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Ued;klor lub;Jego zastępca przyjmują interesantów oodziennie,

z wyjątkiem ani świątecznyoh, od godziny 3 -. 4-ej po południu.

~

Persyi za wlpadek znie:walający." ją (io wmiesię w tę s~r.awę. WprawdzIe T.llreya wt~rI
gn~a
do
tej CZęSCl terytoryum perskiego, ktore
, prosi o zbieranie odpadk6w.
ł 1ezy w sferze wpływów rosYJskicb, pozbawiając
Biuro, Cegielniana 72. t przeto Rosyę dużego. ryn~u. zbytu. To tei dyplo392
macya. rosyjska zalozyła JUZ protest w Konstan
ł
tynopolu, .który prawdopo~~~nie poprze. dyplomacya angielska. Pod. naclsloem zas O?~ tY,ch
'.."
~b
I·"
.
mocarstw Turcya będZIe zmuszoną ustąplC, me., cht3mlc~~o, a~t9ryo o,~u:zne
czekając. kro k.ó w bardziej energicz.nych.
d(1.W~I~J ~rzJ ul. PIotrkOWSKIej. nr. 1 2 : ) .
Gdyby jednak o.pór W. Porty trwał dalej"
mHJ~C.l Sl~ w. budynku laguItra!, n~ Ni)wym~:R. JB- II naru.szenle całości terytoryum perskiego może wywolać komplikacye zbyt niebez')leczne dla pt)ku A4. Z~nVladuJący dr. med. ~t. Bartosz8W1GI.
Analizy są przyjmowane od 10'-·,3-ej godz. : koju na Wschodzie, povvaga bowiem mocarstwo~~~I:IIIIIIU~IIIIIIIII!'!~~~~~~!!I!!!I'!~IIIIII!'II!I"!!I!!!!!!!!!!!.!!1!!!!!!~ \}Va Rosyi i interesy w Persyi nie pozwalają jej
~..-~
_,._..~._._
lU!. neutralne
zachowywanie się wobec zakusó w
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. Nie. bu~zi o~a n~jmn!ejszego n~epok?j u .a~li
pod?Jrzen. w JapOlln, ~le wywołUJ? n.aJfDm8Ji szego llleprzYJazn~go :UCZUCIa w JapOllłI.
',.
ł
r:elega~ Stano\,: ZJ~dnoczonych. ~ort.e;~ oSWJad.I cz~l, ze. sohd?Xrzu]e SIę. z wynurzemaml Isudzulo,
! ktory llleraz lUZ wypowIadał też samo, a na lwnferen~yi. w Haadze podtrzymywał propozy~ye ameI rykanslne. .
i
Porter wierzy w zupełnie pokojowe usposoi bienie Japonii.
l
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Przegląd polityczny.

Polacy i stronnictwa rlI8Ijskia
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wplynięeia

