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Z Napoleonem III zesz,ta ona der g:robu,
Po $edaniestało . się ciemno i zimnO: w. ,s.uro·,
pie.Pokój zbrojny.żhegemOnią prlis 'rir:Zyp0mniał ludom. najposępniejsze ·czasy.'.Reś.t.,a. !Jra.C.Yi,
okres bezwzględnego' tęp~enia ruchów., narbdb- '
wycP.· Idozyliśmy dziSiaJ 'chwili, wktofej ~~fije
się jakoby ten okr:es . ,negacyj mi at .SIę KlfkdfF
cowi,iakoby Europa n~rwracałasl~dQriapoTtijoń~ .
skiejzasady" wolnych nat'od6w ił •. , Cz~tamy \v .
prasie i w oświadc~eniachtakie idee i takie '''my~
śliJ jakie w Tuilleryach wyghl$za'IJt;)' prz.:ect pół
wIekiem.
. . " . . " . ' '. '. ' ,. '
. Czy naprawdę się nawraca? Niel\idirt')Y. .~ię!,

ł

Ut'I~'7.n,Am. Sz~ollt wydaje l:lw)a~·

"

zasady obi

j węgierski m . patrydtóm. ..
wsż~dzie. gdzie jest. spra
sprawiedliwości "-brzmiała dewiza ,UZf~(W;:l!Q

. gimnas-

z . arszę.wy,
, ..,t"licznej.' Dal-

pO!liawlłw

Premier angielSk;-;:n RUsSel
ubiegłegowJekuzas~dę,że
każdy naród ma.
wo, do
rządu,: Za~.

cz.

u·
cyi .jest
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Zmiana kupoi1ów na bilety do krzeseł odbywać sic
. uzie w.dzie!'l przedstawienia W kasie teatru 0(1 godiillY'
,

Spacerowa,

,...,. '
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Heinz fuss doby
ulubiony i na:jJeps~y sat:vr:vk W Ci.'at NoJir''''Tea!rtl :Sc3Ia" od godzłtij'
UH
s
Hl-eJ północy.
'
wsp6łczesnej
debiutyUl
Iva Marr ~fv~YO~~f~~!l3' Arizonas Jesz~ze paręNowe
wieczorów ,śmiechu
warszaW.
9odn «:

wldzema: ,

,

pOl{Tdni~iłl'" '

ulica WóBcza,ndllra M36~""'::' TelefonII 64 .. 01.
Dla. ohorych stałyoh(oddziolnepokoje i ogólne sale) i przyohodnlch!. .(Porada,. 60 kop.;",;'Ciod~. pr2:yjęć' od 8--9 raM
IlO! 111/?-'1 ~I~ '\V.'południe i 7~{~--:81/,wieczorem, W nie.
dZielę i świętą od '8--:10 ,rano i od 121/,-11/ 2 po polud
Roęntgen, loczenl.eświaU,em, i e1ekłrYOl:noŚoł!J. -:Sadanie
.... 'krwipl'l:Y syfiliSie.
.
. 541

Zwycięstwa państw b,ałl<ańsklch,ną.tzucjłY E'l,Iró~

Dr. med. P.LA"~N GRA R.D
b. uvatonl kliniki

.

Godziny

, Z"~adz:~a.,IO
b~rliń8kięJ, ~pil\lyallntiL óhor.ób

s~órny()h,

piekwestyę narodowqściową naBał)<anie,Eu~o~

rozbitą. i podminowaną; .. by~mQgła.

pa zbyt jest

... '

tę. kwestyę zdusić
gresieberlińskim r

teraz; jak to zrQbj:ła:,l\ai'~Qbc:"
a' gnębił~ ją PQtęm\pri~(l~ti/
· 34. . Emaf1qypacya ,serb6w,' buł'garQ;w;·I,.~gr.el~(j:W." "
dokonała się teraz bez, a ,'nawet !Pl"#tjw,~E,~(,O.,
pie., Król Karol Albert powieq;?;iat.ldęd~~:,":~lta:'
lia farada se" (Włpchy. s~m:e· $fr:J,lJwP.f~ą), ,

won&ryoJnych

wloa6wl. nlomoqy ploi~lYoJ.
od 4.:...sdla'pal'i od4:-:-&:ej

przyjęó,!od 8~li

Pzyleczenlu syfilisu stosowanie preparat\l,,0061l-..914". '
Zil pomocą elektryczności .(elektl'Qlb:a). Maall2 wibracyjny.
ll~rek, p~che';ztd kaąąlll •. Eudo8kQpl~iąys·tosltopia. '2SQ9

Llldy bałkańs~ie, zastqspwałyto :t{uttt'Q'eb,~$~

· króla Sardynii:' Europa ,stoi. .. dzislllj'.wobecf~ktu'. '
dqk9nan~go.· . Bał1).ąri ,i;est .WyzWd~dI1Y;,·lJ:~y~p'" . ' ·
K~iąięcych,

,nije,

zla\~i?-,si:ę

1,1ikt, i bYWyąrzeć,':se1'~;

· b,9rpJ; ,bułgar:ó'l1l.o~o.ce, żwyc!~stW<ł~';J'>' ;: '.

;,W tęjpowszechrf~r ,r~wQlucyip.q1ityczneln.a
·.:ą'ałkanacli, .pUrOpą:Qllcę' r~ucićswaj.Jtł,ds .,naszaI~
i:br~,~ki?~~}pa~asz.~,. j~~' .Cła?lnieJ.tak,i terazwy~

IIJ6,4z ~Q).~dóW: .~\VyC!ę:'1;kl,ch .u.stęps~wa.• : Czyni
to; przeae,wsZystklem ' Aus~rya,. j~ko . 'mocarstwo'
'm~j.~~rą2;reJi,Zalnte~~s~wa[I:e',w wypadkac\1 po dru.'
g~~J;J$trpąl~DunaIu,;l, S~wy. ~ .tu sp;:>tykamy się
z;;fa~t~~Jt~ry J,est najbardZIej złosliwą samokr~ty.~ą, dvplomacyi,' europejskiej.
Dyplomacya Wieqnia,. Berlina
stęp~j,ą(: przeciw Państwom,. b

i

· łiiJe:si~ na...
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cIę narodowościową, jako na tytuł prawny do jlcs}USZ,Jlc:fi,Vd, \vprc\v.h'.lL.iiiśmy do wojsk bal1,'lll- I ella pos(t=pów cholery, to jćdIlak Wplyw ',:V6jilv
:;w~.i iuterwencyi. Alb;:mic! ma pral,',u do byt:1
DkiL'h f! a!IĆti~":\:l z:ts:!dt' pairyolyziTlu, uder/ajat: I na i.::j rOt:t.wl:~jnie jest tak wielki, jak' to s!l(lz~l
ogólnie, Zil:me sI;! Wypadki 8traszHwie silnej
p~~!js~wowe~o, fi )J!"zynaJmnk'i do a~ll,?nornji: \V T:a~c;yls'~~J .-',1 i l;!/ę uezucia owych ntH'od,J\v.
!ery w CZllf;l1ch pokbjbWVch. Dr.; Petfenkofer
Ul.U :,stanoWisko tro]przyl11fer1.<t a nawet I r~liropy, l \1/%ilJt:<11!ailly illllo:\: do prżcłożollych i poslnsz::;'ltwierdzi n::rwet stanowczo, .że w czasie pothodu
,/\Ib':ilkzt~ł' n!: ~O\~i[i~i b~:ć ~~cis1calll, Ilic pawin- t',t~·o /~laj ?:do;lycia',vspólnego, ,ideHłu. Nieralvlo
YVojskl rzadko. sir okazuje i wybuchll{lWSZY szyb
1.1 poc~JG&\.,~. pi zelllocy :,oroO\\I .
~l1dlc ..:~ wk WdZlęl,~d1ych UCZi1l0W. Odgttdywano

rllo.

I

NIC chce

się

wprost wierzy(:,

że

takie ,,1'1;1\\10-

zyczcn.la

rl:~yjn(;" zdania wygłasza nastę~)ca !,sięcia Mctternicha \~ Wiedniu lub lwntynuntor polityki bisrriarkow:e:klcj w Berlinie, ci sami dyplomaci, którzy II siebie chonvatów pozbnwiają \I/łusncgo

na~;;'·e.

O((y~1y h,my pi',:ccZy[l,Ili, co o -ilich s~dz? te-

raz PlySCy Ich l! HllCzyciele, pozbyliby

się

wielu

7.h~d~en. co do llIC1'nieckiej życzliwości. Niemcv
zaJęl~ SIę. p'Ópro~tl1 zewlięltzl1'J tresuri} (Drill)
turkow" me dbaJ~G o resztę, Przypomilla się

r~f!du,. II polaJ,ów

wywłaszczają. Nic chce. sh~
l!\, dyplo,macya e~lropcjska zdobywnjqcn przy t,e] SpoocioJiośd. broszura <ll'cyksięcia aurabll]aCa l mordUjąca setltJ wolnych narodów w stryaCklCgo Jana Salwatora p. t. Drill oder ErAfryce j Azyi. wygłaszała zasadę tak wysoce ziehung?" - "Tresura czy wych~wanie?".
etyc:-:wl, zasadG w<;>IIlOści lud6,:v... Coby rzekł
Nad Konst,antynopo~em,. gdzie [)rusacy tyle
na tD stary MeHcrnlch, gdyby ozył?
lat U127,y1i ~l,rkow zwycl~~;ac, U11ósi się pogroIn.
Gd.Y więc, hr. B~rcl1told . przYJ~lllje . dzi~iaj Je~łyr~e. to JC~ZCi:C większ~ miasto w Turcyi curonotablow IllbanskIch I gdy w. Jego omracn dZlen peJskieJ, gd21e mllzuł1TItuuc są poniekad 11 siebie.
i noc pracuje się' dla wywalczenia autonomii CZY, na dhlg0? Któż to wie? Ale na" razie stolid\vumiHonowemu narodowi, zaginionemu gdzieś c~ Jeszcze llulezy do turków i do niej ćiu·o-!1e; lena stokach. Alp bałka(lskich i ~dy; ~le.i'dzi,llrska· ~l?TIY rozbitków zarówno z armii, jak z '1'u<1noprasa popIera całą Siłą albailskle ząduma, to Scl.
,
każdy przyjaciel wołi1~ści z.11ieufności4 . patrzy
. Tl~rcy, ;;ja~ies~kałi w MacedCWii ł Tracyi,
l1a tę:?botę., Prawdą Jest, z~ Austry'a chce dać t1CleknJ~ w ą,~tki~l J?Opł?Chu do stblky. Na czele
wolnQsc albanczykom. Ale me czym tego bez~ ucieka)!J{:ych zllaJduH~ SIę l11'zędnicy, Ody aeszcze
interesownie. Hr. Berchtold broni Albanii, bo ?- Actryanopóla 1 Kitk·Kilisse szły poclagi kole..
się boi, by jej nie zabrał wróg monarchii: dyna- Jowe do Dedeagacz i Konstantynopolak uciekastya Karageorgewicz6w, Hr. Berchtold jest zmu- j~ca !udność tłumnie spieszyła na dworc'.e. Pcha.
szony interesem monarchii ... wywiesić sztandar Hd SIę tak do wszystkich wagonów że ludzie
N~pol~ol1~ .1IL interes ten \\iymag~ ~lsjai \Vol- WPl'c;st ,cltisili się, Nawet l1a dacliach'było pel11~
(tej Albami; gdyby wymagał oddaniU Jej serbom pasazerow.
hr. Berchtold dałby ją chętnie, . '
S:!ttib~ kolejo~.va. opowiada o. scenach papmJ?latr;go; .niesmnl<. bu?zi. pnwS~ldrlr ton pra- ~(1.t st,ms 1'Jl;yth. Lt~dtie szaleli. pod gtozłjstrachl.l,
sy wle~ellsklGj, WZOrll)QceJ Się mt m~mfest~cyacll Po .1Jltw1e, pod Lllc.~{itrftas jechał poci~g, przeFrancyI z lat 1848 do 1810. SzekspirowskI Cas- pe~ony Jak: wszystkIe mne. Na pewnej stacyi
s.ius rObi.Wl:aienie. pozy, gdy po zamordowaniu znajdował się jU:l: w ruchu gdy ucieka.jaty za·
Ceż~ra ~oła: ".His~orya. będzie.? nas mówić, cz~li się ~ostawa~ na masz~ę. Silny rucil dżwi.
ludZIe, kt~lrzy }ral~W! dah wolnos.c" : Al~ ,poz~ g~l zl"zu~Ił nl~ktorycll na ziemię, ił koła WagoprasJl' wledęnski-e! Jest. stokroć smłeś:ZrllelS~a J now .zgmotły Ich lub rozszarpały, Niektórzy powstręt bud~ąca: W ~h?rwa~yi, Cuvaj, w Wielko- p~rzy~szy sobie ręce przez ucł1otlZ~cą patę, 'SpttpOls.e.e . "YYWła. szcz,em~ l tępienIe n~rodu, a d.. la dh.. row~lleż.,. n.~.. Zletni. ęj POciąg.iljąĆ za śob~ ina0!llfabetow • a.lbatJSklCh. napoleonsl<1 gest, Oble-n.JCh .. CI. ro~e 'zginęli pod kołami.
\'ner~yc:,

l

>

ko zi1ika, nic prz:ynośz~c w'ielldch szkód,
W dah~zyrn tl1f,\'usWych cloWodzel1 przytacza
elr. P. ci1:u'aJdel;ystycżllc wypadki z wojny 1866
w czasie kótej zdarzały. się liczne -wypądki chO:
tery ws1"Ócl. wojska ptitSkiego, lecz były spora;'

I dycz,~ynli,

P?WOdUjljC rOirrzestf~en.iaflle się epi~

cierna w krajach, przez ktore WOjsko to pl'1.ech(j.
clziło.
. '.
Według d-ta P. ~tępy zarazy niezależne s,
od wojny i iI111ych warunków żewnętTzl1ych;'
głównym cZyl1i1i1dem są według ,niego właścnvo-'
ści topogft1ficine kraju i Wai'unki atft1dśfer)'tzne
Uspokaja teź dr. P. bójątythsi~. fŻ'lwletzehia
choroby Z te(ehU wojny na dalsze. oko1~ce Etir<Jii
py, gd~ maio to jest prawdąpodobhe, jednak

wy.

przeńiesiomi na inny grunt, roolera.tnoźe
buchnąć, znalazłszy pomyślny teretlWniehygie.

nicznycll

tu'z~dle[liach

miast' współc~e.c;.nyt!h.

SA'LONłKL

o

istI1ieją

Salonik, daWilej 'Vi}ssaloIHkłl
dWio wei'sye~ jedna .inoWiiie, Filip li

początkach

1mB ,macedońSki zt!łózył ją i ~azw~ł ha~pa;mląt~t:
ZWyCIęstwa aad Tessalczykaml, . druga zas, wypro-:"

wadzanazWę miasta ód Thessalonldy"zony Ka,:"
sandra króla Macedonii a córki Aleksandra· Wiei ..

kiego....
..
W Salonikach głosił niegdyś ewangelię ŚWięty
Paweł. Do. rnl.eszkańców tego mla,.śta wystował

z Aten dWa

listy. Niektdrty

świ!;lty PawełtliWalił

plsatz~ hVietdzEł, Żtl

cl10ty sakmiczatJ"alelegen..

d~ opcHviada/ ±e gdy apośtółió\),tiszGzał Saloniki
. otrząsł proCh !Z sandał6Wi szat; abyI11c~egQ, Z

sob4hie·.~abrać..;' -.
eUltłcy '.\ly}!wolenie., .... • ..... .'
Udeka}łcynJ1, :t.cfaW1Ił~ si~, że póCl~ Mde miastatego.'ze
.
Manuel
Kótheflsld
óddaje'w lfi~; rqk~t<r6.
.....: S~t'~wę,.wolności narod?'t'e} . raCi,ej sk0m.~ ~byt pt}!"oli, w~~g:t~~tli śmierdł! rinllszYhi~ele, lestwo Tes.saIOi'lkkle ~lęGió'w!
swemU ,~e!fii~tuszo.
R~Qtl'\łtUl.~ • tacy obro~cy. za . Ja.kie!1 . slt}podalą leuU .n!() przyśp1eszy' bIegu, .Koł1iI pociągów któ.
wi
margrabiemu
,MolJtłettat. ajcztaty;ltltu,:~ótnięj
dziennikI. zydowsko~glełdowe .bel'lIńaklc, a nawet rez3]ezdfały na' dWorzec Kart~ntyM'Pola 'były pr.zechodzi ,królestwo drogą' spadkil na.brątaRę..
prasarzy!1's~a, kt?l'a dopiero prz,e~kiłku, tygo- ,z~rylgane .ktwi~, kt~ml z hićhociekała shttgm:tll. l11igiusza. Bonifacego. Nowy król· wznosi na:naj:o
dnIami słaWiła zmSzctel1le wolnoscl arabow try- Kdkn kolejarzy zabIli uciekajacy a wielu cięźkó
wyzszym pagórku miasta, w~lJanlały tarnek,prie~
pOlitańśkicb.
poranili..
.,
rObiony p6il1iej przez turków, nie mających:\Vie~
.•.• "_'~'.
~udllOŚĆ uc1eka clij tatoHcy, w której panuje
. Je us~at1.0w.ania dla pall1iątek historyczhY9JIJ).. ,i.~'
. dotkliwy brak chleba, Przed piekarnie zajeżclŻJję
na WIęZleme,
.
r'
l"
r7, W" O',.lli n"
wozy ~oJsko.we, otoczone eskort~ i zabiel'ają
Sułtan
)V1.urad
II
kilkUlu'oti'tie
.oblegaL
Salg..
ił'.J
IE.J
.:J
chleb. Pleka1'me W KoIlstantyl1opbltt mogą dZietl"
11lkl
~łe.
h1iasto
Umiał!)
się
żEt
kał;dym
razem
()~
nie dostarczyć 250. do 300 tysięcy kilogramów
,chleba. Z tego żnbierawoJslto przeciętnie. 200 btÓ111C. iDdplefQ w 1421 fóku. tidatQsl~ tutkom
d.;ięki podstępowi, opanQwać ,stolicrf<MacmlonH•
, Jak . 'Wiadomo, instruktorami w5jSkoWy111i htt· . tysięcy ki1()gfumów. OClywiś'cie resita i1ie Wy- która odtąd,. pozost~wała nlept'zerwanie ,.pod jarzstarCta
dla
ludtlClści
cywilttej,
która
stacza
walki
ków' .'byU .000iterowle pruscy ze słynnym geIletamem turecklem.
o każdy 'bochenek chleba.
ł&n Obltzem.11a czele; a dział dostartzyła Ttltcyi
Widok na Saloniki ·ocl strony mo~za jest
Nadomiar złego zaczyna brakować "rn~ki i
fabryka pruska l(ruppa. Natiortliast instruktorami
wspatllały, Miasto .zblldtJwal1eamflt~dtrall1ie to?zbo1;a
do
jedzeułtt.
.
,wojsk()Wymigreków, hułgarów i serbów. ·byli
pościera się ,na stokach, pagótkó\V') '; :ódnQg gór
ofł.tei,;'oWie f:ratlCtiscy, zaśt\ziała tych .trzecH sprzyKolomondes.
. Naprzeciwiw. miasta, . po drugiej
i lll1ei'Zonych wojsk pochodzą z fabryki Scltheidta
stronie
zatoki.
wznosi; się staro ,. gręcki ..... Olimp
W CreuSpt Ody Wybutbła wojntt, slldz{}110, zwła
Cholerapodczaś
z~any' dzisiat górą· Lach~, . Na.lpwqtqtl)'ośGler~
szcza.VI: Nter.ticzeclI, 'ie ·zwyct~o .turków beS!ę, mIasto .al ..do .\\,enecklego .f9rtu,Sa,rnaria· 'dzidtie' "łl:ttwem, 'tymczase1Il po upływie kilku tygt;l3€az-Kule. Dalej zaczyna się równina Caia,<ini .właś;c}W'Y,ch walk turcy. zostali bezptz)'kład. .' . Nad .wolskle~, tur~cldetll,zawisła jesżcte je- sla]
marya,
która W. ostatnich ki1kl.rJatach~iabudowa"
nierozgromll~ni.
.
c1n~ .~ro'lna zmora, ntl]sr?iszej może plagi ludz~ ła, się i tworltydzlsiaj arystoktli!tydznJfQltf~lrtk~
P~nosiły • się' zarzuty. przeciwko niemiecldnf' koscl ..,.. cholera. Do grozby śmierci na polu bit·
.
.~., ,i,
',' .
oficerOm l·11iemiectd~, dZiałom,· zwłaszcza we -;r~f~b z głodu pr~ybyła jeszcze ta strasz IlU cpl- mIasta.
.
Niedaleko
od
Salonik,
trzy
mi!e:ba
iachqd
ł Fr~cyi. ()czywiścieniemcy. odpowied:iien•. skutpłynie iI{~rdar.. Wytryska. on :w,g6ra~h: Szarc,htg
,Idem czego powstała żywa' polemika,' toc~ca stę
Azya jest oddaw11a siedzibl! Cholery, skąd w
p,lyme poprzez ca.łąMa~edonięj,wpa'i'
,,~;. Niemcy, btoniąe się, podnieśli' pomiędzy
z .nad brzrgów. Gangesu posuwa sWe strl:1.s~liWe cl~ Albann,
do
c?r~~.
to bardZiej pxzezę(j.~an1ułat1ej2a~p"
!inaemi, ~ ludzki . matel)'ał wojskoWJ w· Turcyi :zag<;»l:Y, ,razem., z~arav.:a\Hlllli do. ludniejsą,ych
jest ..rnniej\yarlOściowy,"~ adrnit1istratya jest :lU- '9il1lsk .k01!lUlll~cYlllrHel'Za?ko aż do Rosyi; ki salonickIe]..
. Przed 1869 rokiern miasto,byłOiotoezóne
;pęłIlię wadliwa, fe wogólcwszystko Ulega tam , Prz~nosz~ J~. tak,ie .muzuhnanscy l)lelgrzyml, wę
mut~fl1l,
WŻ!1ies!onernl jeszcżeiac~as()\Yby,zan·
iroikładowi. To prawda; ale dlaczegót ·instr1.1hiO'dtuw~y do Mekki, 'stat11t@d zaś. rozchodzi sl~ ona
.tO\Vie prUscy; Widząc, że praca. icl1musi: być bez wszędzie, gdzie, trwa kult Mahoflieta. Obecnie z . tyjs}{Ich.·. Od strol1y' morza t.burzónn: ttl1!ęsć ,tych
'O\V'OO.lWsil!dzie1i· tyle lat w Turcyi i piOl.lierali ~owodu. pOWołania. przez Turcyę ~ołnierzy z oko, obwarowat1! rta Jeh miejscu zrtajdLijąsi~· clzisHij
z niewanf!Wl1 punktualnością sowite płace? Su· Ite, gdZie sta~ . grasuje cholera, przewleczono j~ bUlwary naclbrzeźl1e. Mury.· przecięte;by,ły.d;)d~ ezasą do . eza$ubrarnami, z który~h zaqhowąła.: .sił
'm1~ nauezyciel cofa się w takim razie;
n~ teatr wojny,Wybl\chłszy ruz w gęstozalud
". .mni~jsza o to. Z artykułów polcmicz.. il11011ym o~ozietul'eckim, rozprzestrzenia się ona tylko ledna, zwana Jenlkapu. . ·. .·.......i > , . , ;
.w tej
napisano, prżytoC'lymy cOraz ctHleJ" znacZ'Jc sW9l poc~ód setkami ofiar. .' ,lt,;l1e, ~pstały . zburzone lub: ,P:I'~~qud(),yv~ne~:,
przez francuskiego Wskttte~ .tegq .turcyrt\aj~ wsród .siebie wroga' O leUne) z.nich t. '(-w,. złotej 'bralh,ieqJjow1adają, :~el1azwa jej pochodzi :l ć:tas6W"Ąlekeniidf.1l
uśpl'a- . stl'aszmejszego, nitU kula l1ier,rzyjaciela.
'.
SIrotki i - rozmiary ~pidem1i lekcęważono po~ Wielki~goł kiedy) prZecliódzlłYVl;tez' tiią'~ka1:aWa"
, wypoWia- czątkown' . teraz s~ajf,! . turcy wobec tej !'ltrasztlej l~y ,'Y1oZące ~ł(}t'l. rudę, ' wydobywaną:> .Qngiś
"". . ..
. pl~gl bezradni~,PQrtQSząc "stra$zne oHat)'.w lu- gdzles w okohcy mIasta.
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dZiach.
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Otóż monachijski bąpącztei:epidemiidt Pet~

tenkofer . dowodzinapod~t<\wie badań wqjny r.
1866, fe ,aczkolWiek wojna wskutcl,nag,rortHtdże
lUa mas ludzkich wYtW'atza', lPomyśtnewarunki

.

