
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DlIII"e,kcya•.
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- \ jąc dzielnych trYPol.itańcZYkóW, którzy tal< dłU.go
. bronili całości państwa Osman6w,. własnemu 10-.
,sowi. Tu rząd' turecki ustąpić nie może~ bo wy~
I wołałby ewentualnie ni(;słychane oburżenie wświe·
I de mahometańskim, .który straciłby cały szacu~
nele dla kalifatu. Otói chodzi tera? .0 to przede.. ' .

r

i

);".

fil >J IilNlijnowsza sensa, c y n Londynu.
10 plerwszotzędnycJlBpecyalnosci; . Początek, .kol1cenu o g, 8'/ s,. przedstawienia
o g, 9-ej wieczór. Sprzedaż' .biletów co·
dZiennie.
S. 1] 'do Q po pol. I 04 6 Wlecz;
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;zbadanu nrzez' urlędy·. I&fcar.slde.
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.musi.. A im' prędzej.' się to' stanie, ·tem'lepiej"rd,H,: .•

.. ;,

pokoju europej$kwg.O, który,zaprzeczyć, $ię:nle!d~,l
jest wCiąż pl'zez~ią poważnie zagrą żol1y.,Jedeh
z~ wybitnych' dyplomatów nazwał .wojnę/wtosJq)-~

t-'

Wiedeń 3 czerwca 1887 r. i. Paryi3kwletnia1890 r.).
Przy użyciu zęby pozostają czyste, białe i zdrowe.
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turecką"próbą obCiążenia"

dlagłó,wnycpl~otI:i)t'

'g ~ •
binacyjpolitycznych w Europie: .dla trójprzymięHUU. r~eJa.
rza i trójporozumienia.Utrżymanie"stątus,quo"
, n a Bałkanach orazcal'ościTurcyi,o .c()tak'·t'ho~
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r t' ul~.r',Bl·
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przy ul. KOllstantyllowsjdej 16. Jutro we słOdę ,,,Ks~ązęllflezłll:nllln"JJ(iUsza SfowackJego.

dzi' mocarstwom, zależne jesf' wł:aśnie od 'tej
.. próby". Nurtujące jednak, mniej lub wjęc~j wyraźnie, antagonizmy, między mocarstwami'ejJl'OO'
....' "
pejskiel11i,., podsycają,:ciągle nadzieje ltldó:w ,bak
II
O Ił~~'II!f'!ltbl:ka 10
. .
kalIskich, ,](tól:e .zniecierpliwością czekają:. <na
. .spooyllllśtll c:horób. weM,yoxnycll, '
ll'kwida. c·.y''"" i.nteres6w tllre.c.l.dGh~.. .' ' " . .. . . '. '.
b. Uy!lł6nt k/lnlkl borlińskleJ,
8k~rnych,)\'łoaó\ll I "ięłllocy płCIoweJ.
tyC lezasowymro wwal1lom ormy O lCya neJ, Jes··
. InicyatywaJm Berchtoidanie przyc~ynjłasi~
GodZiny przyjęć: od .8-:-:-1 i od 4-:-8 dla pań od~5-ej
jeszcze dość odlegJem.
wcale dOuspDkojenia tych ludów itodł.a d'ń'ó~h
PiyleczeniUsyfiliśusto~owanie preparatu »006"-,,914".
. Na to, czego żądają tera~WJosi, . nie może
pr~yczyn,Po pierwsze, Bu.łgarya •. Serbia •.C~Gi.r-;
LećJt;'n!e. 'n'pillliQ""herltlL
elek~y'. CZUQs. Oi. (elek.t:r.O!iZIl) •. 'Mlisa.* wlbrA~yjl1y·' się zgodzić Tureya. 'bez popełnienia .na sobie za'" nogórze. i. Grecya ni.e. idz:l .d,la si..eb. ie . ża. dnę}' . k.,o., ~,'.;':'
:&dIlnie nercJc, P?C
iklllnału. &do:;l<:opia i cystoskopill.. 260ll
h' .
b" g
Z d g'eJ' 'edn ak' t· o
"t
mac u samo ojcze o.· . . ru I J .'
s r ny rzyśd wtem, jeieJ1 wszystkie mocarstwaigqdnf~.
! trzeba wziąć i to. na uwagę, że rządwłoski musi
zajmą się uregulowaniem spraw .turęc;kicJJ.I~.Q
n
llII
.
1lII',
przy zawarciupokoju.sta.wiać twarde warunl\i, wtedyich przesadne, nadzieje mogą~osta!4;WjWiEh;
.·I.~
bo gdyby od nich ustąpił,wywołałby w kraju ko~ lu kierunkach. zawiedzione, apo. gru.g(~;:~~RltiJil,~;'
chcące się ks.z:tąt~iĆwWar:,za:wi~,znąjdą wy'golosalne obllrzenie,-mogące się zamienić w otwar~' waż wmieszanie się "koncertu~e.~~··
~gQ..
dne mleszlwme zutrzymsl1lem Izapewnlenwm
tą rewolucyę. .
. w .sprawy, wogóleba'ł!{ańsld~.sta~R,,;J:tJ.~./
· wszelkich hygiel1icznych warunków.u Kazltniery
Wojna na północnych wybrzeżach. Afryki, przyszłoścprecedeps:, j :.staWJałQ~ii.'·~
.ęią,ę;;,
dJ~j~~~~~;f~ ~:~!1fj!~:fo;;~j~~b,~~;ti"o~aŁ~: I być może, iż wzmocni mocar,stwowe stanowisko państewka. podsil?iejąz9,.ni~ PO:t~~,;~ura.:.i~'4~
. " . . .' . .. .
. .'.
.'
. ; ~~o~rci'l.l~~~iaj:~wZ~~~s~~fy~kOR~;i~~Y~cj~~J roPYWzgląd pOw~i~~~("W~~~~~~~::;.ing&f'"~i~~te'na
iIf-".......- - - -.......- -......................................,'l""....
, --całą .doniosłość tęj wojny, mUSimy .. pamiętać 'J .·t~k .Llkładó;'N".P9~(N?~Y ·:;,~~.1j:tur~ya,: .;kt6~a.
..
'.
.
.
,
o
tęm; że .głównyc~ynnik W niej występujący, z wlelką'mę.ufI'IOScl~>~(.
~{t.)f1w:y'aty~ę .v-:Jedel~R
t. j.arabowie ·trypolitań$cy uwazają toczącą .się Ę~ą:.pr:aw9Qpqd9R~I.ę,"i ,.. ,ch~ląhlm.lećJakna!:
T. ·~u
'U .~.U . . .• f ' J ił
wojnę nie. zapolityczl!lą; lecz, religijną· wJosisą p,rędzęj ,w:91ige;.f;~fe;;~"~,,.,~;::cat<!f;ln~rgl~ zwróclc
.,..-.;dla .nich pl'zedewszystkiem,;glaurami 'o;przedkt6~ SIę, dostt.!J.t;mlęnJi'I.;.!tlH~pokoJ6w albansklch. prze....
'.. '. ,. ..' '. .
. , .·rymi bronią oni nietyleswej ojczyzny, ile zagro,.. ·de.wszM~~)~i.ein;;"aa1ą~Ychpowód wraz ze sprawami
· .Pewne m jest;, ze.zar6wn.o Włochy, kt6redo- żonecro!s:lamui .. Skutkiem,tego.naweL,of.icyalne ,.l\'f~c,eąodjC.<fc);i'nt'ei:wen.cyi .nlocarstw, I tu wtaśnie
konały najazdun'aHypolis, . jak .i Turcya, . nie zawa~ciepokoju ~iędzyW;łocha~j a T~r~yąniei" le~Y;"$,B~jiYr~j1~iIJj~i.$zy . może, powód; d!a kt?rego
m
odeprzeć tego napadu,>pragl'l<t szczerze położy .kre~u wal~om.w,.1 r;ypollsle, boc l. dotąd J'f:~~fłM~;;!~;lA~lgrę ,tO?t" ,bę~zlestarała SJ~ dOJŚĆ do
ztejszczególńei.sytufl(;yi,wJakieizriajdu~prowadzą Ją. sam! ąrabowJe., z,bardzo lT!atympg~~I~~§g~:?porozun:len1.a z WłochamI. choćby
niemal od roku. DowodemtEigo. nibYl1ie~ .' udziałem, wOJsk'reguląX·l1y~h.l of!c;erów tUl~e~lqc.!J,. ··;.;~g:j~ą:<W:l~le kosztowac mla:ło.
. . . .
e rokowania pokojowe, toczące sic; ód .... TU;M'łaśnle;lezyi~pun~t cjęż~pśGi(r~l~w~~, .'.
tygodni w Szwajcaryi.
. tpokpjowych.;WłócbY .PPvvJem dm11ag~m'~lęnlę~.·
c
. b. 11...1..:i·ce>,f~~~
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·ur~ędowe. p~zy~nają; ze ta~if.\:..~91~(.)f: .•. .
:ale;·.~~;~ę~ąd:afą;t.:by .~y:r~ok~d~.
. SIę rzeczywiSCle,a1e poda:J~!~'tl:icli. .... .
. ~I!l$,:u1\~W~,j;WQlsk.al .oficerqw .... ~tą\Vla.
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--.•~,-Jedynie wiadornośFi ogólnikowe. Wynika z nich
tyle; że stanowiska, zajęte przez obie strony konferujące są od siebie jesz~ze tak dalerco, iż ·faktyczne
zawarcie pokoju,
. l
I ' względnie
f· . f'nadanie
, l . 'do. t
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• ~
H'!
~. B.
11 ,Il'~"~
",.,C ',.
"
.
b )"
., w !l('SUHilC
l~m~[j~W.:';tf~~~!i!)~~~f ~mł~rif~,\!~ ·'!~r~~~~łlr~?~Mg~\1
pnt,i'dop()dobnic fitbrykanci fiJ11and7.~Y.
O ~!(~d;;. !U ~'i1\'1~) ze. ra I Sl~ .?v~;~y::.LY
\ ," ,~ ...
AH\;,I~ ,,:if.'l~!(,'»~'!,·:lut~i.L~,J ll\"!;l~MI~tl .~L',Hrn~J!;I~"""i~,,.!
POnHslel1l pO\vyi~~:;~ym zajął .~II~ 111llCllo,r.a- rZf!ll1J:~:;llll~',zf',.It gdf ie fH.l.b~'ły :,It;'()l~l~dy, N'JfHze,.
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roZWOJ. -

Wtorek, dnia 10 WFle:5nia 1912
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_..