TurcUiektóre gaz-ety zagraniczne fakt
...•.•
.
eskadry Stanów Zjednoczonych na wody oceanu,
Jak powsz:echme. WIadomo l Jak to stWterdzlt
, SpokOjnego przyjęły za początek wojny japońsko- i w. POdzlęko~anlU swoJtlm, przesłanem na ręce kQfódź; d, 23 października. ł ameryl{ań~kiej.
.
~ mJtei:U polsInego W Petersbuq;u p. Naboko\v, po- Na gra.nicy "ttfrecko-perskiej rozwij~Ją się ~
W sprawłe tej zabrał glos dz:ennik francu- f lacf petersburscy przew~żyli podczas wyoorów do
wypadki ktÓre mogą poważnie zagrozić p~kojo~i ~ ski "Matin". którego. korespoll.dent mi.at rozmowę 1 2.eJ~.urny szalę ~W.YClęg~.wa na ~tro~ę ka~·etów
na Wschodzie, jezeli 'tv. Porta.nl.e uleg~~l~ nacI- i, z dw~ma dyplorr~ataml, uczestnwzącellll na konfe- w s~O;ICY nadnewsk~eJ: ~to~ ?beCm8 CI. saml wyskowi mocarstw zwłaszcza ROSYI l AngIn l w po- ~ rencyl pokOjowej w Haadze.
f borc'y polscy, zadZiWIeni meJednokrotme zygza4
rę nie wycofa ~wych wojsk z terytoryum sPQr~
Pierwszy z nieh delegat Japonii, Tsndznki, kalilI dYl'lomat~cznemi, . j~kiemi zaczęły cbodzi~
nego.
.
f oświadczył, że sto,sunki między Japonią a Stana·· partye O!~o.zycYJne r{)syjsl(l~, a zwłasz,cza ka~ecI,
Turcya zajęla znaczną część terytoryum per- ~ mi Zjednoczonemi są bez wątpienia bardzo dobre. postanowilI pr~ed wyboraml..w~slu~hac raz J~sz",
skiego, poczytując je za wlasną posiadłość. Na ł Nioma sensu przypuszczaó, aby pomiędzy Japonią cze zapatrywan . ~r~edstawlClelI klIk? partyj na
zajętem terytoryum władze tureckie gospodarują i Unią północno-amerykańską miała wybuchnąc kwestyę polską l Jej. punkty poszczegolne. W tym
jak u siebie; ściągają 2: ludności podatki na ko-: wojna.
celu zwolano. w dnIU ~6 b. fi. w ~ol.anym ~o ..
I'ZyŚĆ skarbu tureckiego; wprowadzają nowe, nakła- ł
Istnieją ku temu olbrzymie wprost niepoko- rodkn. zebranie, . na kt~rem pr:ernawlah p. Mlludane W dowolnym rozmiarze podług, widzimIsię ~ nane trudności, a mianowicie Ocean Spokojny. Do ko~, .Ja~{O leader. partyi kadetow, p..Wod~wozow
władz tureckich. '
, tego dołączyć potrzeba i czynniki moralne, gIębo- w muenm ~ar.tyl. pracy: (trud~Wlkow) l p, ~.
Tym sposobem naruszoną z,ostala nietykal- ł ką wdzięczność za to, ie wówczas, kiedy inne mo- Sokolow. w ~mlenłll skrajnej lew~cy., (~,zebralllu
nosć terytOl'yaln.& Persyi i to bez żadnego ~ jej ca.rstw. a traktowaly Japonię. jak upośledzone pań-j te~ p~daJe c~ekawe . sp.r~wozdallle "Rus," z l~t.()
strony powodu.
.
~ stwo, Stauy Zjednoczone obchodzily się z nią. jak rej tez czerpIemy pOillzeJ następujące szc2iegoly:
Europa, a w szczególności zainteresowane ł z równym sobie. vVreszeie sprzeciwiają się po"Na wstępie adw. przys. H. Lewestam, naw: sprawach p.ers~ich .moca~~'tw.. ~ Rosya.i A. ng., lia, !~.. dobuej W?J.·ni~ inte~esy same.j Japonii..
~
kreśl~wszy.
polożeriie ~westYi. pO,18~iej Od. ZJaZd. u
me mogą obOJęt~l~ pogodzlc SH~ z tym faktem,
Japo.ma mgdy me zdecydowałaby SIę na wysla- ; moskIewskiego do 2~eJ Durny, oswladczyl" ze oz uwagi, że wlaSllle w sIel'ze ich wpływów znaj- nie swej floty do tak oddalonych brzegów, jak l hecne zebranie nie odbywa się pod tą lub ową
duje się zagarnięt~ samowolnie przez Turcyę te- ~ amerykańskie.
,
! flagą partyjną, lecz pod wspólnem dla wszystrytoryum perskie.,
.
:
Wyspy Hawańskie nie są potrzebne Japonii, t kich polaków hasłem idei narodtowej. Polacyz&Na podstawie ś~ieio opublikowanej anglo- ~. a posiadanie ich oslabiloby jeno jej flotę. O Fili.. l brali się tutaj tylko Jako polacy i prosząkandf"
rosyjskiej ugody, oble stro.nJ na mocy. l-go art. f pinach Japonia nie myśli nawet i wcale nie pra- I datów na pos16w z Petersburga, aby wypowiewinny dążyć do zachowania całości P9lityeznej ~ gnie ich posiadania.
ł dzieli swoj pogląd osobisty na sprawę polską,
Persyi, a więc itery~?ryalnej.
.W E~ropie utrzymują, że Japo.-nia. jest prze- l nie doty~jąc programów' partyjnych. które są
Rozszerzaj4c tresc teg~. artyl\ulu umowy an- ~ lud m oną, ze potrzebne jej są kolonie. W Japonii l powszechme znane. Osohiste pogłą.dy kandydatów
gIo-rosyjskiej łatwo do}d~lemy do wniosku, w obrabia się zaledwie 40% wszystkich gruntów przy- f żywo interesują wyborców polskich:- dlatego, że
obowiązek nienaruszalnoscl terytoryum perskiego datnych dla rolnictwa.,
,programy są nader szerokie, a te lub owe ieh
--.
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ciąży nietYlk. o n. a stronach, ~t~re. z~:warly urno- ł