•

."

, . Saloniki były niegdyś: 'm~aętepi ,hfesły~hanie
o?gatęmpo,! wz~lędeąt skarbow~ztulQ.~ ·.Jj?odróż-

11lk . fran<;ulSkl . Bea;tl?'I11' twiętdzi;#l.~iĄt~nach .

posmda1r one· l1alWI.ę~stą ność'zab~k~ (13eąu<l
~o~ ,zWle(i;zał Sa10mkl w ··.r... 17?6)r',W,.•Q1~'V'~ę·
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ku XIX uległo wprawdzie wiele skarbów %l1iszezcniu,ale i tak posiadają Saloniki szereg nie·
zmiernie cielcawych i cennych budowli. Pierwsze

3

f•

° godz.

12 1/4 w poł. w kościele św. Krzy ..
Towarzystwo muzyczne im Sr.openH wspólnie

:11.

Tow. śpiewaczem "Lutnia" .
.miej~ce wś'ród nich zajmuje kościół św, Jerzego
Podczas nabożeństwa chóry towarzystw i or·
zamieniony prZez turków na meczet i nazwany
kiestra symfoniczna przy udziale solistów wykoprzez nich Iiortjadji-Sułtan-Djamissi.
. iw I) "Kyrie" 2) "Gloria" Gounoda, odśpie·
Dzisiejszy meczet był niegdyś świątynią, a
wa chórnLutni '; 3) Arya-Bacha, odegra sole
powstanie jego. sięga czasów pl'zeclchrześcijal1.11 skrzypcach dyrek. Brandt; 4) PieŚli-soJoza·
skich. Ze szczytu jego schodów, wykutych z jepicwa p. Lasocki; 5) "Andante religioso" Thodnego bloku białego marmuru, kazał ongiś ŚW.
mego, wykona orkiestra symfoniczna Tow. muPaweł. Wnętrze kościoła ozdobione jest bardzo
zycznego im. Szopena; 6) "Salutaris". Oounoda:
.....__..............
" _ . _...
_ ........_ _................0-'.,;,*_"...
'..............
_ _-_...
_....
7),,0 bone Jesu" Palestriny, odśpiewa chÓr
pięknemi .i stosunkowo dość dobrze zachowanemi mozaikami.
sę londyńską i paryską.· Pohicy .utrzymują, mię~ męski Towarzystwa muzycznego.
Piękne mozaiki znajdują się również w ko,
dzy innymi, samodzielne agencye prasy w Berli.
nie, w Paryżu, a od niedawna i w Rzymie. Na(x) Z kościoła św. 1{I'zyża. Zarząd chórtl
ściele ŚW. Zofii, dzisiejszym meczecie Aja-Sofia,
w którego kopule znajduje się sławny IJantocza· leżą oni. do naj gorliwszych informatorów prasy polskiego przy kościele św. Krzyża zawiadami~
zagranicznej wszędzie tam, gdzie idzie o poniże~ członków chóru, iż jutro 24 b. m. ag. l1-ej
torprzedsiawiający Wniebowzięcie C:;hrystusa.
, l . l l
'
"
r k"
rano, odprawiona zostanie uroczysta suma ku
.. . Bardzo cennym zabytkiem bizantyjskiej prze· nie niemlecdeJ
(U tury I'tlCZermame po Ity I me~
uczczenie. św, Cecylii IJatronki muzyki, pode.zas
szłości jest także katedra św. Demitriusza (Cas·
mieckiej". '
. .
K
Niewdzięczni. polacy! A ,przecież niemcy ro- której chór ,pod batutą swego dyrektora p.
a·
simije-Djamissi) .. Powstała ona w początkach IV
,
wieku. ~niszczona ldlkakromie !trzęsieniami zie- bią, co mogą, ażeby ich do siebie "przywiązać!" rola Fotygi wykona pienia religijne.
mi i pożarami, odbudowaną !Została w dzisiej(x) Nabożeństwo. Od jutrzejszej niedzieli
szej swej postaci przez ,króla· ,leona w' latach
począwszy w kościele św. Józefa będzie odpra717-741.
.
wiana Msza święta o godz. 12 i pół .. ażeby tym
Z .budowli świeckich najbardziej interesujący
sposobem pod9zas 'zimy zmniejszyć tłok na Sujest łuk tryumfalny, powstały z kańcem III w~
mie i dat możność poboźnym słuchania Mszy
i t. zw. biała wieża' wybudowana przez wenew kościele.
eyan w wieku XV.
(-) Z Jasnej Góry, W tych . dniach przy(e) Z kl'yzysLI Iu·edytowego. ,Brak kredytu,
LudnóŚć Salonik jest bardzo róźnorodna.
być ma na Jasną Górę dla odbycia dorocznych wywołany zastojem w przemyśle i handlu, a spoPrawie połowę jej mieszkańców stanowią żydzi, rekolekcyi J. E. Biskup kujaWSko-kaliski ks, Sta- tęgowany wslmtek wojny bałkańskiej i niepewllcj
po&>mkowie emigrantów hiszpańskich. Mówią nisław Zdzitowiecki. Pobyt Najdostojniejszego z tego powodu! sytuacyi spowodował zupełny
oni ciekawemnarzeczem hiszpańskOl-hebrajskiem. Pasterza ma potrwać 2 tygodnie..
brak gotówki. Ponieważ w instytucyachfinanNa 160,000 ogólnej liczby mieszkańców jest ŻYr
J. E. podczas pobytu swego na Jasnej G6- sowych zarówno rządowych, jako teź' i prywat~
dów 60,000, muzułmanów 35,000, greków 30 rze dopełnić ma uroczystego aktu włożenia su- nych, udzielanie kredytu jest niezmiernie. utmdnlokienki zakonnej ks. Saworynowi.
tysi~y, serbo-bułgarów25,OOO, armeńczyków i
Prócz ks. Saworyna, w tych dniach podali ne, przeto, pomhno nader nizkiel~o kurshlistów
innydl chrześcijan' .około 10,000.
.
~ d'
. , d
zastawnych łódzkiego Towarzystwa kredytowego
się do zatwierdze ma wla z . na wstąpIcOle o miejskiego 87 rb., wielu właściciel1 nieruchomości
zakonu do. Paulinów na Jasnej Górze trzej wy- zwróciło się do rzeczonego Towarzystwa o. po.•
· .... II1II8
•
święceni już dawniej kapłani.
.
.
W·rogowIIle
nIemIec.
Władze dyecezyalne przedstawiły władzom życzki. VI ostatnich dniach próśb takich wply·
"Magdeburger Zeitung" poucza swoich czy- rządowym przed miesiącem do zatwierdzenia O. nęło tak dużo, że wydział hypoteczny zaptacó·
,. . l
P
M I' ,
,
lI t
wany jest przygotovyaniem dokumentów niezbęd·
t6
telnik6w: - kto Jest gc\ wnym meprzy]acle em
iotra ar <leWlcza ha wice przeora ( asz oru nych dla przyznania pożyczki. Najwięcej zgloniemc6w? kto psuje ich dobrą sławę w Europie? Jasnogórskiego, a O. Wincentego Olszewicza na szeń'o pożyczki Towarzystwa napŁynęło od
Gł6wnym \I winowajcą" jest angielskie biuro prokuratora. Władze rządowe zatwierdzenia te- właścicieli nieruchomości z przyłączonych. do
Reutera, które powołane w swoim czasie przez j go odmówiły.
niemców do życia "zaopatruje świat cały wiado* .
Przeor klasztoru Jasnogórskiego zwrócił się Towarzystwa dzielnic podmiejskich, przeważnie
mościami dla Niemiec nieprzyjaznemi. Lecz jądro do magistratu z podaniem o ustąpienie Klaszto- z ulicy Rzgowskiej wsi Dąbrówl\U. Tak llczllc
"t:Z~czy,;Zd~o:i
vM~fjt4~p,U!gęr"Zeitu.llg" ". Jeży ro\)'j teryt()rypm, I~a ;~tóJ!el1} .stojąs,t~re ja~ki. z~łoszenia ~i~ p pO;i:yczk~ T9,}varzy~twa. w.,cQ,wi,\!.,
" . • ~.łę.b.J~j. . ~.:;~'~.;.'41l.•J~.I:l. .·•..
"'. n. . ~.:'.t1. JH,(~.,~,~.,te(ą,. :. . . '.t.PJ.'i.1kO 1<1. a~z. tor zamierza. Je.zburzyc '1 •.postaw.:.lc. na ten.1,' ,0le,1:w.Y1d~!llzlc~eg9kursll,lst6"W.zast.ą;o/pyFłł;:~~*· .
l~dno<(!{~rJ'l,W~,:.
,.:a~!tJw dalszymclągu'p9'..; . mIeJSCU murowany parka~ ..Pozate.m c;i9.datko~ wymowmeJ śWladcżą osmutnyrnstante:: kre~ytą.c" .
włada.. ha~atystyc
gazeta,że.;,paflstwo nje~. w;optzeor prosił 0. ustąpienie KJasztorowlpasa. . (a)Przedłużanis sezonu .bUdowlail;eg~;'Q.~} .
mie~lti~ padła ofiarą polityki zupełnego okr4że· c gruntu na.chodnikprzedpar«ąnel11. Magistrat bernator piotrkowski rózesl'at wczoraj do. lla,
. nia" .. ~ici jej ciągną się między Petersburgiem, .jędnakz uwagi na to. dru.gieżądanie,rnianoWiCle, czelnikówpowiątowych' j ,prezydeI1ŁóW.lf1last
Krakowem, Lwowem, Pragą, Wiedniem, Rzymem że Klasztor na chodniku mogłbyutz'l,dzić budki 1 Piotrkowa i Łodzi okólnik' wspr(\wie' ptZedtu.
Paryiem, Londynem i Kopęnhagą,,,Szczególnie . czyniąc przez to k~nkurencY~· miastu, . żądanie żenia sezonu budowlanego.'
.' .
wpada w oczy w .ty~ koncer71e ~sp6łpraco~ Klasztoru pozostaWIł be~. "YYOlku~ .. ' , , w . okólniku tym, u;mając,' że wykonywanie
wnictwo naszych; najWiększych meprzYJaciół:-po'(x) Uroczysta nabozenstwo ,kUCZ.CI sw. Ce~ niektórych .rob6t, iak np. pOkryci,e bucly;~ktl a~-·
lakqw, którzy niemały. wpływ .wywierają.na
pra-cylii
urządza w nadchodzącą niedzielę dn. 24
chem bęclzlenawet.korz~śtn~dTazabe2:plec~enla
.
'.
'.'
.
.•..
.
, .
. . . . .
.1.
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I. że

czem nieupozorowanem!Stalo się takohydnem,
.Ciętkie są ludÓw ..;:nieclole,. alemiejriWl1a-'
niema słów, aby, tonalężycie napiętnować. dziej~, ie,przyjdzie czas,iiż siłę swą .oCeąi 'sło.Węzmy np. dotę w~nec~iego, który w. ksiąt- wiani.n. i/wtędy za godne,' hasła .odpłaci ,St.0~rOĆ
.cedo .naboż~nst~a no.slł pistolet lub sztylet, u- .gC?dn,le]szą ~arą.· PrzyjdZie czas,. kiedy ten;:s.łó-:
WywlasZczenlew Prusach, czyli szczyt c~ilizo.cyi. _
kryty. I przyjrzYJ!?y .Slę ~ujgdy powązkich. wl.anm p6Jdzie pod jednem hasłem tazertl'w'oPotęineNiemcy., .... Jak się przedstawia stosunek slo- uliczkach Wenecyl skradał Się, aby przy, spotka- .łaJąc:.
'.' "
wian do niemców•. _ Cie.kawe cyfry,
niuzamordowąć podstt'lpnie swego przechvni!:a.
. "Be" l i t o s l : i " ! , .
,
Nikczemność widnia;a mordercy z .OCZU, ale
. Narazią· pozostaje l1am jedno: .niemy pro"
Wywłaszczenie ,VI Poznańskiem! . , .
wobec takich czynów ~jak WywłElszczenie- był testt.p0z~staje nam rQzpacz1iw~ w?ł~i7,n.ą;:l1i.fjlR6żnego rodzajU bywa przemoc sllmeNzego on jeszcze jakimś orłem potężnym, którego na·~odzlwoś<;. pruską, na które na}cz:ęsCJepxon1czny ,
nad słabszym. W pierwszych czasachr,ozwoju miętnośd poniosły, jak Iiuragąn owego króla .sri1iech niE)mieckic;hnarod6w jestodpowied.~ią;
rodu ludzkiego sihiiejszy lamał słabszemu żebra, powietrza!
.
.
A Europa?
. . '.'
. ...' . ,.. . ' .. ' ,< .
potem k~mieniept nabij~~guza,lub robił dziurę
Tak bezgranicznie czelnej rzeczy. Jak wy~
. Ta,stal1a prost~~utka p.a~l'zyty!ko,g'(j~tE~by
we ·łbie,następme.\Vymyshł sobie pałkę do roz- właszczenie, qopuszcza się nar6d, który. chce~Ię. dało rubla zarobie. TrzęSie SWOl(n,t()wa(~m
biJaniaii s:z:;ło·to.~kulturalne" dziełQcoraz wyżej ucł10dzićw świecie za najbardziej kulturalny, a I woła:,..
". , " :
. i. wy,źeJaż do sztyletu i brauninga, aż do ar- potwierdl.1 wynalazek ten. który się, Chętnie pod~
"PóJdz pan.~o f!1~lel ' . . . ; ' ... ,":;.>'\:.
maty LbOtnby!:
.
.
.'
pisuje "Ge~manorum rex"! Do osławionych przy. K0!lstytucyJnI n11t:lst.r9WJęJ ltbęrab,/1J~,clZU~1
po zatyrrli bardziej (?) cywilizowanyrni.środ- miot6w. domu I-Iohertzollernów pfZy.bywa -jeszcze kt6r.zy nlęda'Yno . rwali .Slę .dokomun~,~.g?:!.~go· .
kamippdąż~ły ipne piękne rzeczy,inne kary, jeden -:--." uświęcony przez uc.hwałę par:1amen"- tO\y.I.ubóstwlać .. afrykafisk!ę~ :.ple~I~11~~9zęrcZ'e
jakgtabiei. . . .
'..
. tarną.
.'. .
. .'.
.
....
Fanów, . ąy17 by 1m t~prz~Jazn .lulk.anąscied;vq. ', Nap~~ykład: : zabieranie bydła, szat źywnoś'. S' 'l
. d' . . '''1
. . ł B' . . .' 1;' k6w. napędzlhl dokieszęoI. .'. . '
...... .
~itprecy()zów,anawet żony;wszy~tko to było
. " la. pr.ze pr~well,! -:- ma~v)a:. Ismarc~J ·.Odzie W ·Europie istniejejak;a.idea" . prócz
,tiaporządkll dzienpym. Ostatnia~grabiei uzyska'* ha~~o t? Id~le wszerz I w dal, I coraz sze~szy idei uży;cia, prócz idei zdoby(:ia gro$~yl lakierni
·la\;tu~węt:PraWOobywatelstwaf.iiwszystl~icl1 naj- obejmUJe ~Idnokrąg.. .' . ? , ' . ' •• "
ideałami. kierują się rząclyi jakie it~ały ~aszczę.
:baf;4ziej,~)'~mzo,Wapychl}arpdó\\\stała się chp- ,SpokoJne,mu ~Tll.eszkan~O;Wl: ~ablel'aslę ma· .piająwśr6dswoiqhhldów? ..' ".: ',~i .• ' .
. t~bąchtpOlczną IZap1~,eOlła .s~ę W wyłączny. J.'1. e.k....dł. at.e~o. lr.dY.: n\. e..~ze... nale.z.y.,.:~. o I.n. ne. goszc.z~pu. " .... '. . )tl
... 1.'.lh.'Cll11.·. H.' . . w.'.y.sta",ił .całąr~a.:le.·.ry;ę aniołów
iPI!~y~~~lel;;~~~deczrlych pqyjąci6ł dpffiU.· .' i '
,awl~p, :~ą~1:)yc\;go. Się trz~b~,,: ~ n~ to mleJsee WSI e g:e~s.a 11 e e, na, mostach t~l?ałacach mn6l\i~:a~f;4ith~j nO\y()czesnymi lwynalazkami·~ą:, k00·; osadzlc memca. . . . . . . . •. \
,', ."
. ..stwo ~c~lstotdob!ych skrzydla~y'.ch ,napotkasz
fiskataj:np;majątl\u'lub ka~ienicy,).ąlbq;tężvkol1·
Z dawnych zlempplsklchwyłowlc.rekruta,w,BerlJllle, .bopanUJący nakazał lm, aby .0 bO-4
trybucya.' t, p" ale w dzle)acn rozwoju, ,,,~ul- i posłać go na obronę państwa, .aby tam z>l1ie- gObojnoścr'naroduświadczyIL,,,.
.'
tury" lQdz\,c'iej nie '.istniał jeszc~e' ta·ki \wYl1ąlazek, go jatkę" '!Uięsną zrob!ono, .to . rze9z.zwyc~~j naj
::' Lw Jem ,tkwi właśni~ ta ir.o,nia
jak wywłf;lSzczeniel.
....:.;/., ';~;:.\ . ' l i . c al~ aJ;>y g?tral\,tow~ć,lakoczłowlek~j.n.a :to '. .... ·Por~\VnaJ~y . ten kra)
atni
. Bowiem 'dQtąd-konflskatę 1\1~~~:@J:!~t~P;U~~(t naJz.~yklc~Jszy,cb;poJ~ćetyc~nycJ;L"~(iiKme:.<.. ... 'ką:pół4zJlcą, Jak Ją
upo%orowywa... no. j.akimbądźCZyne. ~,.,. '. .:.Qfę.f.............. , ."1, '. ·.:·.'•. 'Y·.'.:.'.::.:.!.s.ł. . .9w
. . .i.a,.P. :".i. n..:I:»:.US1. 'b.l'ąfl,IĆ.:sW. . o. :.J. ~;;..~.r'W:.".(l.ą.".l.n. . ter~•.. "r1ijh ,Ser~!ą, gdzi.e jes~.cze.'. . ... . .•.
posiadacza lub .qbywatela, a~e;w~~ł!lszcz,ę
,::,>,ę,9~. . ~leIl1!ęc~loh,a za t? ten. I'I,ąró~l1()dptapamu l ne IdeałY; , p~r6~najmy
. pruskie !\tało SIę .czelnem ła\dactwero'·Luą~~t'f .. ":.SI~/i;p!~,kaźd)'m kroku nienaWIŚCią.
".
. saka ze słowlsmnem... "
.
t.

l.