I ;",

VV!n

l;ląl'l1d flnlr;mdzl~j, Pt.'1!'lł tl. rnpc{,!k6wI1e. zja:r.d
,:~l i :~::! "(\'fl,';esni;t jlll: pi'Z,ę'\Va~tllc wyhnl!1(1),

WOd~11C;~q<:0.1;~fl w~łmmo . je~ł1(1~:~h:-".~I~. ,r" PilWł.~

,.M<""",ly

VV dniu wczorajsz\'111 rozpoc~;Gly. ~lh} w Wicdniu \vieltde uroczyst'ot1ci X~X)ll iniGdzynarodo..
weCio kOl1'fregU Eucharystycznego..
l:> kI!
~:\koflczeniem i ukoronowaniem bt:dzie
olbrzymią procc5ya eu~:llal'yst~!czoa po gł~wn~'ch
ulicach Wl~\dnia, która odbęd?ie. się VI l1l,edm;IQ
dnia 15 wrzl:śnin, iN roci':nicę n:1wobodt:\mm Wie:"
dnia przez

-.»IłI4'i"'__

le

J '

~tijV/aWJ~lmli~ m~!

'ł ' l
'
W uroczystościach wG:t.mie udzla -~Ja {. Wla~
domo·--o:;obny ]er,fat papieski, kardynał RosslllU

na czele:.

redemptorysta, cc,,;:m: Francislelc .I óze!..i dv~vr
c.:eslm.;!;i, 'wielka i.\oścl lGu'clynal6w i bl~lmpow I
wreszc]c o,l~rornna II,H1Stl ll:du ,ze wszystkich czę~
śd swwta I wszystl<lch I1m,oelow.
.'
'j
I naród polski w~S.tqpi ~Hi .kongresle, 'VI! pokażnej Iicz\Ji~~, wm;:ystlmo: d~lC}lil!:1ę ~ySYHlH1 do
Wiednia gromadne pielgrzy~nI<l, ~ eplf,lwpat po,l"
sld, zwłaszcza z Galic~i, zJawI SIę na kongreSie
w pow~~nym .komplecl!'!. .
. .... ~"
, 110sc posledzcn s~kcYlnych l!~fel llt?W :g~o.
szonych p.a kO~lgr~s les~, olbl'zYllllą•. Uc,;zestn!cy
kongresu otrzymają dokladn,Y progi am uroczystości w Wiedniu, a pola~~ leszcze os.obny program obracj ;3C:ccyi yol~,kleJ.
.
'
. Z otoczcma Ojca sw, wezmą Ulzędowme udzieł w kongresie. op r 0cz k.a~dynała"legat!l na~
stępuj.!cy szambehulo~I,e taJnI: baron Ernest
Schocnbcl'gRolh! kSI<I:-ę. Aleksander Ruspoli.
mal'grabia _. VitUŻZl ,Sacl:lpante, hr..{nn. O[~pe:.sdorf, hr. Emanuel h~stellcz. hr. DarueJ Esteł~azy,
hr. Henc1{ę\ von Donner~mar~{. lord Gosselyn
Orimshave,
Adryan' d'r~sdtHbes, oraz polacy:
Michał ł(ar~lu z Wąrs:znwy, hr. l~eon Szeptyckl
zeJ.;wo~a. l.. hr. Jerzy DZiCdUS.zydel ~e L~owa. ~
. W lICZ?IC dwunastu firałat6w Ojca sw" któ
rzy w czasIe k.ongn~su pr:1:c~y~ać będą, w oto..
e,zeniu ką.l'~ynała:legatiil-:-:znaldul~ sl~ takie dw~1
polacYlkfi!HI~blSkup ,S~pieha z K~alwwa i ks.
. prałat A~am l~r. Pott:hckl. Ii: Qłomum::a.

hr-

rza zaś p. 1<. fler~Lhauzena..

f.

.

.

Po zal.~aje!1ill posiedzenia przewodl1l,czqcy
p, l<opicGwy z(lpo;.:nal' zebranyd~ 1, celem I programem zjm:dn pOCZCllll pnr.y~t~IPIOn~) do obntd

h

i~lUY[lnJ[II.

J

,......;-~
W llhi{I~1tfl S()botf~ o ~odr.. 9

rycen;two poh~lde ~; ~i.i'ólcm J~lnel1l Hl

Koplcclnego, ktMy zaprosI I na U::ie:i\)l ('IW ~)', [:.~

dwilw P'otakowskiego i M. Pawlaka na ~ekl eta~

nad wniDslwmi, po rozpatrzeniu lttoryclJ z;lpadły

witXZQI't!1l1

uchwały l1i:1stc;puiqce:
.
•
l) Na wniosek p, BerglHluz~na po~tilllOWIO"
no ,wprow!~~l;dć. w cc~lmch O~t)Wlą:d\Owe ,~Y,~z~~~

od-

bylo ~ii,'\ zellhmie członktiw St()wan~y~;zenlu ~ZU~
jemneJ pOIl1Ocy maj~lrów fabrycznych Iwb,plotrkowskiej w lokalu własnym przy Nowym l~yl1l<u
pod nr. 6.
Pr:t:(;WOdlliczyl pre:t.es Stow(lrzyszt'ni~\ . inż.
Fclil\s Przedpelsld przy ud!dllle vke-pr,ezo::;ów
p.p. Prima i ,Pcstkowskicgo, oraz c~ł~111{~)W •z~ ..

I leme

UCZllH)W I nnd:wr nad rI;\UI}la~nclH. UC~,~t:izcza~
niem ich do szkoly, u l1tlstęprlle ltFluc pIzy wy-,
ZWOlillHCh nn (;7.eladników dostatecznych swia,"
dectw szkOlrlJ1cll;
2) Na wl1i().~~ek p. KopieczlHWo,. post:?llOi'lądu FeinstclUE\. ,Nel1iionu, Czarned\lego l Janl-,. wlono wprowadzlc dalsze k~ztakeme :;Ię w :;zko~
szewskiego.
.
'
I lach czeladni ków na I'wrsach wieczornych;
Po odczytaniu protokułu z poprzedl1le~o
:1) Ną wIlio5ek teklOt. pO::itU110W!OIW Wpl'~·
zebrania obradowano nad spraw'l sporządzeIlla wadzić ob()wi~I7.lwWCl zaph;ywunle sit: c:t.eladl1l~
planlł l1owonabytego placu, poczem inż. p.. Przed· ków do :;r;grolJ1~ldz\5lfi czclądniczychi
pełsld wyglo::;il' s,W6j referAt w s~r~S~Gzęrllu,prZt
4) Zl\prow~dzić; w cechach ~ilcraturt; f~chp'
gqtowiUlY ną zJazd, pfi'leclstnwIClell przelllysl'~ wq dI~ ksztuh:;elllH SIę W zawodzie czeladlllkow
włóknistego. który me dOl.ized.t do skutku. 1 reśt; w;3 jc:~ylmch;
referatu dotyczyła szkół zawodowyc~l .w .l?l'ze:
S) Urząd7.ać przy cechach odczyty dla
myśle wogóle, a w szczególnoścI IstmeJąceJ i 1,lt.;zniów i czeladnil<6w;
w Łodzi przy ul. Targowej ~:2l1wły l"lelr:lost przy
6) Stosować wpływ momlny ilU czeladniTowarzystwie dobroczYl1l10ŚCI, powstałej z bQJ- k6w źle się prowadzących;
!lej ofiary p. Ludwika qeyera.
7) Utwcm:yć przy cechąch ką~y pr~ezor"
Po zapoJl;naniu słuchaczów ~ ch~.ra~tenm~ Ilości, z udzielaniem drobnych po:tyczek ~;.1.ctad.~
i pożytkiem szkół zawodowych w Angin, h'~n~YI ulkom, by nię wyzyskiwali ien lichwiarze (wnioi Niemczech, kt6r~ prelegent z~iedzał. OSO?IŚC}e, sek p. Berghauzena);.
.
inż. p, P!'2:cdpcłskl przeprowadził anah~ę . Ifltme~
8) Wprowadzić ubezpieczenie czeladmk6w

I '

I

iącej

w Łodzi szkoły rzemiosł, wykaZUjąc

leJ

dobre i złe strony. Jako na jedną z najbar,d:alel
ujemnych stron prelegent wskazał na przYJm.owan!e do szk~y uczniów w zbyt ml'~dyn~ wie·
ku, mianowicie od lat 12,. Uc~nlpWle CI, ct~-

od wypadków nieszczęśliWych;
9) Zaprowadzić kontakt pomil::d'lY w:;zystkiemi ,echami w CGlu w:;p6lnegQ I,omunikowania.
sobie wszystkich l~chwat znaczenia ogólnego;
10) Utworzyc sądy rozjemcze;
11) WybrAĆ komisy!': WY!<QIH1WC4tlł, która
zajętahy aiq wprowl;ldl!:eniem W życi!ł powyt\l1:tych uchwał.
Nnstepnie dokonaną wybor6w qdol'lków
rzęczonej komisy! na których powołalll. 'l!)$tAII:
p,p. ł{opieczny, Ber~~h~\uzen, PrQśniak, Potukowsl(i, O;:it!'ow~ki, Basz!w i [(napik. Wybrana IwmisYA 111i.l dobrać sobie do pOl1lOCy wit;cj człol1ków i przystqpić do wpl'Owudzenia uchwał
w wykonanie.
hJakoniec obradowano nad rÓwlloupl'uwłlie ..
nielll kobiot w r~emiosl'ach. Po dtU!4 ic h obrudadl :łc:lmmi PfI.Y2;l1MII w zasadzie możllwem"
równQl.jpr.~wnlcni~ Im. biet wniekt6rych rzęrnio.
słach ?; uwzgh",dnhmiem pewnych warunków,
lwnkl'ctnego jednak nip oie uchwalon<) wohec braku przedstawicielek płci słabej na
zebraniu.
.
Obrady zakolia:ono o god2t, 3 po POf. (e)