'Wę, w danym wypadku Rosyl l Anglll,ale nadto ł
na wszrstkiC~. i:nn.rch państwaeh,. , lnnemi słowy j
Rosya l Anglla wmny przeszkOdZIe każdemu mo-,
carstwu, k,~óreby .nar. nsz. ylo .lUb. naru.s~J.Ć za.mie- .
rzalo catosc terytoryalną. Persyl w Jego dZlalaniach. W danym p-!"zeto wypadku oba Wspomniane wo.carstW.3. maj. ą o.bowiązek . wystąpić przeCiwi
Turcy.i i zmusić j~ do opuS'Lezenia terytorywn
perskiego.
.
.
ł
Anglia do.tychczas milczy, jakby nie poczY- I
trwała zamachu TurCJi na' całość terytoryalną

~migran?i. .i.apo.ńscy, którzy przesiedlili się do 1 punktywy.s~wa,ne są na czolo już t? bie. giam w.1 KoreI, powroC1h medawno do ojczyzny, przeko- l padków, JUZ to pod wpływem wybltnyeh osobinaw,sz~ Się1 że grunta japońskie lepsze są od ko- i s toś ci, z~ jakie uw.ażać ~ależy kandydatów pa_
reanskich.
.
tersbursluch. Oddając swoJ€ glosy na tych ka.nWszystkie alarmując.e ~rtylc~y pewnego od- dyd~tó~, polacy nie ~ogą. zadowolić. S.ię wynu",:
lamu prasy amerykańskie) mo oSlągIy swego celu. rZ&lllanll programowemł, lecz pragnęliby poznac
Nie mogą one wpłynąć na Japonię i zniewolić jej poglądy osobiste kandydatów na. kwestYę polską,
do zakłócenia pokoju. tak dla niej pożądanego po oraz przypuszczalną działalność .w tym zakresie.
wojnie z Rosyą.
.
.
Następnie p. tewestam zaproponował: kandy' Wyprawa eskadry amerykańskiej na. ocean datom, aby dawszy odpowiedź ogólną co do kwa ..
Spokojny, zdaniem dyplomaty japońskiego, jest styi polskiej i jej flludamentu, t. j. ~ autonomii,
.zrozUllllaltl i zupelnie natutalulł!omówili bliżej trzy poszozególuepunkty, najbar ..

ROZWOJ. -

Sroda,dnła·
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dziejnlepoI\oją6esp'ol-eczeń&two polskie w chwili