·L,' ",
)'",

"

,~
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;; \'.alo~ci blldynl<u od szkodliwego wpływu opa-/
(a) Walka :z fahl'ykacyą al'tyl<ułów ?pożyw- cZYtlsldego, Mojżesza Oksu, Gitla Binke, Chaima
t.~tiw, a!lli(Jsfc,r.i"C~llychł w uzupełnieniu okólnika czych. ~p!'awG ,założenia w .Łodzi, oddzl~lu pc: Kr6la, SzlamG \'lajngarta, Szymona Hiccnsteina.
;" dIlfa j maja r. h. za nr. 859, polectl po upły- ters/Jurs!m:go lownrzystwa walio t! falJlykacycl Berka Mejerfclda. Moszka Tuszyriskicgo-po 25
\', ie jesicilnei:;o terminu ustanowionego sezonu I arlykulllw spo,?)'wczych magistrat odłożył do rubli Ł4l"zywien lub po 7 dni aresztu; Abrama
Szajbę na 10 rb. lub 2 dni aresztuj Annę i Sza..
ludoi'.'limego, dozwa!nc na wykonywanie dłużej chwili zaprowadzenia samorządu 111icjskiego.
ję Cygelbergów po 10 rb. lub 3 dni aresztu;
:!.i::;.(~?, 14 gl':ldl~i~ r~)b.ót nastę~uj9cY,ch: .1) cie(x) OililZyt. Jutro w' niedzielq 24 b. 11~. ,sta. ic!=,kll,h. mu,an-;.I,lcl! I IIlnych. kOl1lec~nych dla rantem tow. Krzewienia Oświaty. o gOd7.InlC 4 M)rdkę Bradecldego na 15 rb. lub 3 dlli aresz..
tu; Fajwla Zanda na 50 rb, lub 14 dni aresztu;
1:(~I:1'y~~a t:uc~~r;~~~, ~a~hem; Zł wsze}kl.c1; robi?t po potlldniu w lokalu przy ulicy Mikołajewskiej 'leku Btawata na 30 rb. lub 8 dni aresztu; za za'.': 1:;1l~,;_,1_~ .1,. zd.\""ddnl~ . fund,"m~Iltow, ~) robot nr. 11, p. R. Lewinowa z Warszawy. wygłosI krócenie spolwju na ulicy: Jana Ogłaska, Chai\ .. 1.:\. Jle,lI d,l~ ch w ~u~tynkach
~okrytyc~l dache~11~ odczyt O historyi parlamentu angielskIego H •
ma i Chanę małżonków Grinbaumów po 7 dm
;~ w3nlr.l~lem zabICia deskamI otworow drZWI l "
. .
okj:;l1: 4) robGt ciesielskich przy budowie wszel(x) Czytanki ~la dzieci .. Jutro. w. m.edzlelę bezwzględnego aresztu; GoJdę Pomeranc na"
kic-go rodzaju }~machów.
.
24 b. m. odbę?ą .Slę czyt~nkl dla dZIeCI llustro- dni aresztu; za prowadzenie budowli bez planów
- J. Zylbermana, na 40 rubli .Iub 10 dni aresztta;
\.Jski:lz<.me w wymienionych wyżej punktach wane obraz~ml mknący":l:
w;zell;je roboty winny być bezwarunkowo z d.
,,\I{ sali Geyera (PIOtrkowska 289) "Stara za pobicie w miejscu pubHcznem - Stanisława
Szpaldewicza na 2 tygodnie aresztu;' za obelg~
l·; grudnia za\vieslOne aż do 28 marca. Wy- Basn" I •
,.
..
lwnanie wszelkich roh(5t budowlanych powinno
w sali Poznansklego "WYJątki z Pana Ta- słowną Aleksandra Plotrowicza n,a 14 dni aresztu.
nadal być ściśle zgodne z żądaniem okólnika deusza".
..
•
. (a)' Znalezione dokumen·tYi Naczelnik łódz..
niniejsr.ego.
.. ~oczątek o godzutie pół do 3 po pOłudmu. kiego kantoru pocztowego nadesłał do' wydziału
(x) Bank kupiecki

arz~dl1i!\om

łódzki postal}owił wydać
doda-

Wejscle2 kop.
(x) Z tow, badali nad dziećmi. Jutro w nie-

jednol11ieSi(~c1.ną pensyę. jakO

tek droiyzniany.
(x) "lyoi(l Pabianickiego" otrzymaliśmy pierwS1.Y numer. Pismo to ma wychodzić we środy
i w soboty po poludniu. Prenumerata Kosztuje
rocznie 2 rub. 80 kop., a z przesyłką pocztową
4 rub. Półrocznie i kwartalnie odpowiednio
mniej. Jako redaktor i wydawca podpisany jest
Jan Bełciko\Vski. Adres redakcyi i administracyi
Pabianice, ul. św. Rocha nr. 23.
Numer zawiera cztery stronnice, na l\tórych,
słusznie bardzo, nujwięcej miejsca zabiera wcale
bogata kronika miejscowa.
W bdcinku rozpoczyna się druk "Wspomnienl.e z. r. 1905". prz;z y. L. Ch: Au!or przedstaWIll" SIę czytelmkoWl, lakp sędZIa gmmny w OW~lTI

policyi śledczej rÓ2:0e do ku IY'en.ty•. ~nalezione w
slcrzynkach pocztowych a mianOWICIe:
Paszporty na imi~ MirU Koss.l Marcina Eker·

dzielę

24 b. m. o godzinie 4 po połudńiu" odbędzieł się VI. lokalu Towarzystwa (Piotrkow~k~ 91)
pOSIedzenIe naukowe z referatem p. ~meh ~zy
có~ny z Warszawy p. t. II W~pracO\ya~Ia. ~zko!
~e. Akt~alny ten temat mewątpltwle sClągOle

ta, Wilhelma Wernera, Elżbiety Szyki er, Kazimiery Wnuk, Waleryi Adamowskiej, J6zefy Kubiak,

Herszka Widawskiego, Waa,ława PeJki, Edwarda
Wendlera, Felll\sa, Pela,siaka, Jankla Wulca: kORd
trakt na imię Marcina i Anny małżonków Ekertów, polisą ubezpieczeniowa na imię Edwarda
Tokera, książeczk~ obrachunkową na 'imi~ Anto·
niego Pelesza, bilety wydane przez administracye

liczny zaSLęp słuchaczy.
. (a) Oględzi~y komisyl. KOll1isya techniczno-

Inatonl

samtarna •. stosuJąc ~ię do rozporządzenia. gl~ber

l

I

pIOtrkowskIego, dokonaJ'a oględZin l refabryk:Ouzego, przy ul. Długiej nr. 71;
Tletzena, przy ul. ł'.'lkowej nr. l, w celu spraw~
dzenia, czy dzierżawcy fabryk posiadają odpow}zyj

fabryczne zamiast paszportów: na

lacyę mechaniczną;

na i L. Feingolda.

imię

Piotra

Janczara, \11'ojciecha Pawłowskiego, Ka~ola rler..
niga, Józefa Nowaka, kwit lombal'dowY z To·
l
warzystwa
przy tllicy Zachodniej nr. 31 za nr.
o
r wiedr.ie pozwolenie i w jakich. warunkaph pr I wadz~1Ja )C~t. f.abrykac~a. I<omlsya. stwlerdzny- 113257, bilet wojsl<owy, wydany na imię Feliksa
szy, lZ wmsc!clel~ majl! pra'Y!> na prowadzeme Pelosa, dwa weksle z podpisęn1 .Iózęfa Bajer..
czasie, jeden z tych, ktorych aresztowano zbw- fabryk, poleCIła Im: 1) urządzI c w salach wenty- skiego i dwa rachunki na imię M. Morgenster..

I

rawo za 11ch wałę, aby sądzić sprawy. po polSKU,

j mE\łuje

2) rozszerzyć prllejścia mię
dzy warsztatami; 3) urządzić jadalniQ dla robotnik6w,oraż ambulatoryum dla porady chorych.
Nadto W fabryce Glll:ego nUIJrawiC.: mur na II

z humorem pierwsze chwile. "spędzone

w ciupie".

Nowego towarzysza

w prucyna niwie dzien-

nikarstwa polskiego prowincyol1alnego witamy
s?:czel'e\U;

sęrdecznel:nżyczęniem powodzenia.

(x)Stręczehie ~ług. Dziennik ;~Polak-Kato~

.likI..,. WYChodzący w \o[arsz.awle, zaleca organistorn. zw~aszc2;a w mniejszych miastach i osadach. aby przy parafiach zakładali kUIl.tory nnjmu stug. Potrzeba na 10 pozwolenia gubernatora, o które należy podać prośbę Z dwiema
rublowemi markami stcmplowemi.
Kantór taki otwarty jut Jest w Błoniu.
nPolakcKatollk'lz<1znHcza, że dotychcĘ1is na
prowincyi stręczeniem sług zajmują się wyłącznie
żydzi. . . '
W
... warszaWie dobre i uczciwe sługi . rekO·
mehduJe SCbWl1isf(Q8W. Józefa (ulica Sew~-

piętrze, między

filarami,

rys.y..

.' .

(e)

policyj

'wiel~,

gd~ieuk:azał'Y si~ małe

'..

.

desperat. Onegda1

Ślec.lczej przyjechał doroil,ą

rlowydziałll

mtody

czło

. przyzwoicie ubrany i prosU o. zaareszto-

wdrożenie ślędztw~h t>anlewat okradł
,swegokoJęgę, rgeczy ?:aś slt.radzronę ~przedał i

. wanle go i

Ta:!: sama l<on1l sya ~gltldałą plęl<armę Hermana Altenąua dla wy!obow cuklerniczych, \lrzą~
. 9~Oną. ~ domu. drewmanym, przy ul. ~enedy~ta
nr. ~~1. ~ud~nek ten 1 'przyl~~a ą?POml:szcze~la,

", ." ."
..
Po ·bllższem ~bądanłuclekawyten," osobnik
zęznał, że Jest sierotą, od 4- 'lat, nązywa slą LepIeniądze stracił,

opoldB.

pr.zl:;.-~.aczon:-go ,na 1.14 1<ę •. K?mł\'>Y~ pos~a.l1owlła.
u~Y p]eI\a r !1lQ, .lako 7,paJduJą c Q. 81 9 w meodpo,wwdnlem pOl.'l1leSZCzel1lu, zaOllwąr.: od Nowego

Roku.
(n) Z

Młody

'

Ji~y

lat 19, nie ma dachu nad

głową.

ani zajęcia. gdyż: Je utracił. \>/ życiu swoiem
pl'zechodzit wiele niepowodzeń,. a w ostatnich
czasach sprzY!\rzyJo mu się 2:y~ do tęgo stopnia

że

kilkakrotnie

chciał

popełnić

samobójstwo.

miał odwagi. Zamierznł się nawet o;r,enić.
ale i na tej drod~ę spotkał si~ z niepo\vodz.enlem.
Nie mając gdzie ape:tć, udar się do sWego
kolegi Ciusta,wa p" zamięsz!~u,tego przy ulicy

pokoju, S~dziil pokoju 7 ęgo rewiru rn. -Łodzi skcizaJ: za przekroczenia przepisów policyjnych-Izraela Rzeźnickiego na 20 rb.
5 dni al'esztu: Józefa Kurdfl.szeWSkI.GgO, Chuima Ursztajna, Surę Grinberg, DawldtlOol'zelczań~
sądów

lecz nie

Ilt.lb

Zal'zewsl(}ej podor:, 17. Tam

przyszła

mu

myśl,

skiego.Hersonn Joslwwlczil, $tunistawa \V'dO'N- by dostac się do wIQ~lefml. \1 tYm celu, w nie;::ręłU!
n!SD'i ~~ ił
.._ 4ZĄłJImV,u!1!S
"l ~~_ 2,'. i4*,W~tt"'i,!!..!!~~~~ _.~
~L.., ,!",,~~t~~"~ltIi~~ ~ .. ' E,o
,~..~
Ol.tego jednak CZyniĆ. nie wolno, . bo poOstatni numer l,llIustmtion CI francusJdej przy~
W Cesarstwie rosyjskiem 112 niilionów
r6~nan!ke dla .dZó,idSicisZYCh niemców możI1';. ZI1":- . nosi ciel<awe c~fry... '
. ' ..
" A u s t r y i 23
"
lezc tyl o WSI' . ztllus6w, suahe .w Z . .;",uDzl- , 'Prancuzi mierzą niemców z Słowim1M:czyzną.
N!emcw:ech4
baru, buszrmmów, njam-nlam lub hlllych e\zl1w~ jal\ gdyby chcielirozstrzygnąc czyja przyszlość
: Bułgaryi
6
'"
~6w~ któryel: C} niem7y.nien~wjdzą Hępią WAfry- peWl1iejsza.alIJo jak gdYby GhGieH ódpowiędzieć
\' Serbii'
.4"
c~.Aletąpl~me znaJd~le pasladoweów. N1em.cy <;zem.ś pewnlejszem na t'tlgi pOlaków z łeh ziem
" CztlrnQgóf?,u
lJ"
nJsz~zą ~WOIC~ afryl<ansklch wSp'6tzawod~}kow, rodr..Hllych,
...' l...
.i!Ol'" - 1
ryn6wnr. 14):

'.

..

I

1ó

bo Jch menawldzą. . Europa po~mn~~ęplc k~l-

dnie będzlę wyna1ilzkiemniemiecki\tl...
Nie mam .zamiaru rozpatrywać dziejów krzy~
tackiej alJłudy, ani ustalonego kl'ól6w nlemieckich Jamania danego słowa, nie chcę te*zatrzytrlać si~ nad J11oraJnościąpanującej dynastyl (moJlety fałszywe polskie, tron za uczciwoŚć iony) ,
że poj.ęcia mo~alne,

'

I

I

tu~ nfemlecl<ą, tępiĆ te prądy l pOJęCia, ktore
wprost zaludę ludom przynoszą., . "
". l nic. dziwnego,. bo co. tylkopo$Jada~lY najgorszego w etyce świata, 10 wszystko mezawo-

zaznaczarntylko,

' : '

I

,fi

'
,Razem .149 /, miliona
.. Niemc6w ~aś'Yszystkich.wEuropie jest 7S
wIan 140 milionów,
'
Iml1on6wl czylI na WIneg;o llIem ca wypadą Z-ch
Cyfra ta oię jest dosyć Ścisła.
słowIan.
'
, ' , ..... '.' , :
'" .
'
Tymczasem ,sztuka rzqdzęniu 'doszłn dQ ta·
Według kalendarza naszego" wydanę~o\:v f 0- 'kfGh bajońskle/1wyników, .że Iliemlecklego pań~
ku zeszłym ,(st~.,)6) Y" Cesa.r~twle rosYJddem stwa Austry! broni 23,000,000 słowian.

l

te, kt6re.,

r9tnoszą ~łemc~ po ~wlecie, muszą uJ~dz ~mia-

Rosya.ąOjlQsi to pismo, pOSiada u siebie

nlcrnców Z n1iHol1y!mahomet~m

a miliony

'isło-

mleszka-ło słOWIan;'

Zdaje sl~, .~e powodzenle$.łowlan' bałkan-

Wielkorusów
55,000,000
.6iałorusów , 8 , 3 1 8 . 1 8 2 '
. Ukraiflców
,:
21 1000,000
PQla1i;6w.(bQz~yd6w)

9 1,ę Q9.:99.9.

'niemIeckieJ. albowiem wskaże nowądrQg~'dla
słowian, która nięzawodnie wywied~ie Ich z pod
ciężkich wpły,:,,6w niemh~c~ich.

Pray.rda, z~ słowian!Jl' Jest leniwy l clobrodu ..
z Tur.
.....
.
\
szny~nIęchętnle, .probuje sit swoich l unika lTi·cyą~kt6rą, nares~cle chrześcJjan!e bałkuncy wy-.
DZiś. cyfry te, rnozna sml~l'o, ~WlęJ<SZYc. o 20 tensy\yuej polityk!, alę kaźQy.dżleńpl'fynosi co~
. p.rą,.2;Eu~opyj n.re docze!:aw~zy SIę obiet~i~zmul:- p~oce!1t~ .to jes5 o .lę,60q,OOO, a wtedy będzl~ 7~Q' raz wIększe, uśwlEldomienie narodÓw' 1 dlatęgo
.•... ,ślłiłyclrkierowmk:ów pohtykleuropejskle], poll- . Wlilnw Cesar:::.twle rosYJskle!1'1pKOłO 112 n'1l1.IO- 'l1iemty mają pewne dane dopbaW;i:ew iCh
};:,),~~ówizwących, sif! ~onstytucyjnytnl .. ,
, ,~ nów.. ' .. ' '.'
świętą mlsyę przestauą wierzyć. w f;:uropie i zsą:",.'::'", .,,·:Zawd4l~~ac O1?Zemy. tym zdroy.'ym b~łkan~
W Nlemc~ecbl
,c.łzą·z wys()kie~o pledestału~·jak m.:iłęgonadete.

, me,

gdyż

maczeJ s.koncrr,y

się. z ryieml, Ja~

arp~prn(

te grasuJącęOdPlf:ciuWlek6v.:
"b~~tWQi wypartem zostanie do AZyl

, .' ".

;, ...'

' .

a:ClIr~eścijąn f4-rozbrzmiewa co.'; i~~ Q1,,~~tP0ł()żye. kres tym bezwy-

t·I;{~. ." '.'
znaniO.W'3m·W~~nll;)'r:rtji:;iM6I'e wostalnlch c~asach

Wie!kfęt~ul~tJii@~il

i'"prwni9ąły ploi1 nowości

RuzęmwlQc słowian

skich wyrządz;i stl'as~l1e spustoszenIe tei~polityc;e

93.118;182

I

Słowian
4 'miliony
NiemcÓW' 61 mlllonow

go Jasia ze stołu na ziemię; '.. .....;
Można na to klwaćd~it VI poWątpiewaniu
W A !itr',
'.
' głową, to praWdl.l,ale ld6* tlh~!'.klwałtu głOWą
." . . . ą y~\! .1;, • " • ' .
.' , n a wIeŚĆ, gdy si~ btttka6sc.y $ło'viąni~. porWali
Naro~6w pochod%&ma łaqmąltlegQ 4 mIliony' ,na Turcyę. ; , . ..
: ,<
M,adzlar6w
. .' ,.
'
'9..
.s~kodqt mówiono, tllfCY pobljqjć:h.nagłową... '
i

,~lem.CÓW];2

..

' . '

. TYmc,zasem stała się r~ea~;:,11I!1:diIiVYf.!eajl'lt.\•

.obfJtychw '.' kabn. ' .. ;.:t;'p,luęhl::na, :całą etykę
SłowIan..
,','
.
23" .
"kt6ra. może 'się powtórzyć zka*dyMJl.lnnym na."
chrz~ścijańiką. ',PQ \H~u:~'I~~tll:, Jurl(()~~:Er~yjdzie: "
. Sumując Więc.' ,w~zy. stk.ich· s.ło.w.ian,. o.trz.'1-' ;.fQde·m.
.'..... .
.
;
kolej pa resztę pogatli!itwa.~:" .,' .', .' . .
mamy:'
";.. /;
".J

,.

Nr.

no

ROZWOJ. -
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obecności kolegi zabrał z jego mieszkania rózne
rzeczy wartości 80 rb., sprzedał je i pieniądze
przepił. Ponieważ kolega jego nie doniósł dotąd policyi o tej !{radzieży, a na dal.sze oczelcjwania na zaaresztowanie go brakło mu pienię
dzy, wilie przybyl sam oddać się w n:ce policyi.
W zakończ.eniu swego zeznania B, prosił,
by go na bardzo długo osadzono w więzieniu,
Młodym desperatem zaopiekowała się pOlicya
śledcza i zamknęła go pod kluczem, wszczynając
równocześnie śledztwo.
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(x) Odczyt Bl.lkowińsldego z powodów niezależilych od ,,\Jiedzy" ani od prelegenta, odło
i:ony zostaje na niedzielę dnia 8gruclnia.