szedłszy do lat H, porzuc:al~ sz:I<Qł~ I ~vptęPUJ~
do fabryk, by zarabinć i pO!11a~nć rodzime, Tymc~asem nauka zawodowA wlnn~ slą. rQzPQ~ynaC
po llko(\t:zeniu lat '14, gdy U US~l1I~ wyrod~iła
. ';o" ,A~y. gog11le .przy)~~. h~zn~ zastQ~~ ,gości, lm, s!ę już w.t~snaoryentaeya. Ponieważ, ~ziecl
tol/'cywleden~cy .przes~ll~aJ~ Sl~ w .o.ilal~~h .. Pre" biednych rodziców nie są w stanie poswlęcać
zes Izby punow I naml(;!~tlllk AUS~łyl" NI~szc!. od·, cal'ego czasu na naukę j pl'i:.!Cij swą zmuszone
dali częśc swych pałacCJw do UZy~kl! komItetu. są dopomagać rodzinie, prl.Cito wykłady W kla~
Arcyl\siążę następca trollU upowa~~mt dyr~Jkcyę sach l1i~;~;zych winny odbywać się wleczorelTI.
robót .w nowym nofl)[lr~u.. do of!a!'owElI~Ja ~al
W konkluzyi in7.. p. Przedpelski radził prze·
biurowych na skł'ady.lw,sclelnych l Impłullsloch I}szlnłd'; 8z!wlt~ r;;:(~miosł w nastiwu,if!cy spostjb.
p~zedmiot6w, łask~v:',iq u?~lel,OJ~~;I: ~I~\ c/m,s, trwu~ Przodcwszystkiem należy wyjq~ ~z~(~h~ z po,~
Dla kongl'es~, I{Sląi.ę Sd1\:\;al;r,l:ll~cr~ d~\J~ d.o opieki Towar:'!yst\vt4 dobron;ynnoficl l pod:l!ollc
uży.tk~ pn:yjczdnych rozległy park, clQlJnqcy Się na trzyczę::ki. D. o pierwszej p,owinni być przyj- \.
w.z;d-luz Jego pałacu,
mowani uczniowie, którzy. tlkOFlt:zyli dWllklas?wy
~........-zakres nauk. Kursy w tej CZ~SCI s2;koły wlOny
odbywaćsi~ wleczoroll1, w dzień zaś uczniowie
mOi1ą pr~cować w fabryce, DrujilD. c:zę'ć szkoły,
C$re.dnia. j, 0. wykładach d2:.1enn~Ch!. prZY1n10Wa41
. ~
winna kandydatów, którzy ukcmczyli 4 kInsy,.lub
Finlandczycy spostlY.egli sie, że natbytwie~ ni~a~e l{ursa szkoł,V rzerniosł. Na tr~ecie kursy
Ic PieniędzY p.łę.tą zagranicy, nabywając towary, wyższe przyjmowani być 'Yiol1ikandydacl2: 6·ldl:<
. Z E S' p, O R T U
kióre>}uż i pr.zemysł,finłand2;ki wytwarza mego.. sowem wyltsztaJ'cenlem. r~ka. szkoła, poparta
•
mj niż .zagrariiq;ny..
.. " .' .....'.
.
usilnie przez społecile(!stwo, pn:.yniosłaby wielki
_
"Poniewilzich przemys.t jest jeszcze młody! pożytek przemysłowi krajowemu. W koflCU int.
W fi •.
. d.
N'
przeto pllblicznóŚcmiejscowa,l1iezdając sohie Przedpełski zwródt 81ft do' zebranych majstrów,
,
y .: J g l m I ę Z Y n ~ : o d o,,! e.
le~
n~leżycilfsprawy z jego postępów, ciągle jeszcze' . prosząc o poparcie szkoły r1.cmiosł.
I dzle)ne rmędzy~~rodow~ WyŚCigi rOWClowe, z0fc"
żąda wyrobów zagraniCznych.
. Po ukońcżeniu odczytu, 7.a kt6ry nagrodzq~ g~OIzowane prz;z: tow~t:zys.tw~ spo~t.~we "Unio," ,
·.Celeiu zaradZetlia temu, żamiet'zonourzą* no prelegenta Butemi oldu:.skami, y:abrat głos YI~ ścfą~nęJy do I Llenowa bardzo hc,zl1ą pubhcz;.
dzić Ittydzieii fiński"'," pddczas ktÓrego p1iejsco~ ce-prezcs p. Pestkowski, oświadczając zebranym, noŚCo
.
,
.
.'
wf kupcy sprzedawaliby.....:.. o ile możności że wyldady fachowe teoretyczne z dzled~iny
~otl(hw? zlm~o ! padałą.cy od cr.as~ do cza·
fińskie wyroby.
tkactwa, prządzalnictwa i farbiarĘltwa, odbywające su deszcz, me, odstraszy,~~ .hc,~nycI: Spo~błt\en6w,
Agit~je usilnie w, ty!:? kierunku. prasa, . w r6- si~ w niedziele, a przerwane ~a czas letn},. ~o- kt6rz~ Z 11Iesłab,11ą,cem zamtereso nat1lem !:il ed2l1lI
tnycb Imastacl1 odby.fy SIC~ narady I obecme sto~ stahą wznowione w kOlicu bieżącego miesiąca, prZebH'lg za~od?w.
.
..
warzyszenie kupieckie. w Tammerfordzie t~ze.. Na wykłady te mogą uczęszczać rówl11ez za
Z. wybitniejszych Jeźdźców zag~al1łcznych I
stał'o do wszystkich zall1teresowany~h orgamza.~ małą 'op,łatą i członkowie protektorzy, którymi zamIeJscowych, zjawili sit: przy starcie ameryka~
cyj krajowy~h zap:osz<mie na zjazd w. dniach 21. mogą być wszyscy n\ł'odzi ludzie, pracujący w fa- nl~ He~spath, ~frykan!11 Mostaccl. J~cqutlrd
i2i2 wrZf~śllla, mający opracowaćregulamfn. dla bliykach, a. nie mający prawa zpowodlJ młode- z Pranc~ \, ąade~ ~ ,Niemiec, oraz ulubienlcc pLl·
'. . . ....
fińskiego" oraz oznaczyć terrnin ,tego I go. wieku być członkami rzeczywistymi. .
blicznoścl łódzkl~J fkaczyk.z w.arszawy•.
i
".
'."
..,.1 Wkoflcu 'odbyło .$ią Młotowanie c~onków, , . Pr1lewal!:ną I[ość zwycląstwO~!l!~śh SO'śale
.; .... ', . . .... . .
. e SIę n,a ,P0wodzeme. takIch za pomocą kt6rego przyjęto w Iio~et CRłonlt.6~. z zagranicy! w, bIegu nat01t11~!lt druzynowyrt1.,. w
..
. naWICle w SzwecYlurzil~
rzecżywistych4, protektor. a l i od,rzucono k~6rylt1 ż jednej sfro.ny stawali Hedspath, Mos}a~·
':~zweclzkl" . (svel1ska reckań), w '2 dekla;racye, .
. . ' CJ,Ja~quard" Bader l Tkaczyk, a z drugiej le7.~.z';btyUlt1ski&l (british sbopping (' p.. osledzenle'zaktińczoI1Q o. gOdZ'lpt:lł dQ 12' c.. y.. m.l' '.MI.~j$.(ii.OW! .'schoenerstaed.t, ~u. tn@.··1 Toobe, MU.I. ~ ,' .

l

I

..... '. . '.

wydal i hroszurę,
«

'sze,
wzn

.

miejscowych

granicznyc,h•..

Ztllnierzone

nagartH, .

wabniej"
mającą

w nocy. .
. ..

....

. (e)

ler .. ,$urer~odn!osha, . t,WyCl~stwo po bateWo
I'lę~rlJJ .walce druiyr.ul łódzka. '."
.
.,.... w.:..y~. C;!~.I,.·. p..to. wad. z. o. olil... PPd. )d.,....
lti.il~~'ftl
•. ;
w~qt,OWQi ~Qtiobałyilfł. Qg~hu.~ ..."
.
l.e~. El:.!.(G>UY., J~ą.:r. l1l~ zwró ., U.• .Vi
..ta.lliłn,.~I~·Cł
ię,zy k9we , jakio spo.,$ ,.
W~tolit:łlmiUb

ttl.lu~.~rz;..·". .
I

'Nmb

'

ROZWOJ. -Wtotek" dnia 10 Wtte~nIa'r9f2' l'"

Nr. 201
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sig w ną~.tę,rm.ą. .nie.dzl,t:l~. ,,Węźrn ie w n.ich udział l'
taI,,);;e iW4"i<tl.)'''::{'l.~'iS,m'Y J.ezd~ li'llat PctcJ.·,
.M a t'i;h łoi) d t b ~ l ?:w y. Na ~oiskil :1'.,.
re S. przy ul. S!'ebrzyn5k~eJ Cldh~'Jy SIę W uble-l
głą ni.edzielę zawtłdy w piłkę noi:ną o mistl'zo~

prot.!;!I.C?lł lJO$i.edzen,!~, komisyi SZkO!,ł.le1, doty.c~~- ~ z., . . ",'., .prezygePt~., r~~;wag~".
,
W.'Mi~
cy ppc'}ęktu t'ltwan;;.Hl P:l'zez nHlgl,~!.'a.t dWQ'~' ~
,.starszego buadwnle~egQ S. ~e\.le~
miejĘ!d:cb szkó~ c1emet!t~\1;y,!l. polskICh WWJc g~~ budovmlc~ego eyrktlt9'vego \VIiliS1:):V~ kot
dzeWle , przy ubcy !~?KjeHis!m:lJ m'. 76,onl'l 6 l1:1 1sa:rza 3 cyrkułu ~'}oUcYlnego p. Kul~l<.owa, dooddzialów pl'Z~ istHlelącyc~ S'tkoł::iCh ~oi~kk~, konara oglę?z!ll nllstępuj~cych bl1~owl\.; ,
.
I prilyczc:rn p1'OSl o prz~słame do ZgtW!'ElraZCI1lCl
przy ulicy Wldzews!uej nf. 1O,~, gdz.iew2me:etatu utr::wmania zapl'O)6kto!'vanych szli:&.
siano 3-plc:trową oficyl1ę na 4~klasową szkC!łę
(e) gtlt:;,&lcd'HlI'Iie ~m1l!isyi ~!kollH]ł. W~zorąf !la!ldlo~ą,. ~1. Cyrkłer:a'n,P?sta,nowlc.no zobOWlą~
wieczorem w magislraclc Joclzlmn odbyto SIę po- zac wła::;clcleJa, aby .),r. . cdstawlł. dod~tk().we pIu
siedzenie komisyi ogólnych szkół miejskich pod ny n,a urządzone ~b!~a~ye. ~l~ .obJęte 'p1~nemt
. przewodnictwem radcy magistratu p. l\1ireckiego za!wlcrdzonym przez rząd guberl1łalny plOtlimw".,
w zastępstwie prezydenta przy licznym udziale ski;
.,
..
członków k o m i s y i . ,
. przy . ulicy :rzejazd. nr. 36, gdzIe. prz~Jęto,
I Po dlugichobradach padły 'następująC'eu-o; .śWle.zp :vybudowany 4-plętrowy dom mieszkalny

stWD J:~odzi.