może być7Ald.nej w,ątpliwośei. Co się tyczy kwe-/ niami i sllbtelną ,strategiką wodza kadetów. Doobecnej. Kwestye te są: przywróeema praw wy- styj pOSZCZ, eg,.Ółnych, top. W. uważa za możliwe, praWd"y,l,!ę,pie j , byloby powiedzi,ęe otwarcie: .
borczycJl polaków, wypdrłbnt.ellie gub. chełmskiej' rozwaianłe .• i:cłt na~leh.mlłiStoW'e w· Dumie. Kwe-;- Nle pytaJ ciel , Nię mogę odpowiadać ... Jeśli
i kwestya szkolna, która do ootatDii'6j doby jest stya chełmska powinna byórozstrzygnlę,ta na za- , otworzy. nsta Mi1ukow-wszystko runi-e.
wciąż pa;lącą sprawą dlo.polakÓw.
sadzie plebiscytu, ',podo~nle, J, a~ 'pokrewne jej kw~-I
Ale ~co? ... Kto boi"się wHlców, ten do lasu
Co się tyczy praw wyhorezych, p. L. zaZna.. stye, np. w gub. grodzIeńskiej l t. d. Na zakon- me chodzl
czyl, ii samo prawo w wyborach do trzeciej Du- czenie mówca zapytał: Czyja odpowiedź jest jaW każdym razIe przyznać trze.ba, że kontemy (§ 3-00, ni13 przewiduje wcale zmniejszenia . śniejsza, ozy grupy pracy, czy kadetów i pod-kre- reneya z kandydatami petersburskimi byla pon..
liczby przedsGawiciell polskich, które stało się : ślił, jak niecnę>tnie kadeci dają jasne i wyraźne cza.ją;ca, chociaz wyborcy polscy niczego innego
,wiadome dopie'ro poogloszen1u oddzielnej UstY ; odpowiedzi.
nie mogli się spodziewać podluŻŚZ6W już doPQslów z ltaidej gubernU. Tym sposobem kwestra j
Z kolei przema.wiW: przedstawiciel skrajnej świadczeniu.
przywrócenia praw wyborczyeh Królestwa Pol- lewicy, P" N. Sołmloiw. "Ruś" tak streszcza to
skiego nie Jest bynajmniej skomplikowana. Te ~ przemówianle:
.
,
same zjazdY gubernialne (wybierane- na ca1y ezas ł
.Zaznaczywszy,ie sprawę au,tonomiipolskiej I
Dumy) rnog.tyby wybrać bra;kujących posłów pol- i rozstrzygnięto na zjeździe si-d. w Sztokholmie ł
8kicb.W~borców}Wlski~h interesuje żywo stos 1I- I w sposób z:adowalający i Ze par~~a s.-d: za.IW'e .. ł
' .,
Ile}\: kau<lyd-ató w do teJ spra.wy. dlatego p. L" ~ rza poruszyć tę sprawę w trzecIej DUmH), p. S. I
W sferach rządowych rozpoczęto już rozpra ..
nie wątpiąc o po,wszechnej lUimpatdi przeciw pra- ł przeszedl do ostrej krytyki polityki) polskiej ka~ ,wy nad kwestyą programu z jakim rząd ma. stawu z dnia 16 czerwca, zapytuje 1\:andydat6w: czy ł de-tów. Kadeci p,rzyjęli wprawdzie autonomię pol- : nąć przed obliczem Dumy' państwowej. Solidarzamierzaj q: oni czynić starania o przywrócenie i sl<'ą na zjeździe w Moskwie, przyjęli nawet, z po- ; ność zosta.la już osiagnięta w następujacych kwepl'aw wyborozyehpolskieh?
, dejrzaną co do szczerości swojej jednomyślnością styach:
"
...
f'Z pośród kandydatów pierwszy przemawiał fi (przeci.w grosow~ A,. Guczkowa.),. aie po~em ~niW kwest~i agrarnej rząd wypowiedział się.
p. Mlłukow i zrobi! dość dziwne wrażenie na slu- l razu ?-le dotyk~h teJ, sprawy. ObJecy~ahl o~le. że niezbędne Jest: niesienie pomocy rozkolonizochajJzac.h. Przedewszystkiem oświadczylon, że bUJą. l będą obleeywall: Ale ~liech powIedzą, ide- wanlu; okazywanie pomocy dla udoskonalenia sponle może odpowi~dać w swojem wtasnem imieniu, ~ dr ,l w c~l?, poparll polak?w.. 'Vart~b-r u~ly.. 80bów obrabiania. ziemi, dopomaganie do wyswo ..