I

Pl"zypominamy, że jutro w
punktualnie o' god~;. 4-ej po południu,
sali "Lutni" dr. B. ł.uczycki wygłosi po~adal1kę o naszym przyszłym samorządzie oraz
o zadaniach hygieny spolecznej w samorządzie.
Zajmujący i aktualny temat pogawędki ściągnie
nieWątpliwie licznych słuchaczów.
(x) Teati' "Casino". Dziś zmiana programu.
Atrakcyą przedstawienia będzie wyborna komePI'osimy firmy polskie o zwrocenie dya w 3 częściach A Bissona p. t. "Kontroler
uwagi na nasz bez,płatny kalendarzyk, wy'" sypialnych wagonów". Komedya ta przed paru
'laty cieszy.ra się niezrniernem powodzeniem we
KAlEiIlDARZVi< TEmJlH\!OWY.
dawany dla prenumeratorow "Rozwoju" ~
; wszystkich " atrach tak u nas jak i zagranicą.
IMIONA SŁOWIANSKIE. D z j ~ Milywoja. J II Adresy elB strony) kosztuią tylko 3 "Kontrolera" grano wszędzie kilkadziesiąt razy. t r o Dobrosława. W poniedziałek: Cbwalimirn.
ruble~
Obecnie komedya ta jest ostatni,! nowością, teaTEATR POLSKI. (Ce~iielllialla nr, Gjli D z i ,i
trów kinematograficznych. "Casino wystawia "Ziemia" Polanieckiego. (Premiera). Poczl'!tek o godz
Można je podawać tylko do środy d. "Kontrolera" w wykonaniu Prensa, 'Oabryeli ' 8 min.t5 wieczorem.
- J li t r o "Dobl'7:e skrojony .fI;ak'" Dre)i,cly'ego.
~ h
&.
Lange i Lorrena. Kończy program dramat w 2
o g. pór 40 4 pp. --"Ziemia". Poc,:f!rek () g.
"'" 1.1. m. W4ąCZme.
częściach "Epizod bitwy pod Waterloo" i "Dzien- 8Początek
min. 15 wieczorell~
l(alel1darlyk pragniemy bowiem wykoń- nik Pathe",ilustrujący światoWe wypadki ubieTEATR POPULARNY A, Mielewskiego '(KOl1!3tflll'
czyć na 1 grudnia.
głego tygodnia.
'
tynowska 16).. D z; i li "Grzeszna noc'" I~otne~lya .A.
(h) Z "luny". Wystawionyclramat "Nie .. Mittiego, (Premiera). Początek o goclz. 8 młll. 1:1. V\ileczoreIll.
'
szczęśliwa mi.tość księcia Essex za panowat I' o "Lilie" L. l-!, Morstina.. PO~~l!tc~,o.~.
nia kr610wej angielskiej Elźbiety" z Sarą Bern- 5 pp.- - 111"Grzeszna
noc". Poczqtek o godzJ!l1e 8 111m.
(g) Wystawa mmarz,y polskich. Na wysta- hardt w roli tytułowej, cieszy się znacznem po~ 15 wieczorem.
wę malarzy polskich nadeszły nowe prace Sie- wodzeniem. Przebieg akcyi i nadzwyczajna gra
WYSTAWA MALARZY POLSKICH (PiotrltO\'1miradzkiego, Zmurki, nadto szereg nowych. dzieł bohaterki dramatu, wywiera bardzo silne wraże ska 115) otwul'tacodzicll11ie od godz, 10 nlUO do godz.
jest w drodze, które w najbliższych dniach nie, szczególnie momenty podpisania wyroku 10 wieczorem.
rozwieszone zostaną. Kilka prac znalazło już śmierci na hrabiego Essexa i ostatnia scena
nabywców.
śmierć kr6lowej.
Z PABiANIC.
VI nadchodząca niedzielę prof! Baumfeld,
(a) Kara administ.·acyjna. Gubernator piotrudzielając objaśnień, zapozna zWiedzających z kowsld skazał kolonistę wsi Nowe Złotno, Gunajnowszymi prądami sztuki.
stawa Fl.!ncke, za nieprzestrzeganie przepisów
d .• f' ' ,
Zbiorowe wycieczki czy to szkolne, czy meldunkowych na 15 rb. kary lub 3 dni aresztu.
W Piątełk, dnia 22 b·dm. o go lZII}I': ~ 2w pourządzane przez stow. otrzymywać będą fachołudnie zosta y wyprawa' zone z· WSCIOla parawych prelegcnt6w. Wystawa otwarta jest od 10
(a) Zarysowania się mUI'ów. ' Wczoraj wno~ Halnego św. Mateusza fla Starem Mieście, zwł()rano do 10 wiecz.
wobudujl1cym się gmąchu lecznicy pry",iatnej dr. ki ś. p. księdza prałata Ed\varda Szulca. namiejw
, (x) Z tow. "Przyszłość.", Zebranie człon- dr. Tochtermana, .lasilIskiego, Goldmuna i innych sce wiecznego spoczynku.
..
k6w tow. abstynentów ,tPrzysz.łoŚć" odbędzie u zbiegu ulic Mikołajewskiej i Pustej, zauwaZb-W pogrzebie wzięły udział' wszystkie kdrpoSI;ę J'utro 24 b, m. o godzinie pól' dO.3 W 101\a- no znacznych rozmiarów rysy w narożniku, nad racye i stowarzyszenia bez różnicy wyznall.
.
sklepieniami, na pierwszem i drugiem piętrze.
Za trumną postępowały, pr6cz wielotysięczlu przy stow. nauczycieli chrześcijan (ul. Kon- Zawiadomiona o tem komisya techniczno-budo- nej publiczności miejscowej i okolicznej, także
stantynowska nr. 5, front m p.)
wlana przybywszy na miejsce, znalazła, iż rysy, wszystkie cechy z chorągwiami, bractwa, . ' TOW1i'.:'''''
Zebranie poprzedzi pogadanka dyskusyjnagrożą~e
zawalenierą murqw. powstały wskutek rzystwo śpiewu l"o~cielQi.':go. 'piemieci):ie .T?W{lą
tr~śCi..pI,'zeCi,W\l1l~9hOIO.. W
. . e.j.,~~}.•. . ~. ~.~.[Ód.·.. ł ..~o.d.Y"." wą~li~ej bu<iowyL' słabego 2ł~kłi:tdanja,'fun9.a~ t:z;yst\fQ~~I'zeleclde zeswądtkl~str~, p'abl~pit,!~a,
,:,(g),,'\i
.
~j,.:'Jąjf~O.~.i':,l,·Yl(&~e$.el~.w ment6w.
.:,:
.'.,. .
$tra:t ogmowa och.otnlczaze sWą.ot·JqefotrąDU "
siedzll}j'e '
i' ,..t>t'jil~, P~otr.ijo~skiell;lir;;9l.
,W celuzapobleź:enia mogącej nastąpić ka:~ czele, dzieci tutejszych szkół I t. p. ........ ',. :'"
.'
odbęd;dc się pler~szy zapowied;l:iatiy .przez 'zą- tasfrofie stosownie .do .. poleceniakomlsyi,na
Kondukt żałobny rozciągnął się przeszto ria
rządł6dzkiego tow. śpiewaczego ,.Lira" takzw~. mUl:ad,l na1'Ożriika .. zal'lJzonQ ankry. żelazne i usta- wiorstę.'
.,'.,
"Wieczór towarzyski" dla członk6w" sympaty- ··wiono .podporY z filarów na, pienv$zem j druW pogrzebie \vziQli takie udział 'przedstawików i wpwwadzpnych gości.
'.
. glem piętrze. Roboty oko1'o gmachu, wyciągnię- ciele niektórych fabryk, tutejszej adlninistr~cyi i
Naprogral11 wieczoru złożą się: występ tego pod trzecie piętro na razie zawieszono.
liczne duchowietistwo. Na czas. pogrzebu . z~trzy.
chóru mieszanegQ, śpiew, monologi. p~ Oorzeń~
Dziś na miejsce udał się inżynier gubernial~ mano wszystlde fabryki, by dąć h1o:i;[JOś~ ·u.c~eskiego, waz komedyjka, odegrana przez człon- ny p. R. Miller~
stfliczenia w pogrzebie i robotnikom fabryk~
ków koła dramatycznego.
. .'
. (a) Eella 'zabójstwa. Jak ustaliło przepro~
Wśród masy publiczności, postępup:g:ef za
Po ukouczeniu wieczoru 'nastąpią taóce.
wadzone śledztwo policyjne, zabity i znaleziony trumną, dalo się zauważyć dużo osób wyinarll:t
Ch~tni . gospodarze dok.ładają starań, aby wczoraj rano w polu nalllicy Kaliskiej, jest by· mojieszov/ego.
.'
uczestnicy wJee,:zoru wynieśli wrażenie jaknajko- ły muzykant pułkowy Antoni Kubiak, lat 28, zaMszę ża-łobną za duszęś. p. [tS. odp'l:awH'
rzystniejsze.Cena biletu wejścia po. 30 kop. od mieszkały we wsi Dąbrówce, w domu Majera.
J. E. ks. biskup Zdzitowiecki, lctóry, poti1i11io
osoby. Garderoba 'j .b?fet na mi~jscl1,.
Zabity Kubiak po~ostawił żonę i dwoje zł'ej drogi wskutek kilkodniowego deszczll"pm., '
Początek O godzlOle 5 po połudmu,
drobnych dzieci.
wadził kondukt żalobny na miejsce \viccznego
(a) Z muzeum nauki i sztuki. Zarząd muNa ciele zmarłego znaleziono 12 ran, zktó~ spoczynku.,
..
.:
.
zemTI nauki i sztuki wprowadza znów pogadan, rych 5 jest śmiertelnych, wszystkie rany są za~
Po przyprowadzeniu zWłok (la cmentarz 1. E.
kina tle. doświadczeń i pokaz6w. W ~oku ze: dane cienkim sztyletem. Mordercy zmasakro" ks. biskup W podniosłych sło\vj1ch str.eściłżycie
szlym cieszyły się one dużem powodzeniem 1 wali mu twarz, prawdopodobnie dlatego, aźeby ś. p. ks. S~uka i tyloletnią jego . c.ich~, niostl'u~
nicwątpliwie i obecnie ściąga, będą znacznelw~ go nie można było poznać. Przed zabójstwem, dzoną, a WIelce .pożyteczną pracękaplu!1sl\ą, .'
la sł'uchacz6w~,
.
,
mOl~dercy zdjęli z K. palto i marynarkę, które
. POl."ządek podczas pogrzebu utrzymywała
Jufro w niedzielę, od godziny Ó·ej .do 7-ej znaleziono opodal. Po ohydnym czynie mor- straż ogniowa ochotnicza.. ' ,.'
'," ,.. ' .'
.wieczor~m w<dziale fizyki udzielać będ~ie obja- dercyzabrali z kieszenL"K. worec:zek z pienięNiemalą zasługę najeży .przyznaćtlJ\ejsze~
śnień p. ,K Wysznacki, w, dziedzinie zaś anat'o- dzmi i zegarek.
mu burmistrzowi,p.Szrojerowi,\kt6ry, p,.osrarał "',
mU i fizyologii człowielca dr. M.Kaufman.
się o usunięcie ruchu kolciwegona:das ,PQgr~e.; . '
(x) Zgromadzenie c~eladników tokarskich od'0]1.
bu; a temsalnem przyczyniłsiędO:l1trĘyrpą.tJ.ra
będzie się jutro 24 b. m., o godz. 3 po połu(a.) SW,. CeCYlia. ' W pabi.anicę.Ch. Jutro w nie .. ogó. Inego porzijdku, pochodu ·"konduktti,tJP.,grze- ,
dniu w lokalu własnymprzyuI. św. Andrzeja dzielę 24 ,~. }n. "Lutn!f pabia~icka or~anizuje . bowego. Pierwsi: emeryci w Pabiani~ach nowo- .
;ffiJ 44. o liczne zebranie uprasza zarząd.
uroczystosc .sV(, CecylII, patronkI muzy~1..
utworzonej' kasy enierytalnej przy mjnist~rylJm '
(x)l\lowe Tow. śpiew., Jutro w lokaluśpie~
, O gO.dzInW, , p6~ do 10. rano w kościele Fa!" oświaty w PetersburgLl,utworzonej Wy,łącznie dla.
waczymprzykościele,św. Józefa o godz. 6 wiecz. nym b~d~leodpra~IQnaMsz~}w., po połudm~ nauczyciel1szkół 'początkowych; pi M; Najman i
odbędzie się organizacyjne zebranie członkóv.: o godZInie 4 w lokalu ".~utnI ',(saJa hotelu. H~
p. LeokadyaPawłowska otrzymali już; em~r~tu~
n()wozalegalizowanego Tow. śpiew. im. MoniuszkI genba~ta)zgromad~ą,. Sl~ ws~yscy ,cz?0n~owJe tę. Pierwszy,t. j. ,Najman, ,za 30-1etniąsłuzbę
(x).Źati'awa::Zarząd tow;~pjew, "Dzwon~ czynm, w ce~u. wy~o~al1la ,szeregupleśm {Jodotrzymał~76 rb. rocznie (sI<ładek opłacił ~O rb.).
przykoścl~ie\ Przemienienia .Pa,ńskiego ,w No- batutą .,P. Powladow k.le;o •.,
"" " h
'ci Druga, tY Pawłowska,za 36~Jętnią służbę otrzyW.ych,,':,q~()jnac.h 'urządza jutw''fl .. Sali ,strazy
,
).Ylecz~r~m .~. U.ZI~ ęcm '. zaprosz°riYc ~os
mara 435, rb. rocznie. Składki przez nią wpłaca. ,. \" ,' "V 'dd'
'l"
Za.rzew~ k"
w te. Jze sall.o.d
,a.t. a. necz.lla~:
' '\
ogniqw:el;lo
Zla,ł u,. przy, UICy"
.}eh·
. . będZIe s.l. , . zabaw.,
"
. '. '\' ne' w· yn.o·$'z'.,:ł'
.' ~ 'ta,kz'e' 5·. O' rb.
zabawęulasz:łonków 1. wprowaązonycl:1 goscl.
(a) ,OdllUst w Igierzu,W' poniędz;iałek
,'. Z lego wynika, że wszyscy, którzy dosługuPciczątekogodzini~ ą\Vieczpręmf., .'
25 b.. m, w Zgierzu. ,obchodwria będZieuro~,! ją, a którzywhieśli 'składki, w grudniu roku 1910,
(h)' OszozędnQść•. Przei,szereg;jafiIr2;~dnjcy czystość ,odpustowakuczc.i ś,~~.I{~tątzyny, ..•.•.. ' .. pówint~i. ni.e~a:njedba~ wnieść ~kła.dkiza rok 1911·
Banku wołżsko-kąmskiego ottzY01)'waHJ:~ą,kos,~t'.\(fl)Zgie,rski.a,Jow.s~ar~e,ni~w.l\e~~Y:)rn; B.' pfzyna.pnnlC] '?! koncu grudma, by tym
Banku śniadania,'składające ,gię.z ·herb~~y".ia.,ch' .Prusa'ciynista,rama, ,u~\y}a~~9,PQ!lwqlenl~ ,na bem'Ole .u~ra~~c nilb~tych. prawem.erytal
bułeczek. Obecnie wydatek P()!WVźszt"~~rzą4 :; ;u.r~ącJZęllle ,4przedstaWlen a1'Pątorsk.lC~la kon- • ;Na?mlemC nalezYI ze ~.merycl pp.
banku skasował. ,
:;;> ..,i' .' " '(.:i . r;;~~~t~~~,i:ąrMru6wek.1 . . . " .
ppbleraJą emeryturę petersburską. .'~'~H;·i" ",ł;n!i;l.",fI;;'",
P

(x) POfjadanłm.

(a) Fabryki jedwahill sztucznogo. W ~och]czewie zatożona ma być wkrótce. fabryka JedwabIU sztucznego. -W tym celu utworzone zo8tulo
towarzystwo akcyjne, które jużotr~ymujc liczne
zamówienia.
. Takaż fabryka. powstać ma w ~}lwlicadl ,Łodzi. Kapiial zakładowy ukcyjny wynm;lć ma
3 miliony rubli.
(a) Culil'ownia w· Ciechanowie. Mkjsc,O\vl
plantatorzy buraków . clll(1~owych, :" ,hr. Krasi!lskim na czele zam.erz'LJą zalolyc cukrowmę.
która przyczyni. się niewątpliwie do rozwoju
interes6w przemysl'owycll w Ciechrl1lowiei okolicy.
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emerytury Królestwa Polskiego. Olrzymujq zatem l' . f f(oboty lJę",d~~, Pl:o:va,dzone, według. wskaz~:
dwie emerytury,·
Wel(. bud. Szyll . ::.l'" !-tory w tym celu specyalme
_ Jutro 24 b. m. w trzecią l'OCZllicę zato- przYjecha.t do CZf\stochowy
źenia Towarzystwa Róża(lca śwL:;lego, staraniem
--,
'.
---pabianickiego Stowarzyszenia robotników chrze~
ścijmiskich odbędzie się w sali i~imnastycznej
Z WIHiSZA VVY.
przy ulicy Długiej. o godzinie 7-ej wieczorem,
przedstawienie, na którem prócz śpiewów, dekla* K f' I
macyj i t. p. odegraną zostanie baśń historyczna .
on IS m!a.
."
)Jw t. "Prządka pod krzyżem".
I. W redakcy~ "Kur~era vlarsz~w~kle~o ~o_ W poniedzialek Teatr popularny" p. I ~I:ya.z ,poJec.ema kO?,Jltetu d? Spl a\\ pl asow)~?
l\1ielewsldego wystawia w "Domu Ludowym" ar· sl~onflskowała pozo:.,tałe egze~plarze wydama
cywesoką komedyę p. t. "Wielki nieboszczyk".
wJe~zorneg? nr. 322 tego pIsma z powodu
um I CSZCZCl1la w tym numerze artykułu p. t.

.
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Austryą i Rosyą nastąpiło znaczne pogorszenie.
Pogorszenie stosunków nastąpiło nie '7.
d
- pOWO u
Serbii lecz wskutek żądail rumuńsldch. Rumunia gotowa była w początkach października
wspólnie z Austryą, przez demonstracye wojskową zapobiedz wojnie, jednak Austrya i Niemcy
od d 't .. Ob . R
.
.
ra ZI y Jej.
ecme
umuma nie otrzymuje od Austryi dosyć energicznego poparcia
swych żądań co do odsżkodowania terytoryalnego za zachowywanie neutralności i przez to
sympatye J'el' zwracaj'ą się ku ROSYI', wsl'utek
'
Łomża.
,.ilłytrwamy"..
czego sytuacya dyplomatyczna Austryi jest barWczoraj policya skonfiskowała w mieszkaniu dzo niekorzystna: potrzebuje ona Bukaresztu dla
lIl""<d
'i'\ ;,,'Iic, ,,>
j' autora i w dru~.;:arni zl1alez~one. egzemplarz~ bro- rozwiązania konfliktu o Albanię a z drugiej stro~~D
t ••, -r~~ '~1~
f\It'~ $" ~on
~
szury
p. Antoniego Woromecklego p. t. .. Nlebez--.
d'
-.
.
,
i">J..I\.. _,,"'o 1>1. ~,.!,:!.. ~~jl.';..}\,.,- 'i".' ,. f,.~,@
pieczeństwo żydowskie"
I ~y zWroCI _ opiera Rumunię przecIw Bułgarył,
Jeżeli nie chce stracić w niej sprzymierzeńca.
Odezwę Zarządu R~sursy Rzemieślniczej
Obecnie zatem Rumunia stanowi poważne
(4 d z i e fi r o z p r a w y).
z. pawo d ów ~ech,nicznych możemy pomieścić do- 'I niebezpieczeństwo, które niebawem bardzo łaWczorajsze posiedzenie w.rpelniły mowy pro· , plero w pomedzlałek,
II two prz.yjąć może groźną formę.
kuratora i obro6ców.
I ~
B r
Prokurator Niedźwieckij stoi na stanowisku,
er In, 23 listopada. (wł.) Wczoraj, na goże Damazy Macoch zamordował Wacława z preli
dzinę przed przybyciem następcy tronu austryacmedytacyą. Dowodzi tego przYil~oto\Vanie toporkiego, przyjechał tu w tajemnicy szef austryac·
~.
. ,
kiego sztabu generi:llnego i odbył kilkugodzinną
ka na trzy tygodnie przed popełnieniem zbrodni i list którym wezwal Wacława do siebie pod
BERLIN, 22 hstopada (P.) Prehmmarz do- konferencye z szefem sztabu niemieckiego. po·
pozorem' wręczenia mu pieniędzy, które mógł chodów i. ':Vydafków na ro!c. pr~szły L'lfllr.nięt?
.
przestać pocztą lub w .iatdlwhv)ek sposób. Co cyf~'l! 3 ~l1l1har~:y. I;Ja wydatki WOjskowe przewi' czem odjechał z powrotem do 'Wiednia.
do reszty pn:estępstw to wina Dumazego IN zu- , dziau? t26 Ilulion.ow, dla floty 197 mtl.
Berlin, 2.3 listopada. (wł.) Według tutejszych
pełności została dowiedziona.
ArENY, 22 hs~opacfu (P.) Wczoraj, rano eS-I doniesień, właściwa mobilizacya armii austryacTak samo wina Macochowej i Starczewskie- kadra grecka zarZUCIła kot\VlCe przed i\lltyleną na klej jeszcze nie nastąpiła, natomiast podwyższo
go, że wiedząc o zamordowaniu WacJm'la, nie !--eSbc:s i z~~~dała poddania miasta.. I~0l~S1l1owie no stan poszczególnych korpusów przez powodonieśli o tem władzy, nie ulega wątpliwości, 1 wab pr?sili o zwłokę VI. celu ulllkmęCl~ prz~- ł
ustaliły ją bowiem śledztwo i rozprawa.
lewu k~l, a to, d1a~ego, zeb~ z~~oga) k!0~a ll!e
anIe z przed ostatnich lat rezerwy, co stanowi
Zdaniem prokuratora, zeznania Macocha co chce SIę poddac, nTt.:1ła moznosc cofruęCta SIę przygotowanie do właściwej mobilizacyi. Powięk\ do kradzieży pieniędzy ze skarbczyka i z celi Ga~ wgłąb wysPY:. Ody wyznaczony, termin llpłY!l'Jł , I szone zostały 3 galicyjskie korpusy: krakowski,
wekzyka, popełnionej przez Olesińsldego, w zu- gr~c~ wysadZi!! na l~d, ~naczny transport Vl0jS!<,a przemyski i lwowski. i zwrócone są przeciwko
pełności zasługują na wiarę. Macoch nie ma w za:~ęh nll~sto l ~YWICSl1~ flagę grecką· Grecy sei· Rosyi. Wzmocnione również zostały korpusy:
tent żadnego interesu, by bezpodstawnie oskar~ /{aJ\! coraHcych SIę turkow. Eskadra odpłynęła z
żac obu swoich serdcczt1ych przyjaciót.
J:łowrotem..
niemięckii wiedeński i odejdą. do Galicyi, pozaPrzechodząc do oskarżenia Pertkiewicza. i
BIAŁOGROD, 22 lIstopada (P.) Jedyny zor· tem wzmocniono jeszcze 3 korpusy po.łudniowe
Cygan?wskit;go p~okur.ator udo.wadnia. ich winę, ,gani~ow~ny. oddział. turecldj. składający się z 10 W, blizkQś!=i Serbii.
wreSZCIe kOllCZY zą.damem zatwlerdzema wyroku batallonow 1 la dzt.ał, rozolty został przez serfiume, 23 listopada, (wł.) Wszystkie okręty
pierwszej instancyi.
b.ów ~iędzy Bitolią i F1onną: Tur~ r~towali.
'd' .
Obrońca DamazeCfo. adw. przys. Klevna, Slę UCIeczką, p01"zuca)ąc wszystkie dzt.ała 1 amu- wOJenne, zna) ulCice się na wodach austryackich,
stara się dowieść że Macoch zabił Wacława w ' nicyę. Oddział ten był ostatni\! armią tureckf! w - otrzymały dziś rozkaz trzymania się w pogotozapalczywości i ~ozclraznieniu. O premedytacyi w:11ai;-cie BHoW. \Voj~ka ture:: kie w bitwach pod wi.u do odjazd~ stronę ~onstantynopola. 'Wczow tym wypadlm nie może być mowy. Ani śledz~ Bltob:;t, Kuma.nowo l SkopIJe wykazały zupełn~ I raj turcy chCIeli urządZIĆ wycieczkę w stronę
,lWo, ani' rozprawa nie dostarczyły w tym Ide- MmoraFz.acyę; z,,~a~zcza uwyc1at?iło się te? śród !(irk.l.(ilissy, aby .ZdO,bYĆ zapasy ~ywności, którunku żadnych dowodów.
naczelmkow oddzlałow ~ of1ccrow. JeclYfue tylh
Obrońca kOllcZy slowami: "Rozumiem, że ko Dźawid·basza cofnął się z pozostałemi woj- ryc lm brak; bułgarzy zrozumieli ich zamiar i
represya Jest nieodzowna, że zaniechać jej, to sk~mi od góry Peristeri, gdzie przebicie się bę- I zmusili turków do cofnięcia się do Adryanopola.
znaczy wypuścić na wolność zwierzę,zt\mknięte dZ1e przedstawiało wiele trudności z powodu l
BIałogród, 23 listopada. (wt) W mieście roz~
w duszy człowieka, ale jeśli trzeba wybierać po- n~ezwykl~ uC~ężli~ej! ~l1[ejscowoocl. - Oddział wieszono olbrzymie plakaty, zapewniaJące o zwy~
między życiem a śmiercią, to należy przemówić plerws~~eJ a:rmll zaJ~ Rlcsnę·
cięstwach; całą noc stawiali łuki tryumfalne, a
na korzyść życia. Katorga dla Macocha - to
• ODESA,22 .lis,topada (P,) StalfKi floty ochot· więczorem !:>lanowana 'J'est iłu, mina,eya.
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nlczej"Wol'oneż" l "Peterburgl' otrzymały rozObrońcą Starczewskiego, adw. przys. Ru- kaz, ieby przygotowały się do odpłynięcia do
. Konstantynopol, 23 listopada. (wł.) P6łurzędriicki zbija twierdzenie prokuratora, jakoby Konstantynopola do rozporządzenia ambasady.
dowa "Szabbach" dOnosi, że Turcya życzy sobie
klient jego ukrywał zbrodnię i udowadnia, że,
,Zapasów żywności s~.at1d te maj~ zabrać dla \ pokoju, ale pod warunkiem utrzymania jej jako
kradziezy,'popełnianychw skarbczyku i zakry- 5,000 ludzi,
t
. l' l b k '
styl, hie można identyfikować z świętokradztwem.
KONSTANTYNOPOL, 22 listopada (P.) mocar~ wc, europeJs ~Ie
ał anskie.
Po przemÓWieniach adw. przys. Chądzy6- Zapadł.@ ,.chwała uwolnienia większości areszto"*
skiego i Czerwińskiego, obrońc6w' Olesiiiskiego. wanych rnłodomrkó\\'. WecHug donlesieil Nazima
J, E.,ik s. b i s k u p Z d·z i t o w i e c k i
ld6rzy wskazując na korzystne zeznania 10świad· baszy,: zaaresztowanie przywódców młodoturec- w dn, iUwt;zoraiszym w przeJ\~ździe z Pabianic