iN grze przedpołudniowej Odlliós,:!' "Tourin,gClub" zwydE;stwo nad "Un,ionem:' \~ s.tostln~~a
2:0. Gra, utrzyn:':llli! w ~amc1ch p/zeplsow f0l!t.
balowych ~ piGlmle obm~~!onn, obiltowała w Wlele il1teresulącyc~ momentOw.
Po połudnIU rozegrał match "Kraft" z "NevCastle".
....~
.
..
Walka. ta bud,zlła zy\~e Zal11t~le"owame a leJ
rezultat meoczek!w~ny I ZWyclę~two. "I~rafta ,chwały.
. Lubmsklego;
. .
.
w stosunku 7:1 s\yl~dczą d<?w~dme, ze m~ na- I
1) dokonać oględzin lokalu dla nowoza--; '._. przy ulIcy SredmeJ nr.. 83-85, ~dZle pu~zczo
leży nigdy lekcewazyc przecIwnIka" ,le~z pilnym twierdzonej szkoły w domu Michała Zalewskiego ~.' no w ruch bez pozwolem~ wład~y oddzIał fatrainingiem wyrównać z~c~lOdzące rozmce..
.
rz ul, Polnej.
. . , bryc~ny. Roze?blata. Komlsya za~dała prz~dKarygodnem rówmez. z punkt~ wldzema p y 2) Zbadać lokal przy ul. Przejazd' pod nr.. 78 stawlema zat~erdzonych plaJlów ~ po.st~llowlła
sportowego, bylo zathowaOle S!ę druzyny "l':l'ev.;- na pomieszczenie oddziałutównoległego przy' ~p:~wę oddac do s~du. w cel~ poclągmęcla wJ'~Cas~le" n~ . ~oisku i ostentacyjne lekcewazeme szkole nr. 32;
sClcle!a do odpowwdualnoścl za przekroczeme
c<lłe] gry l Jej rezultatu.
.
) P'
.
. ł P ł d'
.
d r 40 przepISÓW;
.
Zachowanie to nie licowało zupełnie z Uzyk
• 3. OlJlewaz na u.. o u ,UloweJ.po n. _
przy ulicy Juliusza nr. 32, 3~piętrowegodo.
skanym przes7Jego roku tytułem "mistrzowskie- nlle~a lok~ltl d1t fomles~czen~a t~dd~:~~/Ó~k~l mu mieszkalnego. Komisya ZO?ow}<lzała wIao klubu".
egiego przy sz(Q e nr. '. pIze ~.
. _ ściciela, aby wyznaczył odpowiednI lokal dla
g
Hg.
przy ul. JullU1.sz1a podl~r: 16 tdla takl~gOdZel~gdg~:ć str6ża według projektu o!{reślonego w planie,
~-_._.
łu. p;zy 5Z\,0 e. II~. '1' l W ym ,c~; (1 . '
n'adto, wobec wpuszczania lokatorów do nowe!(ALEI\H:lARIV!{ TERMINOWY.
czIOnKów komiSY! pp. W?calews~,e?o I Cl?ta. go domu bez pozwolenia na to władz, postano4) Dele]20wac członk,ow ~OmlsYI pp. CIota wiono pociąo'nąć wlaściciela do odpowieddzialIMIONA SŁOWIANSKIE. D zi ś Wladyboja. J t\. i Wocalewsklego do obejrzema lokalu przy ul.
• ' s do' w':-'
. .
tr o lścislawa.
Przejazd nr. 57 dla pomieszczenia dwóch oddzia.
noscl ą
I;;J.
•
TEATR POPULARNY A. Mlelewskiego (Konetan- łów równoległych przy istniejącej tam szkole.
. (a) l. 9schów. Wczoraj! w lokal~ pr~y .ul.
tynowska 16. D z i ś "Pieśl'i" i "Wigilia śW. Andrzeja".
Posiedzenie przeci<l~w"to się do godziny 9 ,WldzewskleJ nr: 84 o,d.było SIę ze~ranJe . mlesl~Początek o godz. 8 min, 15 wieczorem.
'1- "
h
- lad lków stoI sk cI
Uczestnl
_ Jutro Ksijże Niezlomn"" JUI.jnSZa SłoWackie- m 30 wieczorem.
czne cec li cze n
ar I 1.
~,
"
,t
l
5
J "
czyło 65as6b.
go. Początek o go z. 8 m 11. 1 wleczoJ'em,
•
t
W
.
g d .• 6
p'
k L dl .
ł'k
k'
d
WYSTAWA RZEMIESLNICZO-PRZEMYSŁOWA
(a) Imagisara u.
czoraj, O O ZInle
rZYJmowano S la (I cz on aws le, wy ano
(Ogród Staszica) otwarta codziennie od godz. lO rano wieczorem, w magistracie łódzkim od~y~o się, dwie zapomogiizal'atwiono kilka spraw godo 10 wieczorem,
pod przewodnictwem prezydenta p, P~enkow" spodarczych.
- Kancelarya komitetu wystawy rzemieślniczej
skiego posi~~ze~ie, z udzia{em radnych l budo(e) Zebranie elektrotechników. W ubiegł:ą
(ogród Staszica) otwarta codziennie od g, 9 rano do wniczych ml~JskICh.
. .
niedzielę o godz. 3 papał. pod egidą. i .prezy9 wieczorem.
Roz~a~al1o sprawę v;ynalęcla d~m~ przy dyum zjazdu czeladników rzemieślniczych, odbykow~~Y;b~)L~f~art~I~W g!d~~' p~ ~~rr.~~A;~ w)~~~~: UliCY. Długiej nr: 29 na projektowane długie gl- ło się zebranie ogólne elektrotechników łódzrem, a w niedziele i śWięta od godz. lOr. clo 10 WJe- mnazyum męs}oe.
,
,,' . .
kich w liczbie 63. Po zagajeniu posiedzenia
czorem.
P05tanoWIOn(~ zawr~ec kontrakt z v.:łasclc~e~ przez przewodniczącego p. Kopiecznego wybrano
BIBLIOTEKA STEBELSKICH (Mikolaj~Wsl~a 59)? I lem domu p. Grll1bCl'!Zlem na 4- Jata l 9 nlle
na przewodniczącego obradom w sprawie eleótwarta codziennie od g, G -- 8 wlecz,; \V medzwle 1 I sięcy z wal'Lil;kicl11, aby dokona~ wtaSl1Y~,
ktrotechników inż, p. SzuBa i na asesorów pp.
święta od 1-,;:; po poi.
91\
sztam przcrobek,wcdług w~;kazowek stal ;:;zcgo PeClze i Blumbenfa,
.
MUZEUM NĄU1(1 li SZlTU~G (Piot,rk01WS]1{(~1 11::: ,~z) budc)\,vniczcgo p. Nebelskiego..
.
"'.
oiywiony"ch i wyczerpuJ'ących dysl~usya.ch
Ohll")'1 p
COd-'lCll'llL' O( rlOI z, '. po no" (O
,\vle c •
n n ' 't 't
o' O' "'I'ązał "1'(.> pl'acIe' p Gl'lnber. .
,
,
VJ ~;'cd;~iele 'j Ś~-V;,~ta Od godziny 12 w p91udnie do
JVlagl~ f<l z D ~: . ." '" .'
. -'. ", • ...\V :SPl·a.~vje .utw~)~zerlia Wlast1ego:zgr9lJjad~ę"i~,r
5
10 Wieczorem.·
,gow~ pO rb, 9 0p l,oCZl1!e tenpty . d~Jerzaw.leJ' ,elektrotechnIków postanow,iol1o_z:rzeszyc gię.ŁiągZ;i
--:O'"
, ••- / ł(on!eczn~
przeróbki I11aJą ?yc wykonane naj- to jakó ceCh, bądź Jeż jako sto\Varzys~enie\za< .
dalej w~lągu 6 - 7 t1godn~..
'.
.. \Vodowe, W.celu utworzenia tefinstytl.!cyi;.'~o.
f,lt' j~':~) i(' ",f~ r· . ,/ '
lVla,glstrat kor~ystac .będzle z tego domu do prm::owuniaustawy i uzyskimia jej zatwierdz:<mia
~"\, f'~ i~.~ .i1~
~
czasu w!,bud0:-vuOIa wlusne?o gn:~~h~ .. Gmach wybranokomisyę wykonawczą, złotoną i W;.,du
ten starylc ,na Jednym z placó.w 1111ejs.k:~h. wedtug osób, która uprzednio ma się porozumieć z ocf~
.
(a) Z dyl'e!~:tlyi !1a~kowa). N~czelnik łódz- pla;l~~; Jaki wykona budoWIllczy mleJtikt p. Ne- nośnemi inst~tu:ya~irządowemj j, dsóbami
kicj dyrekcyi naukowej zaWiadomił prezyden!a I bebld, . . ,
..
.. ' .
.
kompetentnemI, jaklego typu ma byćstowarzym. ,ł,odzi, że. zatwierdził przedstawiony sobIe I
(a) Komisya ~acbmezl1o .. bl.ld(jwlalia, złazona '. szeme.
' . . . . '.
.
~_',_ _""': _ _"!lla"":.~J;l.':':'!"""""''''''''''~~~~~~*''!!...~~~.l.,!!!''M~'''1 '. :::!.~..
_
Fortepiany. i pianina,. wyrabiane. pr.~ez p. stawiają się ciemne dębowe meble pokQjujadal~
i liI I
Nowickiego, budowane podług n,aJ,nowszych sy- nego, jakie wewnątrz Widzimy. Kredens,pomo.
. '. ~.. . K ilN H II
stemów l<rzyżo~y~h, . na całkowJcle p~ncernycb cnik i zegar szafkowy, zrobione bard:zo ,staranuje