jak tego życzą sobie polacy, lecz tylko w imie- szec odpOWledz na to, ~lb?Wlem l d,a'Y me} wlel.e
bodzenIa. się zg~in itd~
ui.u l> ar t}' i; poJity~a zaś st~onnict~a zależy od ł ~['~p s.polec~ych I'~S:YJSklCh obawIalo S!ę zbh..
Durna ~stan~e uprzedzoną, że przyrnusovy-e
tej lub owej konJuktury, Jaka Slę w}'tworzy l zac do kwesty! polskiej z obawy wywol~Dla k{)n- wywlaszczan18 maJątkówprJwatnych rząd uwaza.
w Dumie. Odpowiedź na postawione pytania po- fiiktu z ,rzą~m. To, ~o zgromadzeni uslyą~eli za niedopuszczallle. Kw,astra zaś P'o dat,lc II dochol.aey mogą otrzymae ,tyłko pr~y wspólnaj pracy od p., ~llukowaJ Jest prz~c,iętna,;. próbką taktyki dowego' wcale ni~ będzie poruszona, ponieważ
z frakcJ~mli parlamentarnemi w Dumie. Mówca k~detow' .. M.owę p. S. trzykrotllle przerywaJ: ko- rząd boi się ogólnego niezadowolenia ze strony
nie może dać od.powiedzi lmnkretnych ani W::iWo.. Husarz polIcjJ, zwlaszcza gdy mowca dotknął posiadaczy dóbr. Jeżeli zaś Duma sama podnie,,jem ani w imieniu party i choćby dlatego, że ".dzialainości p~zapar~amentarner' part~i, ~resz: się tę kwestyę i większość zgodzi się na tego rost.ronnictwo n'ie o1ueś1ilo jeszcze, jakie kwestye ~ ?le zamknął ~osledzente. Do głosu za.plsant ~yL1 dzaju podatki, to postanowiono nie stawiać przewY'Słlwane bę~ l'ł.a czoI.o. Ograniczen,je i1ościo~ Jeszcze p. ~:h1111{Ow (powtór.nie). i I)· ~oluhakiu szkód,
we dotknęło nietl1ko !Wiaków, dlatego też, ta pi) ... 1 (kadet). Wobec tego zabra1lłe lUlało byc powtó~
'tV kwestyach n:ł:fod.owościowych zostanie
$zeze.gólua. spraw.a. nie woże by~ wyrwana. z ca- rzone.
wkrótce og1oszone, że rząd zgodzil się rozpalości. To samo dotyczy i kwestyi szkolnej, staPowyższe sprawozdanie "Ruś" omawia odpatrzyć' stopniowo kwe~tyę obcoplemieńców i iaonowiącej sprawę posz'CzegóJną w ogólnej sprawie
dzielnie w artykule wstępnym, z którego przy ta- wierców,ale zaznacził., ze zasadlllc~o autonomię
szkolnej".
czamy ustęp następujący:
Polski uważa za ideę zgubną i niemo~ebną z punk.
O kwesty i gubernii chełmskiej mówca nie
"Rezn,lt.at prjby wysondowania kadetów wy- tu widzenia interesów państwowych. Co się tyczy
wspomnial ani słowa, a natomiast powiedział du- ł padł poucza.jąeyl,& pod pewnym vvzgl~dem nie- kwo,styi żydowskiej. to rząd uznaje równoupra.
io o lem, jakich to przYJaciól mieli polacy \v ka- i spodziewany. P. ~lllukow, przemawiający w imie- wnieUie, żydów za konieczne, ale wprowadzenie
detach od zjazdu mosk~ewskiego, a nawet wcze- nin swej })artyi, wrkręeał się i przemykał po- iak wielkię,j reformy- musi odbye się stopniowo.
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Wre azcl e widząc niezadowo~eni.e. audj~oryum, p. lIiHnkow pros~l fi uwzględUlenH3 Jego me-