kówna rzecz Ol. w sprawie stosunku jego do
rodziny Nowackich. starali sit:: wykazać bezpod.
stawność oskarleniu także i co do udziału w
kradzieży, zabrał głos obrońca MacochQwej,adw. przys. First.
,
\ifyrok,o ile podsądni nie będą zbytnio roz-,
wodzili się w"ostutniem słowie''. spod~iewany
Jest, dzisiaj wieczorem.
(z)
.';'~m__

. '

z

KRO L.ESTW A~

kich wywiera naderuj~mlly wpływ na oficerów.
Wiadom~ o zajęCiu.: przez niepr7.yjaoiólt, Mona- ,do ,Włocławka zatrzymał się w Łodzi na noc u
styru nie &praWiłą. tlt: wlt'lkiego wrażenia, gdyż ks. kanonika Szmidla, proboszGr.a parafii św.
cała uwaga i ,11ad~~ieja skoncentrowane s~ -na P9" Krzyża, którego jest serdecznym przyjaCielem.
zycyach czatal~liYl1sklclt.,
' Dziś 0, godz, 9 rano w kościele SW. Krzy,DRGA, 22' listopada (P.) Wczoraj ministrak b·!
d
WIe mongolscy w obecności pełnomocnika rządu źa ~. IS {UP O prawi·ł uroczystą Mszę św. w
rosyjskiego Korostowca i konsula generalnego asystencyi ducllOwieństwa miejscowego z ks. kaLuba, dokonali przegli~du, pierwszej mongolskiej nonikiern Szmidlęm, na czele, poczem spożyw
brygady ar,lyleryjs!d~j, 'zorganizowal;ej 'prze:z ~). szyśniadanię u ks. Szmidla. o godi_ 12 m.
ofIcera Mal1nowskiego.~ Po przegl~dzle odbyło Się sa wyjechał do 'W.łocławkt.
'
,otwarcie ~ie.rwszej / drukarnĄ mongolskiej, urZq(e)
d~on~tpp;:ez t~oż

Malinowskiego, dla

drukowa~

4W1

±q

~1?1PT
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o

Ecba oblężenia Jasnej Góry. Wczoraj, o g. ma;, .PodJ;ęcznlkow szkolnych i projektOWanej gaF:I ARY.
;+ejrano; zmarł bezprzytomnie w szpitalu ban~ zety.
'
;:1, ,Idyta Paweł Koz,ł-owski, oblegany 'przez policyę
Na
wP/:sy'
dla
m'(Jzamow,lIychuclIlm'óU1
szkoły
'SOFIA, Z3-go listopada. (P.) Bułgarzy zajęli
fi''i:wójsko w ,ubiegłą niedzielę w klasztorze Ja~ Malogaru J Dedegacl.
Ii(mf1,lowe1 kupiectwa łód'Zlciego
ATENY, 23 listQpada. (P.) Eskadra grecka , .Zebr~ne ~8 . rp. 55 kop. przez uczenice pensyi p.
',l",I,;::)' 1:1
górskimi ,raniony skutkiem wybuchu pyro".
]. Tytnieme~JpeJ, z, OkąZyl imleni.n .pn:elotonei zakładu,
",
fiY;~,:
,
aresztowała okręt niemiecki u wejścia .w Darda- zos,taty
przeznf;lc;tone prze>,; p. J. T;Ymieniecką na po:fi;.:, <'
"onl\astąpił sKutkiem paraliżu prawej po~
.
.,
n~le . i odprowadziła go do portu Pireus dla re- .wyzszy cel.,.
:' "iI.1fJ~2t~~:\;': ,,'
,'j

"

~;'śL1j),d~}!~~~P?czętowklasztorze

US%kodxeu, :ww,'f!.,

naprawę

"ych,pr?:ęz nied~ielną ,strzelaninęJ'~ap:rawakos~tować, będzie przeszłO

1.~ rb•. W ,plaszą, rmietlzian~!,'iłokrywaj~cej

w,~ Ilabcwno. pr~sZł(>:30 .~łlJr 0'4.

kLll.

wIzyJ.

'

Z ostatudej cbwUi..

. '

:~"-·-"-bDPoiiEDzIREDAKCYI.
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_. ,

I,C;!.!;Jłęl~lijl;ijW_u. yv pierwsz;ym ,<lu!u Walko. byla
gierozstrzygm~t~, W drugim· zwycl~yt .Cyganlewicz.
. .,prawozdatl szcl.egóŁowycl1 z 1'.f:lpas6wnle umieszcza-

Wiedeń, 23 Iistop*da (wt) Ze strony osób
zbliżony. ch do, r7!ldu.··
za,pc,W. ni. aJ'A,~ , że pomlpdzv:kmy
wzgJęd\l
!lfl!'dzo
minlmaln!l.
...,
"li
.!ow,Zt;,I\.tórzy
SIQ ńa
nimi
lllteresują.
' . liczbę
.', czytelni,

"

I.

Nr. 210Wspomnimy jeszcz~J skoro mówa 6 geneNow~ rzeźnię ogół l'Zcźników witał z zado- I
woleniem, wszyscy bowiem pragnęli kontroli dla .:rnle 'Kaznakowie, jalQ rolę, niezbyt piękn:j
odgrywał wówczas zarząd rzezni miejskiej.
....~
,własnego dobra, a jeżeli wkrótce . po Dtwarciu
Oto agenci xzei.ni ,wyłapywali tl rzeź·łli1(ó\\"
Kł'amstwa tureckie.
1rzeźni miejskiej rzeiJuicy zerwali z, nia stosunJa,
. .
.
~
' . . , ' .' to jedynie z pbwocht nieuzasachliotlego wyzysku, kawałki mięsa bez ste.mpli l'ZeŹIU (chociaź tako·
.W odpo\yledzl na s~uml1e dO?leSlema zezIO" jakiego rzeźnia Się dopuszczała. l~zefl1ky płacili we pochodziły ze sztuk bitych na tejże 'rzezl1i)
deł tur~cklch o sukcesach Nazlma bas~ pod
za ubój wołu taksę ustanowioną, a mimo to za- i wzywali policyę do spisywania proto!włów.
C~ataldzą, urz~dowa "Agency.a tel. buł~. odpo- rz~d rzeźlu nie pozwalał im zabierać krwi z wo-: Protokuły te przesyłano generał-gubernatorowi
w.Ja~a ~r6tko 1 węzł9wat<?,. ze wszyst~le te .do- łów, ciel~t i baranów zabitych, do. nich należą wojennemu. ,
meSJen.la są tende.nCY1ne"?I I fałszywemI.
cych, lecz sam ją zbierał w naczynia i rzeźni·
Otóż zdarzył się faJd, źe na zasadzie jednego
" ~le przeszkad.z~ ~o Jednak turkom w ogł~. , kom sprzedawał; w ten sposób rzeźnik musiał z protokułów generał Kaznakow kazał MesztO·
sza~lU dalsz~ch WleSCl o .rzekOl~ym powodzemu ' płacić osobno 30 kop. za garniec krwi własnego
wać rzeźnika i jego żonę, pozostawiaj~c 'v inte,·
or~za turec~l~go w tamt~J strome. Wedle depe- wołu, za krew, potrzebną mu do wyrobów.
resie
paroletnią dziewczynkę. Zarząd zgromadze.
szy generalissImusa N~zlma baszy, przesłanyc~
Naturalnie, rzeźnicy nie mogli zgodzić się na nia rzeźników
udał się wówczas do gen. Kazdo w. wezy~a, udało Sl.ę turkom odeprzeć ataki taki wyzysk ze strony kapitalistów, w części ob- nakowa, wyjaśnił
całą sprawę i wyjednał uwolbułgarów mety~ko na łch prawe s.krzydło, pod cych i zaprotestowali przeciw niemu zaprzesm..
nienie
uwięzionych rze7.ników oraz polecenie,
D.erl~os, ale także na lewe w okolicach Czatal· niem bicia bydła w rzeźni
aby na przyszłość sprawy zatargów rzeźni z
dzy l Papasburgas.
Ta zmowa" h~vała dwa tygodnie naraiają.c rzeźnikami skierowywano na drogę sfJdowlJ.. ·
Nadzieje Serbii.
rzeźnię
straty J ostatecznie w drodze połuboW ten to sposób walka rzeźni z· rzeźnikami
,.N. Fr. Presse" umieszcza wywiad swego wnej zgodziła się rzeźnia na zapłacenie zgroma- przy pomocy kar. administracyjnych zakończyła
korespondenta z posłem serbskim w Paryżu, ktć- dzeniu ~ników lilie, 10,000 rb., jak pisze p. się klęską rzeźni.
.,
ry oświadcw, że sprawa zatargu austro-serbskie- Hg., lecz 13,500 rb., która to suma miała' hyć
Prawdziwe jest dalsze twierdzenie zarzadu
go może być załatwiona na konferencyi europej- zwrotem pieniędzy, pobranych niesłusznie przez
rzeźni,
że rzeźnicy bronil! swoich interesów źe
skiej, jaka zapewne odbędzie się po pokoju z pań- rzeźnię za krew z wdłów, cieląt i baranów, na~
stwami bałkańskiemi, cel~m Iikwidacyi Turcyi leżących do rzeźników. Nie był to więc "wymu- wysłali do .Petersburga petycyę w sprawie proeuropejskiej.
. szony haracz" - lecz zupełnie uzasadniony jektu ustawy samorz~du miejskiego, ale znOW~l
Poszukiwanie Prochaski.
zwrot "haraczu", nałożonego bezzasadnie na prawdę zarzl1d rzeźni miesza z nieprawda.
. Prawd~ jest, że kiedy w .pierwotnym"projek.
rzeźników przez rzeźnię.
Konsul austro-węgierski Edl, kt6ry wczoraj
A oto nowy frazes, niezgodny z prawd!!. Za- cie ustawy o samorz~dzie zamietzano wart. 6
po południu przybył do Białogrodu, bezpośre- r~d rzeźni ogłasza; "Odtąd zaczęli walczyć rze- umieścić przepis, nadajśjcyząrzi,ldo11l miast ,.,wydnia po przyjeździe miał konferencyę z posłem źnicy z rzeźni!! nowę. hroni;.!, a mianowicie; łf,lC7..ne prawo uboju bydła i trzody dla potrzeb
Ugronem. Dziś odjechał do SkopIje, skąd uda przez szereg 1at wmawiali w publicznOść, że mieszkańców miast" oraz wył~czne prawo urzą.
.dzania i utrzymania fabryk utylizaCYjnych i t. d.,
się następnie do Prizrendu i Mitrowicy. Aby konwzrost cen mięsa wywołuje rzeźnia miejska".
sulowi ułatwić jego misyę i aby nie spotkały go
Kredy i gdzie rzeźnicy wmawiali to w pu- rzeźn'icy królestwa z inicyatywy .rzeŹników łódz
z żadnej strony trudności w podróży, dodano bUczność?
kich, którzy od lat 11 na własnej skórze oclczumU wyższego urzędnika serbskiego ministerstwa
Tak samo niezgodny z prawd!;! jest dalszy waj~ zbyt dobrze, co to znaczy monopol nadany przezzarz~dy miast rzeźniom miejskim, wyspraw zagranicznych.
ustęp enuncyacyi zarz'ldu rzeźni, w którym on
Z kół dobrze poinformowanych zapewniają, usiłuje odgrywać fałszywą rolę opiekuna i obroń· słali do Petersburga petycYę z prośbą o usunię
że sprawa Prochaski nie budzi zaniepokojenia.
cy czeladzi rzeźniczelj. Zapewnia on; "TyIucza- cie przepisu., który odrazu ogłodziłby wszystkich
Spowodowana ona została zarządzeniami woj- sem przyszedł ruch wolnościowy~'. Pracownicy rzeźników, gdyż wraz'ie wydanta powy};szego
skowemi. Serbia gotowa jest dać Austryi zadość- I wszelkich zawodów upomnieli się o lepsze wu- prawa, zarządy miast budowę rzeźni oraz ubój
uczynienie w razie potrzeby.
runki. płacy. A więc i czeladź rzeźnicza, naj- bydła, oddałyby w dzieri.awę takim przedsiębior
com kapitalistycznym, jakim jest łódzka rzeźnia
~~,,~
ciężej pracująca, upomniała się o poprawę swomiejska, a te umiałyby pokonać rzeźnikóW) tak
jego bytu.
Szanowny Redaktorze!
Skutek był ten,. że majstrowie podwyższyli jak obecllia kapitalistyczna .' rf.zcźuiałódzka ·~tara
W wywiadzie "Z jednym ze sprawozdawców l ceny wyrobów .masarskich i mięsa, . cze1adźzaś . si.ę clopr()wadzić do bankt~ctwa' wszystki~ :rze~-'
Dl~ÓW, aby W przyszł~lzaprOwac:łzić .t,rust
wp.~~Z~?ji'.'~~~,~2 .. r~"b.~ (~'Dl~)zarzf!d mimo,fo nic nie zyskała. Straciła· też i publkz:~ mIęsny.
.'
. '
.
rzezn~ '.mlelsIneLwys~,!plł przeCiw' rzeźhlkom.z . ność, plac,!c do ostatniCr.1· dniznac~nie więcej nit
ZupdnQ
prawdą'
jest
dalsze
Oświadczenie'
zazarzutami tak d~żkimi, a tak bezzasadnymi i.nie~ przedtem.
.
zgodnym i prawdą;, że nie możemy pozostawić
' Aby, obalić ten .wprost dziecinny argument, rządu towarzystwa rzeźni, że nie występowilło
ich bez odpowiedzi, temwięcej, że zarzuty te wystarczy namprzytoezyć fakt, . że. przed "ru- w prasie przeci~ zarz:ut.o~. zup.eł.na. to.. praWda.:
wprowadzaj,! w l:jłąd szerokie masy publiczności. chem wolnościowym" czeladntk dobry olrzymy. Dobrze nam WUldoll1o, ze towarzystwo rzeźlll
Ale prz,edewszystkiem pozWolisz, SzarlOwny wał tygodniowo. 6 do 7 rb., obecnie zaś 12 do przeciwnie nawet bardzo.'. zabiegal1:o w prasie,
Redaktorze; , fe. sprostujemy omyłkę, pbpełnion~ 15 rubli. Naturalnie, takie powiększenie koszrow aby, o. jego działalności nje pisano. w~aleJ gdyż
przez p. I-Jg..·na .,:'wstępie jego artykułu, .zazna- produkcyi przy równoczesnem powiększeniu się mogłoby to wywołać gł()sy przeciwne, . a tego ono
czaj~c" że "walkę lp.ięSfl!;!" rozpoczęli nie rzeźnicy cen różnych artykułów właśnie. z powodu ogól~ sobi~ nie życzy, gdyż przekłada obronę .... w mil·
łódzcy, lecz rzeźnia miejska przez rozszerzenie nego przeszacowania.zaro'bków' . pracowników, I czemu. Milczało w prasie, jakże bowiem nlO·
"
.'
.
zakresu swojej działalności na zaklladanie sUe" I musiało' wywołać podniesienie się cen prod1.1k- gło przeczyć prawdzie?'
pów i przez sprzedaż mięsa poniżej .cen kosztu, tów rzeźniczych i nietylko rzeźniczych, riietylko
Wprosł dziwnym jest ustęp dalszy ~iadcze.
. Zarzuty zarz~dll rzeźni zbijać będziemy kolej- w .Łoo'zi ale w całym kraju.·
nia zarządu l'ze"'ml. Zapewnia on,' i:e mimo wzrono jeden po drugim.
Czeladź zyskała . .,. . ale majstrowie na pedro- stu l~ldnościubój bydła w rzeźni miejskiefgwał.
Oto zaraz na wstępie zarząd ten głosi fałsz źeniu mięsa w sprzedaży detalicznej nie zyskali tow11le (co to znaczy?) się zmniejsza. A tymczawierutny, zapewniając, że "od chwili ()warcia nic, czego dowodem chociażby to,ie wostat- sem nam wiadomo; że przed laty 10 bito w Ło~
rzeźni . przed jedeuąstu laty, rzeźnicy-chrześcijanie nich czasach ogół' rzeźników,· przeważnie" zubo" dzi 60,000, .obecnie zaś około 100,000 wieprz6w
'
nie chcieli. uznać. jej jako ~nstytucyi, ~OlltrobiZl- żał z powodn podrożenia vmłów a zwłaszcza rocznle.·
cej ich pn:emyst Ze smutkiem patrzyli na star~ wieprzów.
śmieszny jest ustępllast~puję.cy; "PQ c1okłac1·.
zgnił;:t chphWr., stojącą przy zbiegu ulic Pal1s~i~j
W dalszym cil!guzarząd rzeźni przypom.ina uem zbadanht sprawy wyjaśniło się, ·źew· miarę
i Hadwansl{jeJ, ldorasłuźyła i"zekomozą InteJ- ge.nerała Kaznakowa w sprawie drożyzny mięsa wzrastania cen mięsa, zmniejsza się jegospoŻY~
sce upoju wieprzów,
. .
i zapewnia, że tenże pytał o radę zarz~d rzeźni.. cle. Następne dalsze badania ujawniły,' że ceny
Rzekoma,. - bo właściw e kaMy z majstrów Ja.k~ze radę dawała rzeźnia? Oto. zamia.st dora- bydła. i trzody chlewnej. stale wzrastaj,!, prOn;tie.
poważniejszych wolał. zabijać w domu i płacić dzać sprowadzanie wołów. i trzody wprost z l niująć od ł.odzi, bo gdy rzezl1.icypodrtieśli ceny
dzierźawcom rzeźni 5 kop. od sztuki drożej za miejsca hodqwli bez. pośrednictwa·. przekllpniów wieprzowiny, dostawcy' podnieśli cenę' żywejwa
to lidogodnienie. . .
handlarzy, komisyonerów i t. d. i .umożliwienie gi wieprzów, w naslępstwie' czego. wytwórcy u·
To teź rzęźnicynie mogli, się zgodzić na ści· przez to rzeźnikom nabywanIa inwentarza po ce· czynili to Samo. I tak 'ten' pieldelny .taniec' wci~ż
sły dozór weterynaryjny w rzeźni i równieścis- nach niższych, niż W.obecnych niezdrowych wa- się powtarzał na nleszczęściespozywcy".
ła kontrolę w mieście. Wkilka miesięcy po otwar- runkach handlu inwentaq:em, zarz!!d rzeźni pra·
Moź'einy zapewnić,źe rzecz. ma. się ·~t
du rżeźni,. rzeźnicy-chrześcijanie . stworzyli zmo~ gnfJł, aby miasto pobt~dowało chłodnię dla rze,Z" przeciwnie~
oto podwyżka .cen wołów' iwiepwę i ogłodzili..mi~sto. Trze.ba przyznać, że ty. ni, aby pootwierało sklepy w mieście. i aby w
rzów
wywohlła
podrożenie .·cen .' mięsil w . .-Łodzi
. elzi zachowywali SIę odporme 1 tytko pod przy- ten sposób cały han~el mięsem w Łodzi prze, mUS~lTI Ulegli i przyłączyli się do zmowy. .
. szedł w ręce i monopol wszechwładnego. zarzą:- i w całytn zreszt~ kraju •. Niechajże . zarząd rzeź
ni, który .widocriliema zbyt. słabe pojęcie o han.... ZIn6wa trwała przeszło dwa tygodnie i nie du rzeźni.
.
docz~kała sięil}terwencyi .wJadz,bo ustała wskuProjekt ten, który byłby' zdławił wszystkich dlu .wołiuni, . trzodą chlewną i. mięsem,skol"O wytek wYmtlSZonego haraczu vv sumie . 10,000 rubli rzeźników i ludhość Łodzi oddał na łaskę i nie- głasza ... talde dziwne ,poglądy, dowie się raz nazapłacony~b.cechowiprzezzarz~d towarzystwa" ~ łaskę towarzystwa rzeźni nie utrZymał się, ku reszcie, źew interesie 'rzeźników jest kupno wo·
. Ilesłó wi,tyle tutaj fałszów.
.'
zmartWieniu zarządu. rzeźni,.a clla dobra ludno- lów i wieprzów po .cenach jak najniZszych, gdyż.
. 2;arz'i\<l.r zeŻ n i ysiłuje od~r)'Wa.ć w tym, ttstę; ści, co pojmie każdy, gdy zastanowi się nudłem tylko w .tych waru~kachoni zarobkują, ponoszą
pIe rolę dobroczYl1CysP.ozYfcPwi l. obar~zyc rzez :k rzeźnicy sami, pomi~d!-y. sobą kQn!m!"ujfJ i ja- zaś' zawsze straty, kiedy ceny wołów i wieprzów
l w lecie
ników za1"zutem zaco!ama,a tymcżasem zgroma- kością .towaru i .ceną· (Monopol .zaśm!1iol1owej są wysolde; jak to np. było na
dzen:e rzeźników juź od lat prawie 2~ W ?li?i:l'~e~ni doprowa~z~ł~rW handl1,1 mię~nym de) ta· f. b.. l gdyby zarząd rzeźni b
handlu miejscowego, """""',,, !J.Lt.Y,l<U<lIO,
stery'tl1n zabiegało o bu~~w~ . ' .nowe] fzeZm ):1)ieJ' ~r:OŻY~JlJ'. jakipL.Jei3zcz.emgdrP:1e :pyło,boć warunki
~ Ue razy spada cena wołów i uTi,Ph1"7A" ..i
o kontrolęs'anttarną w. nl~]'J~k . teg9ii p~rn,;.~~~ .,:p!Zeclet rzezpia; me Jest n~czetnji$lP:em' .)akprzed
razy rzeźnicy zniżaj
swoic:h .
liS
innem.i dowodzi od
.. powle.dz m.1lJi$t~ryij
........ ,~. ;.:i;.: •7
.. \
. •. . ~.tl. •. •. . .1ą:,.:. . ;.:i.: •..·.~.,S.,.l. . :,i....' . J1N.,. ,. e.w..,.....". w
...il~lkiCh. ka.Plta. . t.Q.Wj;. . d~fąCy'ch.; dp podnosząc ich. w
3 kwietniar. 189~ nr. 5996, znajdruj~ca:s~~vr:i'l jai
.~egq oprocentowama swoich kap~tat?W1.
drótyzn.y.
aktach zgromadzenIa. . • a,me
ifiStytti.cyą dobroczynni lub społeczni,
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W i,OI';cU wywiadu zarl~d rzei:ni chwali się
Pocóź :więc to robi? Czy aby "zwiększyć
nopolizowaniu handlu mięsem ze szkod,! 10,000
swoją cHodui',l, m\snrni(! i swoimi sklepami.
ubój w rzeźni" ~ nic, aby przy pomocy swoich członków rodzin rzeźników i na szkodę ogółu
lst,,)~!li:! zniżyła OiW ceny, na CZem I\or:.oysta
kapitałów zgnieść rze:lników i poich trupach zaludności.
11ldilO;~ ubo:l.sza.
g;lmąć cały handel mięsem w swoje kapitalistycz
Ale niechajźe rzeźnia nie ~ojuje argumentajU~: j:\kiez lo rze:i.nia zrobiła?
Ile ręce, a jakie bylyby tego następstwa, prz.ewi.
mi kłamliwymi z rzeźnikami, którzy I}!fzecieź oZdawaloby się ieprzedsi0biorstwo, l'OZPO' dzieć łatvlO. Przykladów nie brak. Oto np. to·w. p!atami swojemi przyczyniają się dQ jej utr.lymar:{l'_!I.:thu~ tak pOW".:~IlyIHi k:lpit:Jmnil zorgilIlizu"Nobel" pozakładało w Oc1es i e .własne składy rua.
je' sw(;i IIE:ndel na inIlych zasadach l że przede- nafty] zniżyło. ~ny, doprowadziło tern słabszych
J~ zaś zar.z~d rzeźni P-OS~ępll1je przy wyjed.
wszy!ill· icH! oprze go na wyszukaniu źródła na- I współzawodIllkow do bankructwa, poczem pod- , nywaruu rozmmtych ulg dla slebte, dowodzi fakt
bywalli! :i~ywego inwcntarza do bicia, bez pośre- I nioSło ceny o 100 proc.
\ źe w r. 1905 korzystając z nieobecności honO:
dniJc{;w, więc po ceil:tsh niższych.
Czyż nie mamy prawa przypuszczać, że tak : rowych radnych miejskich umiała w magistraCie
Gdzież tam!
Towarzystwo rzeźni rozpo- S<łmcl:piłaby rzeźnia łódzka po zgniecenhl i lU. Łodzi wyjednać podpisanie nowego kontraktu
r.zlJdzaj,:}ce mi1ionmni, mogłoby łatwo. urządzić rze'"
,
,
I Z zarządem miasta, korzystnego dla rzeźni.
agentury własne na Podolu i Ukramie, nad
hl. f/_l~;;;llicy tak łatwo' zgnieść się nie dadzą, II
Konirakt ten przyznający rzeźni znaczne kaDonem i t, d., i skupować woły wprost od ho- Rzeźnicy łódzcy muszą walczyć o byt swój i 1'0- rzyści, podpisali jedynie p. prezydent miasta oraz
dow('ów, bez pomocy agentów, handlarzy i mo- dzin (ogółem z górą 10,000 osób) i nie pozwO' ,I sekret~rze Olszewski i Stępowski.
nopcHsk·w w;n'szawskich.
I lą l1c~ to, aby kapitały p~zewaźnie obce, dopro·
Sapienti sat.
Ale 7arz~d rzeźni tego nIe zrobił. Przeciw- I wadziły, ~o tn?TIOpol:t ~lęsnego:
,
Starszy zgwl11ad7.cnia J11~\jstrów rzeźniczych
nie, tak samo, jak i drobni rzeźnicy kupuje mię"
Rzezmcy me lękaj,! S1ę walkI, pracowac będi! i w Łodzi
1iO w ćwierciach od żydowskich
llurłowni![ów"
w dwójnasób, a kiedy nareszcie wprowadzony bęA. Laskowski.
płaci po 19 clo 20 kop. a sprze.-daje po 17 i 19
dzie UJ,az Senatu, wyjaśniający, że łódzka rzeź·
7515
kopiejek za funt w swoich slc!epach, czyli pono- nia wiejska niema monopolu w kontroli sanitarj
si tCiltl,WigCe straily im więcej sprzedaj,e.
nej ,nad mięsem bitem w innych rzeźniach (np. ,
Wieprze rzeźnia kupUje roÓwniei. w Łodzi z bałuckiej) i przywożonem do Łodzi - rzeźnia
równym rezultatem.
łódzka będzie m1.1siała wyrzec się mao..e1l O.7.JI1~O~·~~~~~~~~IVB'llliI~~~~
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Niniejszem sld'acIamy podzi<;kowanie IV oddzialo\'Vi Ł6dzkiej Stra..
ty Ochotniczej i VII oddzialowi straźy Itlbl'ycznej pp. Leonhardta, Woel~
keru j Giroardto za okozanq pomo<: przy pożarze szopy i stajni w d.
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dneA Ob$łiaa~i, od $-miu ap~rli!ltów.
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ZasiępujBpoby! zagranioą, unikając ieDo nieWlyód