ramach, zapewnulJą Im . temsamem Wielką wy- z drzewa dębowego, podObają się og6hlte. ',. . '
trzymałoM stroju. Ponadto opatr1:oll~ ~ą W pa-·
Meble, wykonane do .l1ajdroblłiejszych szcz~XXVI..
1~ntowa!le, z. nan,e ze. S~.~j do~l~on ałosc,l .me.cha- g6łÓ~. jedy·njt!:,p'~.ez. , r. ~e. rn.Je$)ą.jk.,6,W.: firJ!J.~N.Ś)Mhtd-.
I1Izmy Erardaz potr.oJoą ttib podWÓJną rep.e- czą clIH!IHlle o'Joę} rozwó'j1t",f' ~®tta-f. '.. -. .. . . .
ZWj~~:!lt~szy prawe skrzydło pawilonu głó- tycyą:". Q'~;' "'" '.' u.,. \' "
Ni.eco. dalej, .kiel'ui'!' się kU,wvmqu... ~po;t1•..
wm.'go,
.
I'Jeru~e~'l1Y r.~.we. k!'oki \~J ~6rną ,część ~
~"~~~I<a rru".,CI..,J", .W '\1al.,za.v!e przy ulJcy kamy skromną gablotkę z oJwlaritfrł l blllOklą~
spo1ykal~Y. l(\ll~~nas\.:l,: kabin \al<" gust?wm~ przy~ Łucl\teJ .N2 18; ' , '
........
mi, nad którą widpieje napis wBadank w~ro.l(1ł,'"
brany~h l z til!mn, ~lządz.oryc,: .~maklem, ze t,ru_
Zakład t~pl(;ersko-dekoraCYjI1Y b:-,. Tm kaw- bezpłatne optyka Roberta Dessena, wyt'how~ńc~.
dno SIę ~(lecYd. OWdC." któlel,z.l1lch pod tym wzgJę sl~Jch, eg~rstUJąCY. o~ r. 1~. .9i~t \.flka.' ~1I1.~,e kOlO..r~ oftalmicznego. ,ins. 1:Ytu tu.. w Af!1..er,yce:. (Sta.?y . r,.,ęg:-.
dem ?,ddac pa!mę plcrw~zel:st\~a. ,
• '.
piaskowego" ~dobneJ w ~ozne m~lowldła, poroz. nocżone), którywyszkoJił Się sp ecya'l me , W bll"
hrma ,taplcersl<okdek?racYJna, "Zalesny J De: wieszał na sClanach róz~leproJektyde~ora~y! daniu siły wzroku i' dobieraniu' odPówiednk,:h
rejsId" (DzJeln~ ~9) kab.mę SWOJą .~ybudowała kościola św. Józefa, kaplIcy Dobrego Pasterza I szkieł. '.'
.
."
.' ., ." •.... '. '. .;",.,
W formie male~l~leg? zaCIsznego gabme~u.
_ kościoła Najśw. M. ~a~ny .. '. ..
I istotnie z pokaźnej UCZbY'os~:).t~l,~ÓIlrn
N!l tle, umle]ętm~. pr~ybranego.. okna W por .
Ry~t1l11\l od,znacz~lą Się duzempoczuciem podcza.s wystawYl1asżej p. Dessen:sz~łą.do.bj,e.
tyery .1 kOlo"n\cow~ fil anl'l.ę, ustawIono wewnątrz I smalcu. l ~~r~l1ol1ląbal..y.
.
.
rał,wszyscy zadowoleai .są~ ;rei;ti,ltat~(ot~fll: ~ąt:
nieduzy stohczek I d:va bardzo wygodne skórzaUWejSCICi do kabll1Y ustawiono dwie, duze, dziej, żep. Dessen czynLto:ba.tqzo:su,l'!fiennie;,
ue fotele. Przy ok~le . w specyal~YI!1 koszyczku bardzo -ładne pal~11Y. . .
. . . •.. ; .'. tych, kt6tymzdajesięty/ko,zepQsladajj:t wadb,umieszczono w~zoml~ ,zywego. k;v~e9.a.
. . . . . Ostatnią k~blllę w tym rzędzłez~lm,uje łódz~ we szkła, g wrzęć?ywis~b.~Cl,::~reWidią .~skutek
. Dwa gob:lmywlszące .na SC'lal11e or.a~ per~ ki zak.ład mebh stylowych W,. Butklewlc~a(~ak chorbbyoćzu;wysYJad9:lękart\l~pecy~h~ty. • .
. ski qywan l~zący na p0 9łodzedopełmaJąca- chodma.Nil. 29)" ,W~"Ynątrz kabmy,zdobnej w. bla,Pan De$setl>prQtlukpwał:.swoją umleJętnosc
łO!ci.,
. : . ' . ' . . .. •...........
.
. ł~ daszek ~ obItej :t';1,el?nem płótnem, ustawlOnOnawYstawacą.,w.,tłattJ,'ch/1900 . W.Paryżu; w 190.4
_Gabl~et oraz m,ebla utrz~~ane w .kol.on:e blUrec~ko l. szafkę~blbhotęczkę, wykonane w. sty: w tonąynte,. W: f908 'na wystawIe fran kOkbrytYł~
jasno.,poptelatym.. r?blą bardzo miłe wraz8me..
,lu ~ngleJsklm. pO,,,:,szechną uwagęzwrącająo. skiej 'w·: Londynie;, w. ro~u .1911. na wystawIe
"F•. J..,:t'lowlckr",kn:lł9Wa .Ia~ryka for~eI?Ja- l{ucł~ bronzowe śClsle ~ostosowanedo kształt6w·PbWsie'ćllń.eji'~Turyme 1· WIelu mn~ch wy~tanów i pmnm, reprezentantem kt6rejna Łódz"Jest mebli..
".
. '.. . '
.' ". 'wach'\>naktljrychsp,otkało go uznam e od Wielu
p, A. Kulesza,l:Imieśpila.w kabinjeozdobione~
Podłogę kabiny ~4QbJładny perskldyw~nt 'leka'l"~yi:WYbitnYCh osobistości.
.
popiersiem Szopena: j b~rd.zo Jadllieprzy~'rapeJ. wejście zaś p~rpurO\ya portyera. .
. . ....'
. .. J~'a.naszej wystawie jak i na in1!ych wystaw~ch
kolorami czerwonymI zlęlonym",,:trzypl;,mma. ." Przestrzel1<p~p;1:!~dzYj.dwomą welśO.laml dOp,'Dessen staje do konkursu tylko lako specyalIsta
własnego wyrobu..
.'
pawilOtllf ou' stro lJy'".rt1usz.t Namysło~skl~goz~".W' . baqaniu wzroku i doborze szkie-ł. Stale ij1ie~~~.?
.• Na. ścianach ~isi k!1~adypfomóo/,JaWrfir- I pełnia ~:s~~l~aJ{a~~:,d),na Machnlk:a l Syna.
w Warszawie przy ul. S-to Jerskiej nr. :lO;
ma otrzymała bIorąc juzpoprz:4m9udzl?ł Wl;.'~.~J'<"
P iW' tery"' portyet <dyWan6w
innych wystaw~ch, oraz .fotograf1ez~e}Vn~tr~,,·Jf::~l~k'~~lthW·~:z\V.v~ie /ef~"wWni~"prZedI,
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, r,)() 1l!·(!{7Y., te,iwy!Jr.at.! hmlisyul przy~;hlPić l' byM Ch.,.or. ~'cl..i -."~ 7, .\.·.",j.'tjiS,.IiO ::;.'i() . - 7;" iJ.UZ ()!.,.lama nl\:;~\},'lrJ'jJlIc.
.' willn Ilil I,llr;jt~yl w d!llli t) h. m",'" S cllnrych;
~( "J
I;' ""',-1<""'"
o:·r',i~, ...,:.'l;.·'.' "1,,;1,.,,"
o~(E,,,~.1\,O.'
VI' 11');"'I;!'~ lj'i p,.
u'.-J _dy~~,eI'ltr:r.yę
1:J.Yli-'l \'.h.r).I~~;di
....~ :,.:.. rh'zyhy!tl,
.. , p~.
"'1"'<"'" .~'·l",,",j·,· ,~
"""",~,
'l
I ' ····1'1··
"', lu""
"11
ctżil~j(~(j rodz. :5 p6 f)ot w n'lh~5zlmtłJi.l p. I\I1'J.. <:lIWr ~o: ,PC;:;;l)',Hl,W ~a ,: riJ,():I-,". ,.
pL~ yrzy !:lIky v.' ()'~;::m~sldej odb,yło ~)jf;; zeLl'HHie
9\,;3,~~,1n w~.~'~;tlhlo.~··~: .:n.ljyl~~ dWry~~
qi~o!n!;; cCd,iI'! IrW]:;1ro:v !i.dmlOW tm:y b,ml~:o ,~1: ~, tl<\~;!!l,!.j.,~I)J, A~o~d:rt\VC:,~lj! pl Zy~jy~(~
hcz:nyrn IH1;'inlc, ci:!olllr,.ow. Dolw!I<1I1o wyborow .v-".~~L~ulo .~lę. . d, Z111 dł,J o '" , 21 . po~o::.(,ifo IIcl
::>turSi:C!}J ccdm, IW, IttóIT:L;O powołano ponownie i<l!ldcyl lIV,dUlU 9 b. 111. clWl}(.h .. ~ b.
.
p. t God:r.ieliimkicj.lO, Następnie uchwalono je!,
" (h) E,cha uUlładu b(H1tły(~khlgo. W u}jtąHiłnie c
~lllo!!łośllie :vynaj<lĆ inny lokal ,dla cechu, by,'llO" I l1i~I, 11HP?~IU }jal1dy~:I~I~:I.~O na l!· W(!t!d~~~a rm~y
wa urL[!(lj:~h; w mm pO;~il,(lrmk! zawodowe I za- ulIcy S~dtlJ.;Zarv.eW!~l(IL).I, o ~torYlll PI~~1t,śtny. we
pruwE!(l!:ić bibiiot(:!i:!; facliOW'!..
'.
,WCZOl'lljszynl num~rze, pOdaje!11Y ponil.eJ cłlat'fI~\"
.p. od obrttdy ~' d},tlsiym d 'l!!. u p.od.daha u. ch Wll- ~~.I.·y:t.Y:~Z!lY. ~z~.:l.t~gc:L kttJl'y, naprowad,m n~ ''!lysl,
ly ?,jndu c:.:dadllllwvl l. pOGt<mOWJono: zaprowa- 12 lldpadu dokonah z.!oczyncy. którzy musleh 00"
dżić obowiliZkowc v/vszko!enie uczni6w i ksztat- i brzt.~ Z/l(I~ p, We!jcke~;o.