d-omówieu...

i
I
i

mlęd~,.palca~i swyoh inkw~r:entów-wY~Qr~Wt nie
poddaJąc się ~ .wpraw, ,ękw1hbrysty ~yzsz~J 8Z:~O-

~. !y.

PrzedstawIClele zas grupy pracy

l

lewlC,y me-

Następnym mówcą byZ p. VVodowozow, który ? tylko pomagali polakom w pOŚCigIl za p. Miluko'oświaduyl, że -Jakkolwiek jego kandydatura jest ' wem, ale nadto wykazaU, bye moie ku zdziw~e-

(~ofnięta ze względów partyjnych zewnętrznych,
jedna!iże}H'zemawia nietylko w swojem imieniu,
lecz zarazęm w imieniu par~yi oraz za zgodą no·
wego lHtIld ydatastronl1ietwa p. Łutugi,na. Grupa
ltf&cy u~n3r.Je . ~utonomię polską - eo do tego nie
'..iitr

~EZ&·

10m

nin wielu wJborców jlolskieh, poważne zrozumie·
nie potrzeb narodowych polskich, oraz dobrą wolę Jeu temu, aby przyczynić się do rozstrzygnięcia
~prawJ polskiej w Dumie.
<00 do nas, zadziwieni jesteśmy niedomówie-

Z~cz~~ jątrze?a. od biednY(l~k)~$". t1dowskicn,
lJ.p.()d.rZ'ęm17l)1~lkp\v, rOQ01iUl~~W' l:'lD1J:Y:'h'; ~~~'far':"
kle postanowJ8me rząd motywuje tern, ze inteli-

gentne sfery zydowskie i tak korzysta.ją z bardzo szerokich praw. Dalsze n.arady nad innymi
punktami programu odbę<ią się na przyszłem posiedzeniu. - ({StoI. UtrQ>.)
'*

<Ruś> donosi, że wciągu przyszłej sesyi R~·
_mamk~~&!~;~~.~;~$~~~~~$~l~.tg~~~~±~"~A~~~~,~_~"t~(~'W~~'~,~~~E?·~.~i~!,n~~~ld~L~~~~_~,~~~,~~~~~__
~
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po~iadał usp9sobienie tkliw-e, delikatne ...
jt... Nie mógł Jej zatem. powiedzieć, ani
~a.ż,ąd:ae' wyjaśllieil... wpierws..zej dobie poślu·

011

1{o~hat

lm~J. Nies?;częście j(+,go z wą.tpliwości o jej cnod.~tych.cza$Gwe3 było tak wielkie, że nie moglo Jn:U '$ię w gl-9wi.e po;mieścit. Co począl:by,
g4yby ()" teIn wiedtia! przed ~lubem... Nievriadom~. ,fl.'eraz, po ślubie, t\lmanił sam siebie. To, żę
d~ewQZfnkę od .n~j:Ulłodszycll lat wprzęgano do

nie·

pra.cy ciężkiej... że nje ws~ystkie kobiety jed.na·
ko stwcrzoue. 'Ró.żnietl(nna,czyl. A W jej nie, winllpśd utwierdzała go obojętność Maryni
w .czasiepiesze.zo:tygQrące.j .z jego strony. Cóżby
Jł więc mogl!:> skłonić llOprz.edJJio do zapomnienia się? Chęć włą.sna? Nie. Pieniądze? Nie ~u4t
~ie, _prawie +},~p;ich. Glupota!... Jeśli .. , 1'0 tylko
~jlu;po,ty.. l?al Ale gdyby miećpewllość. Raz; ,ją
zagadnął. DrŻłC, ze spuszczonemi oczynla" s.zepUfł'ł~

- ~Ianiusiu ..,
przedamną..

Tyś już...

kochałaś kogoś ...

Zdaleka poslysz;al gwałtowne bicię jej ser~
~. .spojrzał na twarz-~- iJlada. jak dawniej przy
.oświadczynach.
Ledwie mogla z siebie wyrzucić parę S!Qw:
-:-' Co? ... Dlaczego?.,