POl·R konkursem)

wszelkiesygnaJizacye

'I>P~ólnie( ZflĄn:9 z dÓDrego kroju i staranlle~o wykoń,ó

:M 2.2
llul.terylllli ~Ulloweldo od Rh~28. .. , ( "

medycznell

urSl erlita

medal
)(Qntrole stróiów, zagalty Złoty
elektryczna, piorunochrony oraz' Grand Prhc
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stosowanie preparatu.
Wybitne dzilltanie "Pixavonu" pole}.!ana tem,
dzięki zawartości clr.iegcia, pr1;aciwjziała wy-

pactaniu

,

Szczyt BIBgantyi

5685

ułatwiają

Cena flakonu 1 rb. 50 kop., przy stosowaniu raz na tydzień, starczy .n1 klika miesięcy.
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B~n@la zdj~cla cyrkowe

wstrząsający

niu

na kMrezuprasza krevvnych,pl'7..yjnciól i znujomych

Oliary ruletki
,
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:g KR®GWHLECID(~C~i

Dań~~łi[h

[ya Króló\,

wspaniała

We wtorek 26 listopade, \V roc.1.l1ic~ Ęl1lierci,
).jodz. 811~ 1'8nO W kościele li-~o Krzyża, odpraś. "I' p.
~w~n~rn5 (f.~G'~~j\l;§rrOSig'1~0Ś

Od SOboty d. 23 do IlOniedziałku 25 litltopada
: n SilNl1iACYJliNlY PR@@~giAM li

lauran~a, Hel

o

zmywania włosów "Pixavonem", głównie zaś jego nadzwyczaj dochtni wptyw na włosy, obecnie
jest powszechnie już uznane.
.Łatwość, z jaką ,'pixavo!1,' usuwa .łupież
i brud ze skóry gł'owy, prześliczna piana, nadI zwyczaj łatwo dająca się spłukiwać z włosów
\ i wyjątkowo przyjemny zapach w wysokim stop·

Grand Prix
londyn 1908
Poza konkursem)
Członek jury
) Bruksella 1910
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Powszechnie wiadomo, że
Ostatecznie tacy lekarze pogląd na te sprawy, póki
przodkowie nasi, dokładali jak Arnosan, Gallois, Chas- pewnemu znakomitemu chewszelkich usiłowań w celu sevant, specyalnie zaś Burlu,· mikowi udało. się wynaleźć
utrzymania żołądka w spra- reau wystąpili dQ, walki z co- związek nieporównany. Wywności, uważając to za lwraz bardziej wchodzącymi w chodzi on' z założenia, że
nieczne dla zdrowia. Nie szu- modę środkami przeczysz- zarówno obstrukcya jak i
kaji:}c nawet w dokumentach czającymi, głosząc urbi et zapalenie kiszek pochodzi
wiemy wszyscy,żewciągu dłu- orbi ich zgubne slClltki.
w wi~kszoścj wypadków z
gich lat historyczna lewatywa i
'Istotnie-większość środ- 'opieS~af?ści . j;H~ skutkiem
częste użycie środków prze- ków owych czy to roślinnych, osłablema ~Jęsm r~bacz~oczyszczających by,to alfą i czy mineralnych, jest trującą wych I.ub tez zmnIejszenIem
omegą pierwotnej hygieny.
i wywołuje zapalenie kiszek, 'funkcY1 gruczoł6w.
Powstaje pytanie, czy po' a.w kOl1cu może. zatruć org~-· Jeżeli wprowadzić do dróg
stępowanie to było słuszne? mz~. Czy wy~)ka stąd, ze kiszkowych ekwiwalent braDługi czas opiniaznajdowała, n~lezałoby zamechać .z~p~t: kujących wydzi~Jin oraz su bżeutywanie środków tych me sztuc~1:ych wypró!.l1len 1 stancyj pobudzajqcych'ich elajest słuszne i zarówno uczeni, pozostawlc naturze? '
. styczność należy się spodziejak i laicy potwierdzali, że
. W żadnym razie ni"!!, gdyż wać że przywróci on norstosowanie ich zabezpiecu niestrawione resztki są nie mal~ą funkcyę organu w 3/4
od zapalenia wyrostka ślepej tylko zbyteczne, lecz nawet pomagając mil.
'
kiszki i wpływa do końca zakaźne I trujące. Słowem
W'
6b·'
ó
życia na ąpetyti dobre uspo- oczywiste jest, że jeśli nawet
ten $pas
przywr .:
sobienie ducha. W miarę po- nadużycie środków przeczysz- c(~>noby zwykłą ~prawnośc

jelita odzyslcują swą
W[l działalność.

prawidło-

I środk:J,

zr6wllanc!~o

2:miękczai~lcego

s1dada się jt:dynie z

Obecnie teorya ta nie jest jeno picrwiastl(()w natllralnych, kowyrnys.tem bardzo mo'2e efek- niec~~nych dla pn\widlowej
townyrn, ale zupełnie plato- dzia,łalności jelit.
nicznym, gdyź wcieliła już się
Ju:i \Ii ple!'Wsl.ych dnii'lch
i skrystalizowała w formie stosowania tego leczenia winowego środka leczniczego, doczl1e jest znaczne polepT}aZWanego Inbol Chatelain'a. , szenie, aw przeciągu kilku
Srodekten w działaniu swem m icsięcy następuje zupełne
czyni prawdziwe cuda llietylko uzdrowienie i najbardziej zaprzy zaparciu nawykovvem,
cIJor:l.:I110 kiszki otrzymujq
ale nawet przy owem strasz,· swój wlu~ci,,~y r~tm i ni~ będą
nem błonno-śluzowem zapa- wynla,~ac wlęce] cudzeJ· 1'0leniu kiszek, które dotych- mocy przy spełnianiu swoich
czas byloutrapieniem wszyst- obowiqzhhv. W ten sposób
kich klinicystów.
niero~:wi,!zane zagadnienie zo111001 Chatelain'a przyj- stafo wyji.t~nione .
mowany w dawce od .. - 3
Dr, DOI'ian.
pigułek przed snem, zawiera
InboI ChaŁelain'a nalety
I w sobie istotnie wraz z Mł- prl.yjrnować co wieczór przed
ciową substancyą, kt6rej do- snem 1-3 pastylek należy
datnie działanie na mięśnie połykać je w ,catości.
stępucywilizacyi nas~piła czających może wywołać kl~zek. Oto.są my~h wytyczne, I jelit jest powszechnie wiadoInDol Chatelain'a działa
reakcya i w tej dtiedz.inie. ostTe zatrucie, to z drugiej bezwzględme loglC1.ne, pracy, mem r6wnież i czyste wy- szybko i polep5;~enie nastę-'
Zauważono bowiem, że z je- strony obstrukcya nawykOwa~tór~ odc~~t~ą, b.y~a ł Ak~- ciągize wszystkich gruczolów, puje w kr6tkim czasie Zu~'
dnej strony lewatywy wywie- jest powolnem zatruciem, nie~ eml 1 ~lmlelę ~?Sfal l}Sb uszo!e których to wydzieliny poma- pełne wyzdroiNieni~ na;tępuJ'e
rme wywwa1 o r.zyrmą gają
. d' ł . tylk o ch',·
. . .Jednak
'
. t raWHlUlU.
. .
rają Zła allle
Wlowe mmej
grO',wem
w zupe
11"·
" w przeciągu 6 miesięcy.'
ceną jednak utraty wrażliwo- swyc~ na~tępstwa~h. Ost~: se s~cyę:
Wszystko to pokrywa SIę
Inool Chatelain'u jest do
. ści błony śluzowej jelit. Z d'ru- teczme WięC lepiej uwolmc
CIerpiący na obstI'ukcyę
śluzowym płynem Agar-agar,
nalwcia we wszystkich aptegiej strony środki przeczysz· organ, wybierając w tym celu oraz na żapalenie kiszek po- skutkiem czego bardziej jesz- 'I kacij i składach aptecznych
czające działają drazniąco ha lżejszy, Ul. dlatego mniej trujący siadają. naru.szon~ błonę Ś]~,- 11 cr..e przyśpiesza wyjście sta-' Najeży się wystrzegać r;leod:
tak delikatną błonę śluzową środek, używać go umiarko- zową, ~t6rą nal~zy odrodzI 7;. łycl: ~ mas .ka,towych. . . powiedniclr i szkodliwych nawobec czego mogą wywołać l wanie i tym sposobem ogra- Leczeme to prze~rowad;z1c· , l a,k WięC, lnbol. Cht~tela.l- śladovmktw. Przy nabyciu
stan zapalny t. zw. zapalenie niczać ujemny jego wpływ. wypada~edhtl:1stałeJ metody: na. me zaw,lera .w. sobJC .!lIC Inbolu ż,tdajcie zawsze z markiszek i w następstwie spro-· Ale i to należy stosować tylko olcresodradzaruatrwa do6młe- trującego al11 draznlf!cego l za ką wynalazcy Chatelain'a
wadzIć. poważne }aburzenia. w ostateczności. Takim by,ł sięcy. Po upływie tego cza~u wyjątkiem Agar - agar nie-,
.
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poleca· jako n,ajodpowiedllleJszy
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gospodyni swój ~bbgatoassór~
towany skład ·we .wszęJkiego
~mjropu niezbędne w gospo~
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podaje· do wiadomości, ze nizej wymieniony 'bagaż i rzeczy
zapomniane lub zagubione '!I obrębie drogi, anieodebrane
do dnia l-go Paidziernika 1912 r. będą przechowywan~
i praoująoYOh kobiet !Iiebywała: nast. Ł6dź F. w ciągu 4-ch mresf(~cy od daty wymienionej,
.
·okazya!
a następnie na zasadzie Art. 40. i 90 Ustawy Og6lnej dróg
Po ZWiniętej fab.1'9c~piękne ,ma- żelaznych Rosyjskich będą sprzedane przez publiczną licytacyę .
tęryaly na sitknle 1 pruzkl baB'
t N Al k
d
N "858' M' k . N
J·ęczni.e tanio ... Piotrh:owska .. 123
agaz ze S. • . e san rya ,'\.) ., In oWIee . '
mieszkania 15. .
..
4414 338, Chełm N. 2568, Sosnowiec N. 2151, \ti[J'pCław'el<
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jak l·.ównleż Pl'zenOsz~n.IU p~ez muchy ,zaruzków na otoczenie,
. Par. f'aDr. Trlll'!llen S. Z~rański w Warszawie. Skład faUl". i
w Łodzi J. ZaborowskI. W61czunska nr. 28, Tel. 15"72.
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Rzeczy zapomniane w obrębie dr. żel. Fabr.. ,tÓdzkiej:
WI E l. KA OSICZĘDN OŚĆ
~) Na st. Łódi'F. tłomoczek z brudnąbielizilll i laska
l;
' [ 6latmożna. noslćubtaliie ze;,Skó'" stara.
'
.
.
~Królęwska Nr! Si •... ~ ansi.elaklej .... tO. lt.Od 49 kop.
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.wyna)ęciFI

Ol',lZ sklep norozn}'
.':[O"O\vy ,llit sldadu )lptec~nego

PKOQ$,tan~oW.;\"l

! z illl{·óozlw.;limil, Pr2t')ll24 18 rł(.(
10310··--2-2

P

l,;)

~_,.

GtrZ~l>!Hl Iltl:i\:?;'TI.t:.',;ll

I
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Pasaż

Z-poWQu'it-:-JiilIeirci-

wlaściciclki

Sztilca
do od:;tapiellia piwiarnia z po10278-:5--5 zwoleniem "lIa obiady, bardzo taIlI". ni.
serwatol'}'utll, t';'Oflst"dl ~J/llowslw ' scunisiaw ąożyk za~lIW p~sz.:- nio, Drewnowska nr. 42.
10274-5-5
~,~~._.J~ ~ port, "')loany z gm. POpIeli,
otrzeba 5,~U:Jrl', na na I·szy pow. Brzeziński, '4ttb. Piotrkow- zaginiiTpies czarny, kudłaty ź61·

' T'r!1li! \'J11}t) i:1CJ.

t;0i'1;~pl:in''"fffi':itki-Czarny z Ilw:
tl.l()"h~ p!Jllł sprzedam tanio.

i

/

I

Sklep z całem ufządzen!em. i zelazne meble, wyżymaGzki /Hlczynili kuchenne. Ceny najkuźnia zaraz do wynaJęcia,
Rokicie, . miejscowość niższe na ratv. Chodkowslii
I Nowe
.,Langerka" elom W-:l0 Dziellia- Lenk Mikofajewska 25; Zarzewaltu dziecinne dO~~\lrzedal1ia, I kowskiego.
ska 5.
10468-2ś-l
__.. ". .-10268--513--2
. . . . ",.

, iI::lf';~J[!!I(:.kie 1flieszk~lni!1 2, :) i 4 rzyjmę przyzwoite panienkę na
P nlleszkanie. Woana 19 m. 14.
~." POIWJ{; (. kuchWi! I wygodali mi
10557'
'Ol! 1,::;,fU styezni~ 1915 r •• do

103/1;5--2--1
' P[lIlslm ,1.
\ to!:,i;j:,Tirl uŻyWany z meta"lo-

z

muzykI

mższem t'iW, "UI,ctw ~m kOll-

ulica
Pnr. hypoteld.domu.

Piękna N~

stróż

ska.

potrzehny.