. '.

l·

r

rze~l.lid (..J.'dli,.,.(.h:.Je .~lą HhHVI.jl~ zt~iJl. . (.łtIk .IHt.ml..sta-.
W~".zy:\łlddj r;i;dl1id:',j \'/

wicieli

!'\'~HIl·.:iit.~ h~(~ll1i\:)-

I :iln.k.'2:i;,.i
(\\<.'hl~t:\\'::,I\'l .11'l,),.. ł'1'JY;[!((i.lJl\' i(~.ril iJU:e.i:.ll
ł".ten1IteŚ!l, ,"',V ~~Iljjfif(kkh, ź~iel"s!Oi:ti i !iktltr·
..•

o. .

;

w.

L'

j f;

"

\

..

clny~h ... ', .. ' .. "..."
" o.
?'.,
~!l!~;)zI!(lIj h~" ~If,~' ,0 ~(ldiil1le. 7 \VICC1;;, W. s~
hotę dllłd .II WI,~0Elhl!l, O gr)tiz. a WylUzd z R~-

'.0

t

sllmy na wy::hlWt~.

W rliedźlelę o ~()ditille (} hHlo IJOwiti1l11e
\~ ~~,e~\ut'sle l'{!eml~śh~ltzc.j,I!,iłS~t;I)!iil! ,oąc,f.~tz,tl:tie.
I
d~ll1y Ijy!~10I1y d-l',[ .LlJczydde~p. \r\' hoskl ctlon~
I kOw,. .'.,".
."
,', ,O Jtudzfii,k!.;? IjO !jQHI~h1I,ii ,Jjl:z~Jęc,le tidzja~
lU W Llroc;l;y:~tuŚr.:1 fiil wystaWie pUU rlazw~ SWI~·
tU pl':łCy!
cenie na i,w ~~ach "wjeczornych czeladników, l
Mianowicie: \vezomj po polut!nill p; Wó odeProś:wne są d!clly l> Jfcżtly WsptJł1.HJzictt
L!;)\anowienie llUC!JX!rti !lu.d pri1witlłowem Ilczęsz- • brał z poczty.list. opatrzony trzenul matkajlll!
_.
.'_
czunielll l'c.zl1iciw Ilil ki,c,/c i lJl'aktvkę, znl)l'owa- t..aad.~e,~óWanY' bal,'dw dokładtIi~ I\() niemIecku..
7'
dlić lilcra!!n'i~ fW::!IOl\'ij, ~;dsie stosowanie się do W lIście tym zlllljdowa.t się paszPOrt OI'at itll1e
~... KFłOLESrWA.
ustawy cechOVrE;j, /.\~alc:'.aL: tandetę i fuszerki, ja- dowody, kWre wr~łz z pienic:dzmi zrabowano p,
. Z krasztol'u Jasnogórsłdego. Whltlze dUellokicll sil) dOpll~;lcWjf! ili~iachowcy ze szkodą dla W, w solJ~tę. Bardzo być może) że szczegół ten
wne prtedstf.\wlły do zatwierd1.ellla mi stallowisIw
spolec;~eiistwa; Ul\VOl'Zyć [(fi:;!;; samopomocy z ka- naprowadzI na ślad bandytów.
pitalów, julde pOSi;.if.b cech, zaprowadzić s<jd raz(h) Ucieczka al'oszhUlta. Z Tworek uciekł wlcc-przddl'a 1\5. Piotra Marldewicl:';I.t, i nu prokuratora klasztoru -.,,- ks. Pl.1wl'a Olszewicza z Warjqmcl!:Y i 1.1!,.;;qitc'\l/d\:, wsz~~;tkic inne p~stanowj~-oddan~. po'd ~)b~erwacy(~ lekarzy i wy~łany :li Piotr- szaw'y
ma Zjazdu czel~1dntl~{)w.. Dl_,\ wykonama powyz- kowsklej;o WH~Zlel1ia 40·letni Jan Klosz, skazany
szych uchwał wybrano konllSyę wykonaWCZe!, do au podpaletile ua 6 lat ci~żkich rob6t
-?której powołilni zostali pp.: K. Berghauzen i M.
. (d) Rlabu.lllilei!". Na pownicalącego do dolllU o g,

l

PoJuldewicz,
Nakol1iec przYięto składek czhmkowskich 40
rb .. 25 kop., wYIHacollo choremu 2 rb, 50 kop,
i wniesiono do kasy cechowej ;W rb. 75 kop.,
pbczeni wyzwolono 1 czeladi1i1w.·
(x) l (lecia! luwlmiluh'zGw, Urząd starszych
Zgromadzenia kuchmistrzów t.awiadarnia c;'doll-

Ir6w cechu, że dnia 12 b. m" t. j. we czwartek
f,gOąZ. 4 po połudlliu przy ul, GMwnej nr. 17,
OdbędZie się kwartalne posiedzenie członków.

Z powodu! że na posiedzeniu rozpatry"v'une
~d~ postulaty, zapadle na ostall1imzjeźdzle, a
tem.sarrlem posiedzenie będzie bardzo ważne,
~onkowle ,proszeni są olietne i punktual tle
ptZybyc!e,'

, .

',,~ (~)Ze~wiąl~U kelnerów. ,Zawodowy 2wili"
.:tek" ke~ner6w m., Łod~~. :-a\:i~(!~~li:i, t.~a. na~~em

(p~ ~iieucaJ:.,śBiI\l\lY

w:'Ipadak.
Otto Eiler, t'oboŁhilt

Na

uile)'

' . , ,: ~ _!..

~

mw ,!
rf!kf,lrZa

IlOj1tę,

Po opatrunku ,IlU 11IleJscli WWHclkll pn;e:l,

;l0j,!otowla, przeWlCzltlllu go na kill'al:y'i do
s:lpltala Ale tSl111clm.

*

W tych dniach WSta·
rych Chojnachprzystqpionu w dalszym ciągu do
bud~wy ,l<ościo!a ~w. WOjcie9ha, by przed zimą
(c) Budowo. IW9iliola

uk?l1czy~, skl~pitllW:).

SkładkI na budowę napły~

Wąją

,d °15 c razno. Roboty prowadzi firma Nestler I r;onęnbach.
(e) l,ebratt!tl p~W~fial1.,ł dniu dzisiejslym
() ~l.ndz, Ó po pO.fUUlilU !Ul l,ulcntHfzU ko§c!elm:111

'I.)

.

•

,...... •

>. N.owa . f~stytucr: ma wkrótce, r.ozpOCZij,l; ., H.. rilraSII~ i. !3 Orąc2:kowska OrGl~ pp. W, Ol.
sw.li d~. I~ła.~:~ośc.NI1~t':PI. ,to pozehr~l1Iu odpo~.· c;lak, K.Hcł'ne$t.. S.> Ro;!;pi"rskl, J~ Betdowlcz i A.
wiedmelh~zby . podP!Sów,. aby. mozna .zwołać Zawisza j!ra i bt:\tqzo dobrze. 1'eatr wypełniony
~ląa.zeblC:tme orgamzacYJne,.
po brzegI. Po slwńczonem przedstawieniu odby~
'(11) . FUndacya ł,elner4w łód~kieh. Kęlnerzy ły się tańce z udziałem około 200 os6b. Bawioł6dżcy 2:aw~rn wq;oraJ umowę z firmą B-cia .r..o;. 110 s!~ do białego dnia.
I pie6Scy.

CI ku.ptlOŻ,yrandOla . o 132 lumpacl1 elek;,

trycznycb,prze:eI'laczonegooo kościoła św. Stu-

ilisława I<ęstld. Zyrandol nUl być wykonany podług rysunku architektaSterna i .kosztować bę
dzie około 1,700 rb, Do d~wu tega' pn-;yczytJfć

s.ię mają właściciele

restauracyj i cuklerli.
(x) Depsszc cyfrowe. ,ZabrOl~iono przyjmowania w urzędach telćgraficznychdepesz cyfrQwy<;h prywatnych.
. (11) Z ·wysławy. Pomimo qes~ąu, frekwęncya na wystawie ni~ slab nie. Wczoraj po połu

.

S Z T a K 1\,

.

n~e pow16dłsię

sądzono,

~.

salę

po bnegi,' aostfłwiajłlc po so.bie olbrzymi
wrażenie, jakie wieje niemal z kaMej sceny utwo
rur wiecz6rzakOńCiY sztuka jG6 śpiewami l taócami" Wigilia ŚW. Andrzeja'~.
. Y'e . śtodł) i czwartek wspaniały poemat
"KsląZę nIezłomny" - Słowackiego.
W sobot~ .po południu po cenach, naj niż

lańskl"',

c. W

1-'"

prdbaott ... jedna

li:

..

ifI

l1ajgło~!llej~oh ptu~(

wtym kt6ra, Obiegła.w. zystkle ilOetlY~Urope.J$l<l.Cib$ld. o~

wskutek czego

. nu Haberbu·
h!b . p. Pa.tu-

I

go Z obu ministrailll. Wzl~1I W nIej udział: prezes }{oła polskiego dr Juliusz [eo .łr aerl~"11
,,
•
:
'
,I.l .•
u.. ,
Stnpmski, AbrahamOWie;;,;, Skarbek l tttltllstrowle
D,ługosz ora;;: lalesld. Olmtdy były sc!ŚJt: pOUfne.
W poJudn!e obradowała w tnioszkanlu hr.
Wodzicl;:iego w hotelu
Imperial" I krakowsl<a
jj

grupa. konserwatystów.

O godzinie 4 po południu odbędzie siEI po ..
siodz;enie . komisy! parlamentarnej prawicy, na
kt6rem udlwalolUl lOst8111e ostateczna forJ1luta
?ś\.Viadczenia się. kor~sel'watY5tów w sprn.wli1! relormy wyhol'i.:zoj. WH:!~1l0rel1l odbędzie lilIę p,",sie-

dzenie t:alol pruwicy.
, Ohetmą, ~.;ytuH~y~ oceniają w kotach posel~
sloch pCSYf1llstyczlllc, wobec stanowczego oswladczenia I'llsirJ(!w LI nall1iestnika, że od 30 procent
absolu!nie nie ()d~t'lpiIl, a 2 polskiej strony pol1a~i ~() proccnt !liC d,tdZił, Wszelkie nadzieje, że
dOJdZIe do porozumienia z rusinarn/, pierzchły.
Z KRAKOWA. N i e wy pła c al n ość. Istniejąca od lat 18 w Krakowie firma bankowa B-da
Hlhenschiilz(( zawiesiła Wyphlt>', Pa:ł:<vwa w~rno~
sić mają milIon JwrQll (około "wu)odo rb.).

\VypEtdkt i katastrofy.
(Wiadomości tele~!'afjczne),

Wypadek w garbllrnl. W garbarni w Luksemburgu 6 robotników wpadło do. dolu, przy. Clem 4·ch poniosło śmierć /Hl miej~t:LI,

Potar. \Vc wsi l<rutal~l pod Nliszym Now(x) Teati' POIHIlarny A, Mielewskiego (KOll" g?rodem ~palll() SIt; 14 z~grcU I znnczrHl IJo$ć
stantynowska 16),
~!ąml. W ognIli i'.gII1I;}Iy JWie wlo~d~\r1ld I twje
. Dziś we v.:to.re~ po raz trzeci f4foydl,ieło Sta , dzled.
msława Wysl'umslocgo p. t. "Pieśń" które on
Katastrofa, na wyśoignch l W Nowym Jorpierwszych dw6ch przedstawieniach' wypełniło

dniu natercnwystawy przybyła dość pokątna
li.:zba patiłaby być świadkami de~onstracyi go"
W-wania obiadu l zapfls6w Imafitul' .la zimę.
,
{ieni!<owska panioln t zebranym w pawilo~ .szych przedstawienie d/a młodtieiy; ade~rł'łI1l.1
. uscha, dawała szczegółowe Wyjaśnie będzie komedya kontusIowa ~. t. uMlESd k"sllte.
. ami!tła je. w jaki sposób l1ale~y .robić
gotować obiady pożywne.