I padła zemdlona, tym razem prawie mar- l' jącego już chodzić ;- pożegna.l ()jciec.
Dziwna rzecz 1 nie z.a dzieckiem tęsknił
Tydzień czasu walczyła ze śmiercią. 'Zry- ""- cz,asje rozłąki, nie tyle o niem myślał, ile o
wala się w gorączce, płakaJ:a) cbciała oknem wy~ jego ma~ce, o ~ej t~jemnicy, skrywanej przed
skoczyć.
mę2.em. Zyei::t .Ule w~czędzil;, w największem nie ..
On wahał się w swych sq"dach. Czy do tego pezpieczeńs~Wle1 gdy mu śmierć w. QCzy zagią ..
stoplli~ odczuła niesluszność.posąci~enia, a.Ż do
dala; ża~owal tylko, w razie lltraty życia, rozutraty zmysłów? Czy też zPQwodu wstydu pr~ed stallla SIę ze ~wą myślą. palącą, ,a nieustanną..
mężem, z obawy utracenia jego lllllości?
z obmyślaneml fortelami, w jaki sposób wydr1,;eć
Przebaczył jej, Wobec jej żalu, wobec ta""!
sekret z ust iony, poznać prawdę, może wów ..
kiego uczucia. w jej serc.u.. Przebacz;yl, Skoro c,?:as przebolalby na r&zie i łatwiej winę przetylko odzyskała przytolllUQ$Ć, pieścił ją, nosil, :tHlc~yr? kt~ra, być moze, mniejszą. je~t, niźli on
zapewniał o swem k;ochaniu, ,śmiał się· z nien?;a~
soble ImagInował.. A przeciwllie, gdyby teraz
zgin~~ł, llmięrałby, zlorzec~ą.a jej.
sadnionego pl'/zestrachu.
Klamał zr~czJlie; wmówił w nią,. że przePółtora 1,:'oku trwało rozstąnle. \Vrócił do
strasi;yla się. niewiadolllo czego, ja~by dziecko . <lomu,do żony, do dzieck;a.
małe. Uwierzyła! Szybko powracała do zdrowia.
Tadzio cnowal się zdrowo.
00 grał dobrze kQUledyę i r4)d byl zę swej
Niespodziewanie rozdzielono małżonków.
zręczuości, gdyż Marynia. z~ypywala go pies zAresztowano go w domu,
czotami, śmiała się} wesęlila, jak ta~i, który um. Prosil, by mógł .poieguą;ć si~ z dz;ieckie1.ll.
knął przed jakiemś śmiertelnęxp :uiebęzpiec~ęń- Pozwolili.'
stwęm. Zajął si~· wylrształcen.iein ~OI!Y, które :nie
Tad~io spał w OSOQllY,m pokQi~u. Ojciec n ..
było kompletne. Godzi! się potrochu ze SWyUl' cfłlQwal, go .. Lec~ i Vf tej chwHj, mO~i3 p;tjbole·
losem i burza wewnętrzna 'bylaby może w nim śniejszej. dl;l każdego hlIlego, Oij myś,lat tylko Q
zupełnie przycichla, gdyby nie to, że ]\rary,p.i~
swojej iQnie, Q jej tl;tjemp.icy. TJj~t rękę ~ra,ry,ni
poczęlabyć żij-dną ję-go uścisku. Im wi~kszą
i polo~yl na, głowie sypa. Post~npwiI pO~ll~Ć
rozkosz odczuwał z tego powodu, tem ostrzej- prawd~, zardw p6jclzSe tĄID) zk~q niewielu Wl?l:lsze szpouy wpijały mu się w serce. Nieraz wsku ~ cało.
tek walki z drapieżną. zazdrością, czuł ęię tą;k.~ę
~ ;Pr~sięgnJj - f.z;eld --- na. s~c~ęścię. tę ..
blizkim omdlonią.
go' ~7.łieck:$ł.." . 'Na ~ycie lU\$Zego SYIlą,.. 'l'~~ a..ĘeDOl)iero gdy Bóg im dal d~iecko1 ~Uów u.. by iyl. ~drQWQ... .~ę niemas~ pl'~edenlI.li} żadnej
koi! się nieco,; luiał cel żyeiłl. Można, sobie.wyQ- tajemnicy z :przęs~loścj!
, .
hrazić~ jakh~nl uc~uc-ienl kochał sw:ego syuka -,.
R~ka jej na rązie drgnęła, Qezy barwę zmię ..
prócz zwykłej ojcowskiej miłości i radości~ byt pily, ley~pow~ór;?;yla llroc~yście:
.
on dla ojca tarezą" O$lap.iającą.' swą matkę, któ - Przysięgam na życie naszego, dzieckaf
ri1 mąż kochał tem więcej, im więcej cierpiał
-- .Że nie ijla$~ llic.względem mni.e na su..
z jej powodu.
mieuiurI -- wykrzyk:n~ł Ulifi obllr~Q)1y .
Syn urodził się w począ.tkach 1862 roku. l
(D. c. n.)
Tadziem go nazwano,. '\V rok później, poczyna- I