'

102Gti--5--5

to~podpalanj1. Łaskawy znalazca raczy odprowadzić za wyI'loszukuje posady agenta-inka·
da sprzedalllB zaraz z powo- nagrodzelllem, ul. Borysza.
n przeto p 1'\1 S Z (,! ll{.ieszyć
r
senta lul> ekspedyenta na żą du wyjazdu, Grabowa 51.
10282-5-5
:'l
do maSlc!,L}'llU 'M. Kolo·
10500-2-2.
danie mogę złożyć kaucye. Oferlu1>
2
pięknie
umeblowane
O,~
dziej~lkif;l!o, ulica Anty w Rozwoju dla "Potrzebuja~
SZyje ?Js,:ystkie robot& damskie • koje W elegallcldem miesz "adrzejn 1\11 ?j, gd;:ie
cy".
10269-5-':5
l dZIecmne, wykonYV)Il111 sIa- niu z wygodami zaraz do W,lIotrzymaM świe
rzyjmę dwóch panóW na mie!'annie, po cenach przystępnych.' najęcia, Juliusza 42, front, l~sze
żo do,~y transszkanie, Cegielniana M 57. Widzewska 225-25. 10209-2s-2 piętro, blizlto ul. Przejazd.
port !cO;:)lU!,
1028r-5sW-2
Wiadomość w magli. 10514-2-2
stróż bezdzietny obznajomiony
kuleson6w
z motorem poszukuję miejsca
rzj.ljmę na mieszkanie dW6ch
magle motorowe są do sprzesluupe-dania. Wólczańska Na 147.
od 1 grudnia RozwadowsJca 16.
męiczyzn, Przejazd 53 m. 12.
te It i
10548-5..,...1
10471-5-1
10298-5-2
t. d.
rzyjmujestroJenia,
reparacye
Sklep
spożywczo-dystrybucyjny
mamki
ze
świeŻj.lm
pokarmem
w różnych aa tunkach.
ze Wsi do umieszczenia. Sredo sprzedania (Dąbrówka)
fortepianów i pianin, ul. Po::łUlHI
10336-5-,-1
Bednarska S.
10562-25-1 dnia 6 front.
łudniowa M 40 m. 2. 10t58-5cs-5
okój wspólny dla pań może SIep do sprzedania z powodii
m6rg ziemi w osadzie Tltszyn
Stale 1l{'I'tJlorJei
do sprzedania z powodu śmiet·zmian)' interesu (Nowe Chojbyć osobny przy wdowie za10358-5-1 ci ojca. Wiadomość: ul. Krucza
raz do wynajęcia,. Przejazd 52 ny) Sokola 15.
krawatach
m. 5.
. 10207-5cs-5 Sklep kolonialny do sprzedania 25-20.
10508-5-2
tanio. Ul. Piwiarna M 6, Dą- ~OOO i .2000 są ~o wypożyczeł
okój oddzielny umeblowany za10528-2-1
ma na plerWszj.l numer
raz do wynaJęcia, Widzewska brówka.
mqskicj i damskiej.
109 m. 4.
10271-5sw-2 Skrzypek Ł6dz. szkoly Muzycz- po TO\!larzystwie Kredytowem.
nej poszukuje stalego grania WiadomoSć u adwokata Andrze,
okój umeblowany przy rodzinie z utrzymaniem do wyna- w orkiestrze lub z J'ianinem. 'jewskiego, Mikolajewska 5l.
.
10'209-5*-5
Oferty pod nSkrzypek (W. W.)
jęcia zaraz. Tamże do sprzedadu dużych oboWiązk6W Łódź,
10295-6sc-l
nia
żakiet ciepty na osobę otyul.
Ludwiki
57.
10270-5*-2
rub.
potrzebuję
bez pośAndr;.t:eja
tą, Dzielna nr, 40 m. 1.
rednika na 1-szy numer
Skradziono metrykę wydaną
Okil nu Imwiarnię do WJnaję
lOl94-()""'5
z Włod2:imierza W olyńskiego hypotelti, Przędzalniana 105.
cia. Wiadomość 11 gospoda10522-5-2
otrzebna zdolna sklepowa do i kartę od paszportu z fabryki
rza ulica Milsza NI 47.
sklepu rzeźniczego, Plac Koś J. Ryclltera na imi} Sergiusza - 10529-5-1
Dawidiuka.
0344--3-1
10249-5'~-5
Zagubione do klllh"211 e Ii1Iliy.
DROBNE OGŁOSZENIA..
Meble do sprzedania z powodu cielny nr. 4.
otrzebna panienka do dwojga Sklep do sprzedania \!lśród miaI!==-:.
w.yjazdu. Ewangielicka 11.
sta dobrze prosperujący. Dodzieci z dobremi ŚWiadectwa
'AłA'AI Pierwsza szkoła ręko'.
10547.......2-1
wiedzieć się można Główna M 9
,
•
dzielnicza dla kobiet M- lecznrnia z powodu W,lIjazdu mi. Wiadomość: Dzietna 50-10
10201-54 -5 w sklepie.
10541-5-1 Antolli Majda zagubił kwit od
Ilsgrod%ona wielkim ztol.11m mezaraz do sprzedania. Piotr- od 11-S-ej.
paszportu wydany z fabryki
otrzebna kobieta umiejąca do· Sklep kolonialny W dobrym Pilitzera.
dnląm na wystawie n;ell!!~::l!ni~.wskn 245.
10545-5pc...:..t
. 10548
.
.punkcie
tanio
do
sprzedania.
brze
sprzątać,
Poludmowa
2
,C2:el~ W Ł?d:lI A. Krowic!ueJ l. L.
uagiel sprzedam, ul. Mickiecelina
I:Iocherman
ZagUbiła. pa·
Ul.
Zgierska
25.
10546-4-1
m.
5.
Zgłaszać
się
od
5-ej
do
)fUlllls~leJj ul..Kan)la Hl. Zapis
lU wicza n 1. Radogosz.cz.
szport; wydany z III. Turku.
'. . . 10200-5·1+--5 Tanio solidnie tapicer przera~
uczelllc ,::odz}ent}le od 5-8 pop. \
.~
10515-2-2 6-ej
.
'
10502-5-1
.~rócz nled2:ICi I ~t. SZKota
'.
C
bla meble, materace. ZawiaoszukUję wsp. ólniczki do .i'0"te.
daje thiJi.adectwa z pr.awem. Magiel do sprz. e. dania.
e.n.a
resu
egzystują~ego lat 20,
domić kartą pocztow,. Lipowa lUdwika Jontek zguhiła pasz·
port wydany. z. gm. I:,agów.
:nkół r~kodz~eh .w War. . lWA prz,Ys.tE}I}na. $kwerowa 7.
z kapib\lem. do 4.000 rb; Oferty 52, RuszkoWski. . O~!!·2p-2
'~wie.
10297-2-2 w administracyl ltozwoju pod l. TaPicer dekorator F. Zborow- pow. opoczyńskiego, guh. radomskiej.
10524-5-1
:-'..
'
, R.ltody człowiek z prowincyi z K. S. N. Energiczna.
ski, Frnnciszkariska ~ OS 111.
IJM
Ił! L.eltcyl Ję3'ylUl trllllClt&- m cztel'O-klasowem wyksztal101OS-5cs-2 nr. 15. Przyjmuje wszelkie ro- lli"dw'litil Buda zagnhliil-kartę.M ~ •.H kiego .ttdzHdam Vi szko· ceniem poszul,uje miejsca 1')'od paszportu, wydana z gm.
laCh.l pryw~tllle. p'ateI~t 2i t~k(~ń- [' sOWlIika, POSiadam. też zdolnoś, ~okój umeblowany, oddzielny boty w zakres tego fachu ·.lJcho- Zllki, pow. tureckiego, ~f!lb. kaczenta kUiSOW W F al1z!!, 8?"la- ci do malowania portretóW, akwa, r dla pan6w z calodziennclll dzące po cenach nizkich, oelle... liski ej.
10276-o-l.?
dectwo l·ządowe. WólczG.l1ska reI. Widzewska 147 m. 25 stróż utrzymaniem lub bez. Cena przy- głosć nie przeszkadza, można
41 fil. 00, ~~l. 15-72. l"T'lygoto-! Wskaże.
10518-2......2 stęp na, Dreumowska .Ni! 42 m. 1, zaWiadomić kartą pocztową. na Skradziono paszport Andrzejo'
\\1i Stanczykowi, wydany z gm.
stróż wskaże.
10081-5sp-5 które niezWłocznie przybywam.
•WIlje UCZnJQW p04tllj$ programu
10235-s2-2 Dobra pow. brzezUiskiego.
..
.
97f).')..4:3..5
lI,ijag!e nO,~e tanio do sprzed~- potrzebna nauczycielka do szko105'.27-5-1
'A'" Illeble W\lprzedambard.zo ta- ~~ ma Z:;:~erska 24:
10361
ty początkowej na 5 godzin TaniO sprzednm biblioteczkę,'
1>iurko, $larnitttr mebli, floWer WOjCiech Krajewski zagubif
nio pyle 'zaraZ! garnitur saMebl~ ~ó~n~ z kilku pokojóW : dziennie. Pańska 58-7 od 5-ej
paszport wydany z gminy
10ł!OW9. tremo, a~IlP.JI, e'lmm, tua. \llYJezdl'.~Jf.l~ rozsprzedam t~: do 711, wlecz.
10550-2-1 6~io mm. Przejozd 59, pralVa
10556-2-1 Chabielice, pow. piotrkowskiego
łełę. oton1lime, sufy do ul>rania, nlO oraz biurko Konstant)1no w
pralnia ch,emiczno _bielizniana, oficyna, 2-ie piętro.
10552-5-1
lÓŻKa ~ nmte"racami, wuywuJnię, sim 45-11
10519-5-1 t
4 filie, obrotLl tygodniowego Uciekła lerowa maści białej, kt6. ra, była kupiona na jarmarku zaginąl paszport na imię Ignahieliźnlarkę z lustrem., biurko z
Obiad;;WYltWintne w prywatnym 200 rub. Sprzedam .za 600 rub.
lot"lell1, zegar, lampy, grnmc.rion,
domu dla osób inteligentnj1c h; Tamże p<>trzebna bufetowa do W Aleksandrowie. Ktoby wiecego Dudzińskiego, wydany
llU1S%ynę nożtlib kredens, stół,
od godzin.JI 121fs do 5-e;. Piotr- restauracyi lU n;., Niemiersld, dział u ltogo sie znajduje, niech przez wójta gm. Lutomiersk.
10273-5-,2
.~ Piott.lioW.sKa 19'.2 m. 5.
kowska 124-10, 8641-12swc$-l2 Zawadzka 10.
10555 zawia,domi Wliicentego Gosa,
l"
.
10470 OSOVIl starsza inteligentna praukoń<:zenlu kurs6w .przę: zamjesz. Antoniew-SikIlWlł, gm. zaginąr weksel na 1'1>. 100. wy10550
:a"'j Meble et ..··kukTpokojóW
gnie przyjąć. na mieszkanie
dzalnictWa, .' tl,actwa i apl'e- Nowosolna.
stawiony przez J6zefa Szcześ'
I. r()zsjJK~dam Z!l 'bezcen -wy- pl':,!;y:cwoitą. panienkę. Windo- tury poszukulę vrakty)d. W je" UrządZenY; sl~leroW(; do 'sprze- ni alta na zlecenie W. Wojcie·
dania tanio. 1lI. Nowo-Dre· choWskiego, płatny 25 listopada
ijeidżającnll.tychmiust KonstnllmoŚĆ róg SrednieJ i Widzew.
dnym; t)'dl" dział?\\'. Oferty
10351-2-1 1012 1". Ostrzegam przed nabywnowska .l\'i! 4.
~owsiia 55 _1l!:,..14.
10400 ','Qki~j, ~~ r.rJ}jjeti~. 1029~ pod A. B. W RozwoJlI.
10552--0...;.·1 ~zielalll lelic}ll na Slłfzypcacrh ciem takowego, gdyż jest nie]1! O.tolllr.ny, I'lIaterac.e., leżanki' ObiUdY . .W domu p.ry\~, Ul..
·10291-·2-~
. po cenach nizkich. Przeja<:d ważny.
SI,'~~?W~ 18- łZę. ~9g.[j.f2 'potrzel;ona jest duża Willa, lub
.H~otqw(; sprzedaje najhwtej,
,prz~ralml!n. ~tat:.e meble ROZWl1~ Ob. ludy. Vi domu pry\vatnym po'
dom odpowiedni na pensJ'o- 59, prawu ofieynn, 2·ie piotro. l;:l~!itląr-paszport, wyi.'lany z ma:
lIJS5D
gistratn miasta Ostro,,'ca, na
~ka 14 .1 spleer.
. 10500
00 kop. Wiadomość w cukier- Hat w okolicach Łod:d W slichym
imię Stanisła.wa Reszczyka.
ł Meble.roz.sprzedam l ma::-~Y·ni Konrada, Nowy Rynek.'
lesie sosnowym; Oferty I~?ste- używarc pianino, ta-nio do
. 10237-5-2
dania, ul. Widzewska ul. 106
~ nę nozna z trzech POkOJOW'1
10162":"'5sc-5 restante, łAdi "PensJonat.
l'oIud.niowa 24-14. 10218-5*·5"
'.
• . .'
.
1050·1-5ws- 1 m. Hl.
10294-:--2-2 zaginęla katta od paszportu wy,"
-Bu.fet -kolejowy ·lIIklll..sy Wó}uo-15-go listopada spec;yalny R-adicUjll maś.ć i)oleca Się. od
dana z fabr. Biedermana na
wanna .używanu do sprzedania,
. wej stlilcjli odstąpię, Zawadz.• komplet, na .rang,ę dla ~rzęd.
reumatyzmu, egzemy, skrufutli. Przędzalniana .Nil 50 m. imię Józefa Chatusa.
dzmy
103~5-5":"J
ka lo., Niemiers!{i.
. 105M ntkÓ.W Od,J;l9
8-ej .Wlec.!-o- . Mw, hemoroidów, ran, oparze- 1 5 . 1 0 5 1G-2·-2
-1ir"--1fi:-'-tni
'k'
rem. Na swmdectwa nauczycle!nia i Wszelkich chorób sl.6r- wspÓlne mieszkanie dla przj1- zaginęła lwrŁa od pnszjj'Orfiilll!
1
r:f~'~~a d~ l[~ntolu°i~~ ~l~. skie. i inne ~dgodz,' 4 /, po po- n)lch. Ządać w aptekach i skla~
imi\; Stanisława Stllimy, wJ'·
zwoitych pati z ttttzymaniem
ki
h,. R
6j Chi
łudmu. Kursy .. przygotowawcze dach aptecznych Kantor. W Ło- lub bez,
./Vlikorajew~ dana z fabl'. Sz. Rozenblatta;
,8. eeu.1 0.ier.....
(lz.fffiW::~2~ ulica. Mikolajewska. 22-11.
dZi,PiotrkoWslta .M 10, telefOn ska 27 m. lt11.Wdowy.10521-2w-1
10353
.plec • .
o .
.. .
'. 10014-5*5\24-91 .'
6194,-20s-[W
o s.przcdanla dm'ozlw z kOlllem
....
. ' .' .
.•
. .
ZdOlna krawcowa z krojem po- zaginta karta. od pasżportli
,:
W dobrym stanie Ra.dogoszcz
ObiadY. pryWatne sma.czne.·l 'Skle p ItOIOnialno.dy.strYbucYJ.ny,
wy ana Z. faJJt':. Hugo Wulfszukuje szycia w domachpry~
:Ułica Marcina 9. 'lO'l79-5sp-2
zdrowe Nawrot 8. m~.29 I . 10 l~t istniejący, do sprzeda- watnych, Wiadomość Hl. Nawrot sona Ila imię aerszeIGoldber~.
10340
......-..---.---"..-----,
10464-·5ss-1
. ma tamo I ul. RaWska·10014-5-*2
10.
nr. 1 H Kaliliskiego.
1028G-2.1
sprzedam a zanu: sltlep l,a. t
,:.
b t i
'1 I' h t
peJuszy .i konfekcyi (llul1$kiej po ~ze"nl ro o n 7Y SI 11 l cnę -.
.'
~
ZdOlny rysownik dp kopiowa- zaginą! paszport na imię Bole1; pow()du wyjazdu, W dobrym
Dl dO pracy ŚWiadectwa. No;
Sklep .do wynaj,~cia i różne mieslawa. Zakrzewskiego, wydania planów do fabryki cent"
P'tU1.kcie. Niepotrzehn)l duży ka.- lwa 5 Sr6g Przejazd). . _10472 ! . . szlt8.nla. Ww.dómośćulica mlnego . ogrzewania natychmiast ny z magistratu m. Łodzi.
.
10537-5-1
i;,'
,t>ital.
...... Wiadomość: WÓICZUfi.SkaIl1 0ltÓi., froutowy umebl.owal~y ~lU I Po!na.llf.14 Koztn. y.. 10187-51(,-2. poszukiwany. lnż, J.H. B. teppe
~i;
~"'.
' . 10'281-2*-2 . rr.t pl~trze zar~z do wy~aJęCla.1 Sklep spożywczy w dODJy,rn l:>iotrkowslta 189. 10325--5-1 zag il1ęla lt arta od paszportu na
hnię Tomasza Mizia!y. wydado sprzedania filja pie.
;~,::':('(' i';lD~:!f~'J~tlJ~~~:;::;~U~!~;: MIJtolaJewska ~~, .sklep ze1rOOfi! ter~:::~~ ~r~~~ł~~~ąz~~~n: .. ~~ zaraz
, karska z pOWOdl1 horoDy Be- na z fabr, Hermana Szleyego.
"
....
10549
10556,-5-1
nedyltta 22.
"':.!dO.··'\!i:~'I1:
... e. ··dM
..... i$.
..... WiaAOmO$Ć .ul. .pOkÓj umeblowany przyrodzl-\: ·szrzedan.ia., UJiCaD.ą.brows..ka, !t.ol:lta.t~i~aM ~ oPokZarzęWIl
. nie do wynajęcia. wiadomośd '. 1}lec'i"idzewskiej na przeciW \ lPowodu dwóc~ . interesów, jest zaginęła karta od"pas?oPOl'tll na
1 ••.••
' •• ; ( " .
••..• ,
.... ' 2 - 2
. PlOtrkowsJ{8. 108 m. 15.10466-5-1, fabryk1rlellera, elom Fogla'l!i
imię PiottaBerJlńskiego wydo sprzedal11a budka z paOili t:t~:m
Y~iPla~·. potrzelma lIczenicn do. kąpeltt·
.. '
. lO~04-5 .-5 l tentelll, odpowiednia może być dana zfaj)r,. Bezbroda. '10355
c.em. iPttiu.ę.m.. ..' e.'.s.prze-... .. ;3zy na stale.· pr.ze1aZd
Sklep .przy.t.ym.·POkó j i kuchnia' na skle~ przr niej mieszkallie zaginą! kwit od . pasiportu,.na
~m :ta 6,ĘiQO';~.,Ql!\aę~:Wi~........
.
. 10465-2-1 '.
d!> 'Wynajęcia. Tamże .trzy po- lokal n edrog 125 ntblirocznle. , Imię Osl~ara. Ktlllsta. :wydMy
wiadomość na miejscu Przejazd Ś fabtyld Ferdynanda' SZ1T!j.lta .i'
Rawf.ldm. Wi~d()n1~;;:f.~.. ,8:\,;.:.. '. 'p.otr.z.ebtlYe.hlot:!lec do wllr.sztatu· ItOje;.)$..4Cllni~ .• Pr:zejazd4e..,
~~iAllerj)ac;:Iu\ł::,'!
:.t'i~:.~u~arilkiesoLipowa sa 1«s.55
: .....
·102.16-2*c..;..2 .00 lub w kawiarni 51.
. 1056Q ..:}!ruI. .•. . . " · 10525~ l

ft wym blatem
Tnr~lo·.va 52 m.

i,

I
,
I

w

oallHltafyl

11. H dZIBjshi

3

3

do sprzedania.
9. 1034·1,-2-1
~;;rnrlcllzkf angielski, muzyka:
f Francuzka tiona dobre szycie.
Niemki torunianIti. Freblanki
polki Biuro Jaholkowskiej Jerozolimslc!l. 82 Warszawa.
5695
'G-równa <W-15, oficyna Ił wej:ście. Wj.lprzedaje bardzo Łanio, bluzki, fartuszki, sukienki
d,:iecinnc i płótna haftowane
wandszollery.
10289-4cs-2
uto chce sprzedać prędko lub
i\ nubyć tanio dobry interes
kaźdej branży, zaciągnąć hypo.
tec.zrm pożyczkę, ufo kować kapitał, tYllco Niemierski, Zawadz·
ka 10.
1007'2-12"-5
~iantor slnżby dODrze prosperu:
ił j~c::y jest do sprzedania \li Pabial11cach. Wiadomość: &du.ty,
ł.agiewnicka 51, restattracya.
10264--5-·2
lIIuwill.rnia do sprzedania % dWo:
III ma bilardami zabezcen z po-

11,

właściciel

1O;lS8-5-~!

Sklep 'ko!OTlialnO-dyst!'y!Jt1cyjtlY
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Wspaniała kOiJledya A. Bissona w 5 c22ściach w 'wykonaniu ulubieńców
SzanoWnej Publiczności: Preilllt'Ullg ~21I1Jf,f'l1e;6, e...arlllgue & lI..C!lJ~·tf.ltll;;Jl.

Część

l

Młoda

Część

tJl'id6w§U1.

nów $,~~a~If8,~&n.

Epizod
Dramat w 2

___

t
e

zawdzięczają

swe wielIde I'ozpowszechnienie doborowi
surowych materyat6w i starannej na przeszło p6twiekowem doświadczeniu opartej fabrykacyj l dlatego też
z roku na rok cieszą si~ coraz Wlęl{szem uznaniem.

s~tle2bij$

11'., tlUilI wago..
,uno

~"I ~~Młt&iJpl1:e..

~,rt~er~oc

Qd~wOll'zei'de h05$1~ry~:gtnlycła filIlI@m~?.HHltóW ..