' .

ZL .L,WOWA. N a r a d y p r ~ e d s aj m.o W' e.

koWskle) nr, l~S
fdlJł')lCZl1y, lat W budyJlku sejmowym odbyła się WClCoraJ kon15, (,pudl )!;c schodóW tnk nieszcz(;śliWie, że IJlamut I fel'encya prel.ydyull1 wlede6sli:!ego Kohl polskie

fowun:ysl WO lTlllzyCZllcHśpiewacz:e, "Harmonia"
.' (h) ."1. r:e~t~~Sr rZ~loi~!,shl!~:zal: O(~ d~I~\:v lJ~u~ W'ySt~1;I~lł() 5~tlll~ę, lu~(~wą w 3-ch aktach ze śpie~
rz.e. Wyst~w.y. p.lzYJmUj<! ~H} f~p,5y. Ilet CllO.1k.uw
... [ \\./aull I ti.l!łc. 'aml .h. I'.I'lCd.b.IJf'ga pod tytUłem. pr. a.
lq:lsy, Pozycz~o.W?~O;;zczędnosclowclprzy Resur- wica i lewica." Amatorzy I).od kierullldęm 'pąna
sie rzemle§lnl~zeJ.
.'.
.
.' .
~ I Panpzylm: Panie .M. Je;~t' S. Lisled\a, S. R6iyck~
'.".

. :;

~lotr.

pośrednlctwe~n $zano AllIl [.iUl:JlcLllO,,\, l, k~O"PO"
darzy wsz~lklCh, ZUkJild6w lwlllliit'llyC~l, J~)!;{) to: \\' NUIVyclt Cliojnudl odbędzie sir: zdll't!l1ie op~ól
restat~l'acYJ,. br{~\~arow, traktyemJ, CU!(ICI'/l1 mle- ne 1I1ie:Jzk[uicOw wsi Nowe Clwjny, J):jhl'ów/('n i
czarnl! kaWlar~i I t. d., l,i: w ty~h dl1il;lCh wtdal DijlJruwa w sprawie budowy kościoła j os1alo.
c.złonlwm sW~lm., ~!l~!c~k!z x:np!se~!:, ."Zaw. ZW. C~~1C:;O postan0v.:ionia, czy należy budować lwśkeJllcr6~ m. ~O(l!,;1 'l n~i ll~. me.bl~~k!~III. •
CI~Jt IW ,Plucu, oflC,lro\~'anYJll przez p. /(cniHo, czy
.'. ZUlzącl kOI11~n"(IIJe, .t!.. ~)dpO.vlc!d~ za swo~ tez ::mnJaI'll tCf:Jl) 2lll1Wchac.
!ch czł~m!~6w! ktorzy pO:::iladaJą znaczki, tak ma(,,) lEI lpl~wlu W 'ob )tl'
I k" I L t I"
teryalmc lak l mor'llnle
.
.. ~
s c . . w o a li " 11 n ,
.

Z dzielłilc polskich.

10 WI~czOl'ertl Rel11ltolEll !{jllda, zamleszlHttego prz:)l
III. JVlt!sza hr. 50, na GÓ1'll'y1lI Rynku na!,adlt> 8 tabusiów, któl'zy, pobiWG7.Y &]0 dotkliwie, zabrali mu paszpod l 9 rb. gotÓWką i zbiegli,

bywając

iii.

. ()łb~mł~ }\1owodz/mle p•. t..MlUone,. .

rzy"czyll~Pięciu Rots~d6w".
'mtlr'

.

·,u pO~C2lą8 wysclgu motocyklów w welodromie

.;;;amplpn tllnęryl{~ńsl{i
hamulca strł:l~ł) włndzQ

c~ąw.?::<y P~dzlc.'

&I

rhlsha, skutkiem zepsucia
nad nm::;lCyml. ktflnl, za-

s. zyblwścią t50 1~.i1ometr6w na

gOdzl.n~1 wy~koczyta nareszcie '/. Koła wy~oili:O
weg9 l wp~dhC\ Gfll'1. siłą w środek: ~iromadzone,j
p~bh,czrlO,ścl. riash,a i 5 z pośród widzów PQOle$h śmll:rĆ na mleJ~cu, poranionych zasta-ło
okcHo 40, .p()mi~az;y nltnl tnMzna qt~4Ć stJ:o~
czony~h. luf) . podeptanych z powodu stra$~nej
panikit l~k~ powstałfl w$r6d WiQ~6w.
..

l{upcy im l1aratlzle ~osti.H1dwlll !)t'dslcftiłt1
o P?zwol~nie, ila, wyW()~ thó~by $prP.~d<lIJcgti Już
r.bozaw hczbw ,~~OOO w<lg~now. " _ ' . ,.
W t!ltll1 tlcltfjt)wy talf1teresnWal1~ hnny za.Ż ~ówodll óbthódu selnej róclnit~ Wojny, ~~h'tllib2łl~ tM1:1ietziłjlt Utle.t~ię t:1q liOfI'1ćlcy pn:ed"
1812 wku, genen.,ł·gLlbcrnator kIjowski, generał $t!1\V1~ll!ll dYI,lo1Tlat:~fl~tjlydl swtHdt l;ansŁw.

adJilttil1t Trt~l)dW t/dzielił IJOz\\idlCl!ia na !twul-

tiienie z Więzienia skwirskiego ks. Jana ltlźkowsitil:!gol Idól'Y został wdi'o?że adnihiisiracyjnej
t1Wlę~lbity !la J tliil:!siące td ud:tieWł1l~ lOKalu
dla nauczania dzieci bez tld~tlvJfetll1legu p(j~wtilenia w,łl1dz.
. .
ty.cH saltlycli względów
geileI'ał-gtlb~I'nc~tor uzMł za rżetz ItlbzlJWą uWtjl!ii~nle tlsadzonyeh w Wi~żietljt1 ct3erkasltlerli. za żaCliowahle
się wyzywające wobec dyrektora I inspektora
girtinclZyllrh ct.el'l<tls!degtJ -:-23 żydóW, .
.
Jednocześnie p. o. gubernatota kijowskiego
B. I~aszkarew, Wyda,ł rozP~m';ąd~ell.le o zmniejszemu do polowy, kar admlOlst~acYJ~yclt, na ktore .skazam zostali reda~torQWI~. plS~l. . ..,
W tY:l1. samy~l stopnlU z!lll1lejsz9pe z<?sraly
kąry ad!TlImst~acYJne mleszkancOl~ .~,I.J,?W~ ..~ P?wla~ k!Jows}<lego,. skazanym za wyzy~~ląd~. tach(jwaOle SIę wobec Ufządt1lkpw ~olkY1.l1y~h
Vi czasie od 1 stycznia do ~6 slerpł1la r. ~.!Ji2.

z

l

Zliles.ióno lliupeh11u kary
:Ul pt.1gwałcenle

teź

ml~SZkailct)111 Kijąwa

przepisów hieldunltow,oo,

za nbszetile broni bez t:1of;WOlel1la

Jako~
Włfłdt, je--

feli 1<ary 'te nie iJfZekractaji:! 100 rb. gttyWleil
lub i, miesiąca areSztu.
.
Ph.:y katZe znacZniejszej zmniejsrtonaooa

tostaje do połowy. . .
..
.
W ~westyl uagodżel1iakat mieszkańcom

po~oshiłyeh powiat6w gubetllll kijowskiej ska2;~tiyli1 za. POgWałc. ertle tit:l~PIS. ów adl1iIHlstt~cyj·
nyeo, .. gubernatot dożył Jnemoryał generał"

gubetnatotoWI.

TELEGRAMY~

Odlt1t:lWa rt~dU Ill'óźihWy Itatt1~trtJffjf!j!ati~
Sl:hvą. MiltlO tlszy pO*UI'l1ej l1asttOJ WlJjOWll!CZY
przyblei'a łdrll1~ poważną.
....
bttJLFA, 9-gd \Vfie§nla, (fi.) Na kbttldrz~

skonfiskowano. znów ó przesyłek U'f1riiytowyclt
zmlee
.c~ęś<::iatTIl
ktipt{ltżdWlllc,adresaW,\11ych ż Niejak j pcJpr,tedhio.
BIAtOt:i1~ób, .~ WFze§nla ~i,\rł.J Gabinet
$erbskiWi'ęezył dzIś tbiorową dynlisyę. Król
Piotr. nIe powziął ilotąd osfaiecżiiej decYzyi
w tyli'i :względzie.
PARYż 9 września (wt) Gen?rał tYdtiley
donosi dtbgą urzędo~vą z ,P'ezti: \V .sobótę Wojska nasze pód Vlodtą j)ułkownika Mangiii.'a Wcszły po zaciętej walce do Manikeszu. UprzedzaI jąc to wkroczenie, IUdtlOŚć wydała 9-in wziętych
. <io niewol! francuzow, P.O.111 i,ędzy nimi jgmsula
francuskiego. Pretendent .E~I. łiiba uciekt W mieś
cle pal1Uje zupełny spokój. Sttaty nasie stosun~

kowa nieźllEicane.

Zostałniej

ohwiU.

jest \Vyńikletn sarnodzielnej akcyJ arabów.
Konstantynopol, 10 wrzeŚnia, (wI.) Patryarcha
Oi'mianski d0110si tl ponownej rzezi ormiim flf:'leZ

I op6r
'

~._~~

kurdów.

~;.;;.;;;;~;i~;;;;;;~
ł
FIli) d it • ~ Md VI A IW St.
"'z:

I

W!ii:y"rklIli; Mób:y PI'a!l w:1ilat # Sl!lilbWtil
~~~Iłi~~ź~br~~~li ullt:t!'tJWItl'lzenia:t.wlolt droWe~o
. .
. s. t p. ..'
.

Pa·" la'.

I

II!! O'·k""',~,·',
""

a

bDPOWIEDZi R~DAKctL
P-u Jl!lIt1Iil!Jwl G,;D,~.rci w ,t.o,jzi~ Prdslm)' Sznń.
Patia o Z!ltoszehle :;ię db Redakćyi IH1sże~o pisma
VI celu mltszego poj'ozttlilietlia się W obchoili:qceJGe
;!~H~~ie;;
Na

'f1ida_

Q~~*!a~_~~i~'_ ,b,,_I.'_':' "k'! tli.
·t'

oFł

Oellh'ófł4

A R V:

baluIJ1Kj im, kił. G1I.iaj(Jotmilti~.

Zamiast Wlenca na gróp

ś, p, KQl1stanc,}'i ~..

skiej tClidzltla· ŹolędowSklcłł sWada

li:

rb.

.. .

'11""

moner

"

"

Od wiórku dosobbty

281'8

Szkoła kawaleryjsł'QW Hiszpanii
li;

natury.

Prince wzięty w d\va ognie k~,

Historya

małego człowis.ka

Dramat podl. Alfonsa Daudet.

Tygodnik

iYMtM!łetpowany

W)1padkl ośtaltlleJ doby.

..

'U··········j···,
,

;'

I

..

.

\

ROZWO J.

6

~~:::::;;:::~.~:"~7~,=~:;~";::::~ ~'::;'~~~';':;:~;':::;':;;';::';:;:;;:-;T:;~~'r

~'t,n'h)·b,]l!ti () nO[lI:rt'l
U'15~,nl!nuu

p,

lO

1A: ~:r..:z;e,~.ś.: I"l;j~a".,-;;19,,: :/:1:2.~;;~~;r;",;;-;;;;==~~:::~~~~~-::::=:::.:!=.::~.=~:::::,::::-::.~:;;,;:
:
:;::;',~::.:: Nr. ::-(!~:~:~.:;~~,
..

.'.~17"~:~:"~:::;:·::~·~~~--:-;::;-:""'-:~···:~· ,:",.

/I;iw;' . ~VwW~:~l~tę'\R~ilZ~~!iQ;lJ.t~IJ;~~I{~PC
"tafn1e rt.,;fpor"xld;~cnw UIl,l1fstfn,spraWJc,
d I\V s.ci.

,

Vii! lUn

-, w,tor.ę1}" dnia

, ' "

,'~~~'ł

~- W s!,rawie ,ugody poIĘlk8w' Z rusinami I "c;;"nw.~dniow~ p~byt "BeiinlliJ,rH:v,:I-I?1.1wega
w Oaltcyi dzicllnHd lu"akowskie piszq:,
/, w BLlCnlo\VlCach u ;11". tk:r.ciJloJda 0<11 luCi uncym
ObecfłClsytU<1cyę oocniają w lewadl poseł- r JlH,:iorn stanu obu spr~ymiel'::i:OIl~~h mocm:stv:
sJdch bardzo p,esymi$tycznie, wCtbec star1ewcz~o :t': ZtlOWll spGsobnosć dOS200ęi,ÓJ.OWCj konft.!l\!llcyl
oil\viadczeniu rusinów u llumiesL11ika, że od.:W~;rxilllycznej, OmO'\viono bieżc~ce kWC::;ly!} o',/~ln(;i
absolutnie nre odstąpią, a z polskiei strony p~~ polityki zewnętrznej, zwłaszcza kwesty:,' iJIL',i,i .;:":,
nad 26% nie dadzą. Wszelkie nadzieje, że dOJ- \ wschodu i stwierdzono obOł3Ólm! zgod: 1\"'; I', -,,:,
dzię do porozumienia z rU'sinanti, pierzchJy.
. stkich punktach.
Przewidują, że jufrzejsze posiedzenie komisyj
~ W Atenach w świątyni Zeusa olimp!,'
retormy wyborczej będzie trwać bardzo krótko ski ego oc1by.ło sh~ zu;romadzenie z udzialem ~)U
i że wog61e komisya żadnych prac nie podejmie."" tysięcy, uczestników, w sprawie położenia grek(jw
- ' "Narodni PoHUka" zamieszcza interwiew : w Turcyi. Uchwalono rezolucyę domagajqcą si",

I

z wybitnym czeskim

czesko-' t ochrony

autonomicznych. Posiedzenie wspĆllnej komisyi dla uregulowania kwesty! .
ję:-.:yku władz

Z!luuB .. 'rellłenballlllllę

,

pewlI'óoliła i mł'8szka obcecnie.
JlUiadiqy Piotrkowmkiiej
,telef. 24-l6. PrzYJmuje:li choro.-

",.$,

banli kolHecemi, moc:z;oplc'JoWe- .
mi i skórnemi (kOb, iety j dzled)
,', , Od. ,'11
rano do l PO p. i od 6 f .,,'
pól
, . ' , do 8

.,.,

chrześcijan i

..

--

i ~;t;!J':'I!lllm!\) WykO"I-

.

I przeniesiony

I Nu 22

zO::itul z Benodylt.ltJ,

parter.

~~*I~"" ..............._",,~,.,_<l'~''''''''It>N_''_~_'''''''''''~~

greków w Turcyi, uwzglę- \
niemieckich rokowań ugodowych.
,dnienia ich nurodow.ości i zapewnienia
W najbliższych dniach -oświad.cza'ów po- bywatelskich i lud.zkicb. Uchwalono podjąć e·
!ieł-ro~~poczną się konferencyeposłów dr! Ur-'.;nergiczI1ą. interwencYG II rządu grc<.:kiel~o dla o~
ban~ i dr. K~rbera z n~miestnikiem ks. ThuneIT}: t siągnięcia międzynarodo\vej gwarancyi,że .żądania
Poleca:
QbaJ posłOWie wypracuJf! elaborat dla subkoml- te, będą przeprowadzone.

tetuo

posłem o podjęciu

O~(óll1ie zlltm:v 7. d(lbl't~:,!O kl'ujn

c;(,CHlia :ii!,,"~~,m':lll;il kIl"2łwilll!l(;~d

prawo-I ~Isi~gmrn~~ u'rz~~~;~~U

UL. SW. ANDRZEJA ~ 3.

l nadchodzącym I'nkiem szl<oinym maŁe
r.yały piśmieOlw w wielkim wybor:w. Cenynh:kie.

ROZWO'J '-Wtorek,

dł1ia 10wrześnfa 191Z

ł
f~

h

r.

ń

Mak. w boksie z mUiarde,-ka
Komedya

w \vykOllaniu ulubiOllca

awaleryjska

szkoła

ameryk.ilską

publiczności Maksa i.iNDERA.

'w Hiszpanii

zdj~de; Ui\tił~)'.

Nlld prQgram:

storya małego czlo ieka

Od dliś do piątku
"13 wrz{lśnia włącznie.

IIlIlllltlUrlllHII

Hursy

,A,.

Dilllud!llli!:~).

Dramat W 2 aktach w wyltouaniu artYlitów teatróW par'ysJ~i!;h z Gabrielą
RO/)I,jmo artystką' komedyi francuskiej

W. glóWMj roJl.

Oll'kię$ł~'a

'

BuchnłtrrvlustMANTIHBIHDD ,W Ł
Uoglulnlana 11 47 (róg WSQhodnloJ) Telefon 24..28,

z powodu

sach otworzony
dydatek na ten

nadal tylko do

znw;:znego napływu słuchacz6w na życzenie ogÓłu przy
został IlIlIddł!ill' "ówlIB~Degłfu Zapisy kandydat6w i

oddzIał przyjmuje
flO~po Wr?,:8ś!lla, r.

kur-

kan-

kancelarya kursów codziennie od 7-9 wiecz.

b.

wł~eMie.

....

2..763

uw,z.,DW:ylta

JOZEFHAlPE'RN
Pjptl!"k9W111litli\

»

18.

Lec2!:niica,o\;h,~ar
OCZU
ze staJ'emł l6Zk~mi d-fa B~DaNCHłNA,o~uUłły
Piotrkowskle9, tet 28~B9~ "

Przyjqcia chorych ilą stale~ . Godz. p~ęć ~, at'l1 bl.1 1 atąryum
,
Qd godz. 10 -, 12 rano I od"4.....,. 'f :1'.
' " ~~,

PQ6l:111~Uj~ się

do, biuta fabh;c%"

:tI~gl?aamo4~lelnego,

nego, i

energ\ćZ~

.:I'!ltlllm!lty~n~&9

,',

"'BUC [TfRA'
LEKARZ- DENTYSTA

Ad, ladilwicz

,'~,'dWQm4 bIlardami z powo·
du

Wy]aMu,

Główna:N'2
a

17 ~

5402

:t:41JR1'l"""ł'

_ _' "

Praca nio

WllhelltH\ ,i Matyi W

Wykól1)lwa, sulU11e

damskie, po, d, ług ,n
IHitl, lItal'atttllei

kowslu\, '90.'
('-Go,

'

.

Nrijlep$~·· Qo\\?chl net

\\1i.',riiil:3~flj(,tce Zf.l....

liliJm,\nlnie do phX1eJ.

"lowa Via n~[yjn2gG Imwmó\V ~amwy[h

II

: Ha~er~uu~ i ~[~ieł~
II

iV

VI tooli, ut

w Warszawie

jest z toku na rok sZjlbko

rozWijający się

znojdaje si~ specyalnele.borotorywn do wyrolxI
... Przy klinice
.
~ sztucznych zt';b6~. PrzyjmujQ tylko skończeni kkarzc:~.aentyśd

fiłÓWDJ ~kła~t tó~t Prlejal~ ~t t~łe1. U-1),
Przedstawiciel

.

Edward lorentz.

111.11 • • .• •

··Bowoolw6110na

·S:t.

96, ·tol-

foksa nadzwyc:zaj dostępno.· dla wS2tystkich. KONSIJLl'HCYl\
BEZPŁRTNIE. WYRWl1NIE ZĘBI\ 15 KOPo SZTUCZNY Z1\B
65 KOP. PRZERÓBKI\. i REPRRftCYE ZĘBÓW 50 KOP..

obrót.

_.
Stlltystycznjl wylraz produl,Cj1i piwa W wiildrach:
_
·1900-490000 1900-5501500 1906-L-684,OOO 1909- 875,500
1901-510'000 1904-565000 1907-84H,500 1910-1065,000
1902-550;000 1905-58iOOO 1908-868,500 1911-1500,000

II

Pi@~b·t(W'BkiB!: ~~

.ZatwiordzouG przoz okrąg nauKowy

IB~~~~~a_~~~~ebńW i jamy Bltnei Kuny !~~~~~~

II
BEHlEll'iKl'A .M 3.

., ,. . BR··.O S 'I.E C·

Teh:ifclllIlI.II .M21.. SSi!.

(Stos6wal1i.e fizykalnych metod leelteula)
J
iel.Sk.i.9
ucznia
8Ptak.arII'Jlr1l:B&opedlya. Mechano-tel'apia (skl'eywienial\;f~~ostIlPIl, choroby
' .
.
8g0, na ranoę, ulgQ wojsko .. stawów, mięśni i kości). Gimnastyka lec cznic.Z.a. l~raco\I)fIia przyortqpedyczl1Ycll.
.
. .
Ił
.
.
..
.. .
.
..
z 4 klas ł ił p. do olmna.. rządpw
Gabhllet lIioenłllJenowski. PrześVJietl~lIie .i fotogrllfowliUlle.
-Spe~yalną pracownia zębów sztucznjlch, koron l mostltów złotych . . f. ł
' .
le chorób skÓl'n)'ch.
. .... .
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