Orkiestra koncertowa. '

KAKAO i ClEKOlAOA WEDLA

Hl

~ie~.I

bi:l.JYJ1

Z

częśc.

~~@1I;l

II

Część

Orkiestra koncertowa.

ml

~

~

Piotrkowska 100.

ipD'ztlIda.i W hsru:Ucu::&0 lkoOonBaln,c:h,
sk8epll.!llth spoiSfWCZ,Ch fi ę;ukiera1iiach.

rias,:II:e tll!lde dnae l!tJ~d'ł pod '!i\łzUm~dęm cew

niebywale

taumi~bll

ProsGDtłY teraz o 2!:wrl\'iloelrsie ll!IlJII'a~i Illlóll ~l:ae:.te W.\1$'~(!I,,"J'.

Srutkiehec:adłd dla d2:iiewc,zął
.flaneloWe ladne fasony • " 2~90
od lat 12-tu każda • ••
~

Zjednoczone fabryki

WyrobÓW

Ogniotrw8łych~

C. KUL

dawniej

Bluzki

IZ

z dobrej flanelki •

Towarzystwo z ograniczoną poręką.
Główna fabryka: Saarau pod Wrodawiem, zalożona w r. 1850.
Oddziaty fabryk: llm:ark.. RI1!Hlh",Stl:re w Bawaryj i H:mUJstadt
(Czechy).

Spódniczki

... 90 k.

Matinki

BUuzki

.90 k.

z dobrego kretonu

2.90

welniane tad.'1e fasony • .'

:takieta daliii'irl1~kiie

Wyroby na wielokrotnych wystawach promiowano.
Ogniotrwałe
Cę
~a

1. 90

z angic:lsldch mater,Va16W •

3.90

z angielskich materyató'W •

wJroby wszelkiego rodzaj U;

rno,o

ut., •.
W' e ,iDin aG Gl we;
Oeglyodporne nod.Sałanie kWiUilqWJ
. '. Płyt,. li· Rurki.
Roczna reprodukcya

około

120 milionów kgr. formowanvch'

przedmic:>tów.-Robotnik6W obecnie okoto 1,500.

B lo
"

4_90

'

Reprezentant na Łódź i okolice:
.,.inr ~BII; ł.oda: -- pąsWJ! ItCiBSca Gir.. 3..
t:. t

...,fi.~,

'fe.~fon 541..

l 845

, PIERWSZA .SZKOŁA RĘKODZIELNICZA
nagrodzona wielkim 'medalem złotym na wystawie rzemieśln •. WŁodzi
Ali R(rowiickiej. fi L.. Jasi! tU!iMdej
u.icaKarola Ua'" AG.

" czaaełanich doi oka3:Jjlille

Palta angiel. .) 'J~ Żak~e'ła IPmUSZ~
:z; prima plus;z.u na jedwabm!-'li
tJajnoWt!zych materyalóW / .
aJ'·
{>04szewce. • .' • • • ~.
Fulra dalnskie

.

'5601

:II

Zapis codziennie od 5-6 pp; oprócz niedziel i świąt.· $zl,ola Wydaje śWladectwl:\ z prawem szk6ln;kodzlelniczych w Warszawie.
'I.

I"

Sprzed.at

pozostałej

różnej blźuteryi. złotej z

.

z licytacyi

brylantami i kolorowymi kamieniami, oraz

2~lj1b~~6wzbry~~am4po~~~MMwbn~

W lombai-dzie akcyjnym §
ł,,"',,"ł.M\ń1t11. "'M' ),:acbodnia M ~U, tamie blam futr2:any;
ftlll

Ui!.a

2820

'k

Ił

Ił

11....

N

__....... .dl!D!r.Jl....
'Wi.'~..,..... ~,~,
..m.. "IllII''V'' 1U.1i!łl'
;;:;I' ;;11' . . . . . "'IIlIP'

wW

.' Zielna21,tel. ~-54.
iskIadach .aptecznych.

!!!~!!!I!!!!~~~~!!~

\

.

prima

z

więl'zch

na futt'2:e hamstrach

karakułowym kotnl~rl!:em

• • _

a9.

Z6.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I'!8'',Ir ' 'III'..' A"
. .' . •

. . ,','

róg

OłówneJ

__

.
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.
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I Piotrk~wsk'aJi
."

neml

,

n''UI''WF'M-'

, .'

P(:iś, jutro

j

pojutrze

nie~wykle oryl.1jnalny program! Między in-

demonstrownnybędzle' wstn;asający dramą/t, pod tytułem:
W
d
" tcrltill
w wvkonaniu wgb:itnycharfVstów
' " .ys.t ępna ,faga.
króle wsk. :w Rzymie, .~ró(;z

..

L

II OG'tł·~lb.IIUO!J1lJ'CIIII
Ek.t....kt ij KQl'meUd·
miodu, słodu i. ziól-Fabryld

a$i'JbijOJ'C

z

hl

COIi1l)'

te~o

przEldstawionu

będzie arcywQsoła !I;ollledYal J~$ll~fti(\'mll f>llPręk

na IMlI'łDauiu"p· pOWodująca he,zLtstanny smiech /111.1. sa~i.
Nad program: nU..go!lie~.ytil Woj1l!lY lm.t/llł~Qi.I~adeJH. ~{rwawa
rzeź chrze~cijanpr;;t;e:z; turków""", Liczno PQtyc:l.id. wojs~ sto~ati"

skich z; łllrluttni. Pomoc niesiona przez. có.l1' stolWisńskl0 braciom

.chrzęścijanom waróą gradu kul i. t. p'. .

.

.

.

AN.ONS: Naspec. ,Valne. źądn!]le.n.ąs~chstary. ch. g.OIilCl,·nab;Yllś1U,Y. W13 panl8.1 eat:c.l'mi
.. ero sztuki,klnematograflCznej, dramat! "I\l«a«bi:nicy", według njeśmiertelnego utw.oru t.Les Mls6ral>1<;s" p, Wlkto.ra
Hugo; Obraz ten 1> . dZH~.demonstrowany w przectągą całego tygodmn, począWszy od d.. 50 );l. m. 0095
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Przeciwlr.o kokluszowi, przy kasz-

fIi.~ I,~~ ij~ ~~ ~; ~~) ~I~
'~
~(~ ii) . hi li "Vh;1 . ,
f;.' ~tl ~ p~! Kliil,

'

.

~j~"

\li,

, itljlot, Jestem z powolania koWalem: często budzilem się
na piersiach. C~W)lt~lo umie to ~wyk!t;
prz:y l~rzebllc1~el1lu SIę, szcz~gólmezas
::it.:pogotly l mgly. Nleluetly lIcIsk lJ)lwar tak silny, że od-

SEII"u"'Jają:- cięr.ar
W Il<)':,:, :.,,:;tępme. rano

ze

W l'.:JW_'

uJ1t'1l.1)bll

I

lu, astmie,emfizernie, gn~źlicy,
katarach krtanI, oskrzeli l cho-

robach

l

Z trudnościu.

!

pILIC Wzbudza apetyt,
uspokaja nerwy.

n KOSULilIAIlIU
.
IU!I'II

aptekarza J. Saskiogo w Brześciu Lit
Grand Prix w li.dZe. Cenufl.lrb,Ż'ldać
'PrsZf)dzic Przed.tawiciel T. Kaczan,

,,1edi1Ctczesl!ie cierpiałem na kaszel chroniczny, ldórego pa·)
Piotrkowska 10. 5095
ro!n;y1.my trwały zawsze od 20-25 minut. Codziennie przed uda- '
niem sie :.h [)tl1cy wypij run filiżankę mleka dODrze ocukrzonego.,
III
ł
II
luh ('znr",~i knwy. Stopniowo zl1cząte!ll chudnąć; twarz, moja sta... aglłną
""ila 8j~ ;~0lca. Wypr6bowalem '.<fiele środk6\'J, lecz Zadna ziółka
ani pla,liy nie vyry w możności wyleczyć: mnie. Nikt nie mós~
III
przyntmlć. ulgi memu cierpieniu.
.
I
Pewnego razu us1yszatetn o ~- j'

p'geS

ł

Z

padkach wyleczenia za pomocą pań
skielł dziegeio..~ych kapsulek GlIyot I W brom?;oWe laty, Wahi się "Mars".
i ule~cszy namoWom zony mojej,
Odprowadzić za wynagradzestanowiłem spj'óhować tji'ch kapsulek.
niem PiotrBulIwska 825 do

p.o-I'

"Nie ryzykujemy wszak wielldej su~ stróża domu.·
4588
U!Y,. per~\~ado.wat!l mi .żot}fl, 1]a prz~~ :
Clez kazuy \>JI~, z.e dZiegIeć Jest llaJ" I Piekarnia w pełnym ruchu
lepszym llro.dkielU w przypadka.ch ~h(}oo I z kornpletnem urządzeniem, z cnf?b or;;iunow odd~cllO'wych. 1 nt!{dy tym om:otem, z gospodami

~~~ ~l~i~.nz~s~i~s~~~a -;ięZdoy~e:;e~~ ~n. SDrz~~anłMa
.

su Pansklego, przYJl1lowa1em po 2~o
Iwpslllek ,1,rzy lmż~ell1 jedzentu. Już
.
po ZUŻyCHl tego pierwszego flakonu
.
rAUJ.UiD..
stan me~{) zdrowia poprawił się, nie
odczuwałem ciężaru l1a pIersiach i syplatetu SUGlU nleprzerywnnylU.
1'0. też. zachęcony tym rezultatem. kontymwwałem kuracyę kapsur·
karni pańskiemi, VI przeciągu ~'zech .miesięcy, bez 'przerwy i obee".
~e z radością mogę Panll domeść, ze pożbylem Slę kaszlu .zupet!;ide;nleknszlę nawet p(}dczasniepo~o~:9 .i nie odczuwam żadnego
• >~ napier8tach~ Jesteml;t9mple:tme wyleczony.
:;':.~hciej .~~ Pan,.prz:vJąćtno,~ pqwinsżO'Wanła i po::j1łą.
U.ie.. .
. ~.Je
., ...
że 'Za:j);Mąza~wać
W6FJSc:i. Ct,.. kt.órzy aą.' '.<;ąs..~to
.. ,WY. ~.
,.. ue.
'zi'Ollto,
ka.p$til'ki~egcl$-

..'
zaraz lub od Nowego Roku.
Wiadomość u właściciela pie"
karni. Widzewska 198.
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'młi ..~tJ~:=r:;=t?:t~~ef.ęp~~f!t:!: .
me, p~ 14 lewie!. 1800 rolru-

Z~anie kapsułek dZiegciowych GUjlota po ~ po k~em
l~nła. lliIystarcza do !l'yleezenia ..., kr6tkim cz~Sie najuporcz.Y~
szego kataru i nnjbar.buej zadnlllnionego vrollchlta. Zdaqa1y SIę
oalll. ~t .w.y.ptlaldnleczenin zdeklar'ol1'lauej gruźlicy, dziegieć bOllliem

lDlI-try;ymaJe rozk!l.'Id plac przez tuberkuły; zabIjajlj,c szkodIi\Ue. mI ...
kro.P,!f.Btl1nOU}J~cep~zfc~111ę tego roz~ł<lJ(I. ~est to bardzo. ·p.ros!e

. i wjUainaczone. ł!allżeJszy katat, O' Ue j)~dzle zaniedbany, mOleC
pne,J'ć ill:. brop,chitie.
:tIl~ ·tełM}tepiej walezy(! z (ilioropq, 1» samym jej za..
todku. Jatywllł!l.C kapsnłki uUyota,zllllliel·aj /lee dziegi~ć, otrzymy..
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Okazyjnie!
Hafty kaliskie . i szwajcarskie.
Firanki, sztory i portyery. Reszt·
ki na kostyum,V. i bluzki, :i:aboty
oraz lcoszule damskie haftowane ..
Ceny fabryczne! . Wielki wybór!
Andrzeja ~ m,. 9 . 5 5 1 1

..uhli dam· za wyl'o.Dienie posady ma-

która ro,.,
pr~e.Vlsa

.gflZyniera.W branźy

okóllczQO§(!,że

'.~. te _bp.n-OOSll sknt~e. 1lOlu:elkle ·zaś. podrn.1>łanill

metalowej albo elekttotechnicznej. Uh
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Starszy: Lekarz Właaykaulmzkiego Korpusu Kadeckipgo

Dr. Med. Szulz,we Wladykauka.zle: .• Stosowałem Haemutogen P;ra Hpmmela przy leczeniu blednicy w 6 .wy·
padkach.· Sposlrzeźenlil'moje nad działaniem Haematogetlll
1l1ll!1\1l9I!lll'i1!Ii iiil!lll!lD
tern wlęcejlntercsnjące, gdy2 tym samym pacjentom zastosowywa1em w pn;eszłym roku wszelakie preparaty 2elnza
z bardZO małym skutkiem .. Pozastosowanin Baeunlto:
. - genu rezultaty były zuakomite i po upływl", 1'/~. miesiąca
po kurnejl
stan chorych nietylko
'fil
,
ii1lJliOiE5ili. :pclni, Jecr.'nawet postępuje. Jedną z najwat/llejszy,cl! Omale
...1iiIiii#C-ii.
.
Haemalogenu je~t ta, ż~nadxwYC2iaj zwiększa apetyt".
gorąco zalecany pr.zez
.prOfesor6w
... 1
!ł II
, l e k a r z y zar6wno zagranicznych. jak, i
;\Il!fajowyclJ, jest do nabycia. wewszys!ldCh aptekach I składach. 4lptecznych.
Żądać tylko rIaematog;en D-ra Hi!)lJlIu(ą~ i nie braĆ_falSyfikatów. .

świeiny

Usamatogen .D-ra HommaJa

utrzymuję się
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Czapki

Wł6czkowe,

,

Ka"'awaty znajmodniejszych

damskie i dziecinne
, w kolosalnym wyborze

ustępstwo 10%

.

Żaldety

puchowe

ustępstwo

damskie i dziecinne.

..•

materyałów
~

kolorowe, czarne i

16«Blo

ustępstwo

15°10

białe

przyjmuje od godz. 11)·-11 ranu
i od 4-6 pp.
~763l"
.MI illLl~ef/ll)I!UIl 2~ .. G9

-.

,----

D!~łła Rue~~r
~awl'ot

wewnętrzne.

Choroby

,Szaliki męskie

BieU~na

trykotowa
ustępstwo 10%

,

,Bluzki

ne i jedwabne
wo 1

Koszule

wł6czkowe

ustępstwo

5%

Koszule

III

począwszy

5%

ńcżochy, skarpetki,

od 24 b.

itry dziecinne, dam.
'<'HT1':fUTn

- .... -_

_~-~_

m.

Ś,.~«ilłaG$1
1117
Choroby skómc" (włosy), ,. i moczopłciowe, kosTl1ctylmleknrslw,

weneryczne

ChOl'oby USZli, giu'dła i nosa

CZAPlłCKI

B.

!)o\

ordynato!" szpitala Anny-Maryl.
Pioł:Q"kowl$ką .I\fi! unl\.
Przyjmuje od g. 11..;;...12 tuno i od
5·-f.jl/~ p. p. VI niedi!:iele i śWlt;ta

'Getry

BieUzna biała damska
ustępstwo

r~:lO.

C}d 10-11

%

sukienne, try, , kotQWe .i w1'6czkowe
10

,ą'l:7j

CHOROBY WEHER.YCZHE,
SKORY, DROer 110CZOWYCU

Spalcel!1I0wa M

10%

----_
.

40

przy Andrzeja.

S'7121J~ 1". i 5--']1/. \\1.)

$zaJa

we i,

męskie

. Przy,imuje zchorohmni WcWilett':r. ..
IlClili (spec. żołądku i kh;z(~Jn.
Codzienllie' ocl t) .•_'j (J rCilIO j oj ,~,
od7 po pul. TeRef
.......2l~H.1!l. !?oJ:...1

l'rzó.iwuj" Cle! H·~j <[o Z-cj po po" i od'
1 ..i JlI:,t do :J \',tr; (lamy, olI IJ, i Flit} do O:ej

man~

i

kiety:

Rabato y

nakohlOikl wełniane

skie i

KOłnierzyki

ni

Rękawiczki sk6rko~
ustępstwo

męskie białe

5%

trykotowe,

,39.20

~

a.

,d2;ienne i nocne

Rękawiczki wełniane

Przyjm. p.et pol. 4-iJ.

~r

Dr. S. SZNiTsU f~[)

1'1 o

Wł6czkowe

we,

kolo-

rowe

alki, serdaki, sukienki

i

męskie

wełnia

N2 1.

10

...

jedwabne krajo'

14".8:3
.............

\

wiedeńskie

SzpilkI, spinkfi brC)~
$~kl,ustępstwo.

15%

osze męskie, dam..
sklei, dzlecinoę ,

,
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Pr~yJmuje Piotrkowska' 1
telefon 14-03,
'
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;

Za~ł~d ,Meblowo"Oekoracyjny·

DrozdDWskl··1S.~
III

~I

,Iełl
Sk6~i( ,.' 'lowe, KIPIIIIWIIIB_QllftUiice.
niw>.;ł:mi,~hl! Krew Jlqj,,:I~Ull1
fi ł~•
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Piotrkowska K! 21

;10 pOjudnill nowe uCl.enicc są pr7.yjmOWanc. Aby nauka szłasystematycznic, kandydatki są proszone o jaknajwcześniejsze zapisanie się. KOń~

I:

',_

C';CC!

:izkolf;

molą. otrzymują

prywatny lub cechowy dyplom, 'Nauka

się

podług

odbywa pod moim osobistym kierunkiem i

najnowszej metody

r:':<czcllmie wynalezionej tak, że nauka jest łatwa i zrozumiała dlakażdego.\.J krótkim czasie każdy może się nauczyć fachu tego gruntownie
i:lk dla własnego użytku tak i dla procederu, szkoła obdarzona jest wieloma z-łotymi medalami, posiada na składzie zawsze najnowsze fasony'
nmnekiny. oraz formy papierowe po cenach fabrycznych, Dla klasy robotniczej kursy wieczorne od t-go listopada, po cenach zniżonych.
3457

.
.,.
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Z:lt'.vkrdzona przez wJadzę i .egzystuj'l,ca.od roku 1900 oznujmia, że nowy kurs się rozpoczął i codziennie od 10-1 przed połudn. i od 3-6
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Sobota, dnia 23 listopada 191~ r.
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TRALNALI A

'choróbzębó
VI Łodzi,

ul.

i jamy ustnej

PiołrkowskaJl2

86, tel.

nOL~oTiiiiSkł;ii futer ~
..

.

rn

ni

mieszczącym się przy

ulicy Piotrkowsldej pOslM .1
.
vis a Vis II..OUVRU .,
'
mozna po bardzo przystępnej cenie· nabyć wszelkiego ro ..
dzaju fUTRA jakoteż :MUFKI, KOLNIERZE .i ŻAKIETY

I
III

Usługa a~zeł:ehul.

.
Z765
Ceny stałe.
tI iii II!!I.II II HI Billi. • II l!IIi II III l1li 11&

14~198

Taksa nadzwyczaj dost<;pna dla wszystkich. KONSaLTl\CYl\

BEZPŁF\TNIE. -WfRVIl\NIE ZĘBli 15 KOP~ SZTUCZNY ZĄB
65 KOP. PRZERÓBKI\ i RĘPl\RftCYEZĘB6\V 50 KOP..

MĘSKIE i DAMS'KIE

Przy klinice znajduje sic: specyalne laboratoryam dowyroba
2 sztucznych z<;b6w. Przyjmajf},.tylko skończeni ·lekarze...dentyśd.
lo<

afBryoły·.·

zimo

i.

B

VI wmLKIMWYBORZE i PO
. '., CENACH PRZYSTĘPNYCrI
,',
'

.,

,

.'
.','

Ku.rSY~Yi:sze i l1iis~. Metodą kroju

podlugsystemu francuskiego

ny hurtowo
detalicznie,ol'flz
\V}1rohia pozw{)lenia na sprZeda-

·pracowlllfl· sl1klell,gd~M uczenice nabIeraJą '.wpraWj i gustu. Po zlo".
. żct!Hl. ę~ainlnu oW Cechu. ucze!lice otrZ:9rou.Jq.pat~n~. cechowe lub
awtadectwapl)1vMne. Kursy Wlecżo'row.6 dla'. pracujących' pod oso-

zef Zaborowski, kantor Wólczanslw 41, tel. 10.72. Sklaa
Wólczanska28;;·
'. . 5255

i a.n~ielskiego. Gruntowna nauka pasowan;a,mięrzenia i lIpinania.
. Dla pob~ątkując~ch pl:zygotO\~awcz:y~urs.$zycia. Pr.zy 8zk,ole. duża

ży

na Wje. Przedstawiciel

Uosp,rzedania

.~::3::

dr:z;eWka OWocOWe i n<\,-!rn,,,'" I
'wyborze, . od .4~

wwiellćim
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!-ranadoho . se2011 'iaQpatrz.ylem mag~,.,y~ ,.!tiói~::.~j~~~t'~ybór
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po cenach nizej pocbmy~ti.· "'5988
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. łłowomiejska M8'~,

Niniejs(':em, zawiadamia· Szan .. sW9chOdbi9rcó~v, iż
Pl'zygotq~!.~ .111:1." nadchodzące . ~Wlętadit;Wwyb6r l'ó~nych
T~WA~v", t.NA G~IAZDI.Ę po przystępnych cenach, jako
to. '. 1.{l'Hj,O),VIl, l: . z~f$ra. rnczną c...zekol.ad ę,.·· Marmolady.; jR;ótnepieczywo, Szprot~: wędzone i W o\'i~vie, Bildingi, Sarq..yriki. Oliwę
prowal1.
Rozlle konserwy, MIód, ChałWę, . Kąrmelld mieJ'!
.
.fab
Buliol1 "Maggi"oti'lZ
..
. . ..ws.zeUde
. :5607
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