1 twa.
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dy państwa czlonkowH.~ jeJ zamierzają skorzystać
w większym zakresie z przysługującego im pra,
wa inicyatywy pl"awodawczej. Szczególnie energicznie dzialaćrna. w tym kierunku gi>upa centrum Rad y; na pierwszym plani~ ma zamiar u ..
mieścić grupa centrum projekt zmiany ustawy ży
wnościowej, opracowywany obecnie przez A. Jer~
molajew:a, oraz memoryal o kolejach podjazdowych, ulożoną przez Czichaczewa.

wai zaś rząd nie wypowiedział się przeciw temu

podatkowi, przeto kandydaturaChomiakowa
dzie

przyjętą.

-

bę

(~Towariszcz.»

*
«Kij. Wiesti> dono-szą, że agencje telegra.ficzne otrzymaly od Stolypina i Koko.wcewa 0strzeżenie, ażeby przedstawialy w swoich depeszach akcyę wyborczą dokładnie, a <prz.eszłorocz
ne niedokładności żeby się nie powtarzały» (slo.
wa Kokowcewa).
-,:-:-:.~

Stosunki niemieoko-francuskie.
Korespondent paryski "Naues vViener Tageblattu"nadeslal pismu swoJemu bardzo zajmują ..
ca choć miejscami może feljetonowo kołoryzowa
n~ charakterystykę stosunków francusko-niemiec-

kich.

Twierdzi on, że w piel'wszyoh miesiącach 1907
roku stosunki Niemffio do Francyi byly nieszczególne. Nominacyi Juliusza Camoona na ambasad.ora francuskiego .w Berlinie rząd niellliecki nie
przyjął chętnie. Cambon uchodzi za bardzo sprytnego dyplomatę. Niemcy obawiali się tego spry. tu. Powtóre, ~rat Juliusza., Pawel, jest ambasado..;
rem w LoIldyn:ie.. Mówią, że Pawelwywiera wieJki wplyw na Juliusza. I tej okoliczności bano si~'
w Berlinie.
.
Dalej dowiedziano się z przykrością, że Fran-

cya porozumlala się z Hiszpanią i Japonią.

Wi-

dZiano w teIn nowy l{rol{, prowadzący do odosob~
nienia Niemiec. Niezadowolenie w Berlinie rOBl0.
N.a wiosnę tegoż roku pl'zybyl do Paryża Albert,
książę Monaco, i podobnie, jak przed dwoma laty
książę Henekel~Donnersmarck, nie ską.pil szeregu
niepokojących informacyj.
Oświadczył, że cesarz

\Vilhelm jest· w zlymhuIllorze. Trzeba rozproszyć
ów zły łllirnor. W kill{a tygodni potem książę AL ..
bert ozwal się do ministra spraw zagranicznych,
pana Pichona:
_. Należałoby wysIać na regaty w Kilonii dy...
wizYę

-

floty francuskiej.
Jeżeli dostanę

zaproszenie, -

oś wiadczyl

pan Pichon - z pewnością poślę kilka krątowni
l{ów.
NieI-odparl kslążę.-Zaproszenie się nie
zja.wi. Moje pośrednictwo mus.i wystarczyć.
Wobec tego Francya nie wysIała statków. Pabliczność atoli nie wiedziała, że stosunki francusko-niemieckie staly się niemal tak naprężone, jak
na wiosnę 1905 r ..
Obecnie owo naprężenie minęło. Stosunki wzaJemne są lepsze, niż przed rokiem. Wizyta pana
Etienna wcale s~ę do. tego nie przyczyniła. Bylego ministra WOjny me zaprosil do Kilonii cesarz
Wilhelm. Namówił go do tej podróży książę Monaco. P. Etienne w rozmowie z cesarzem oświad
czyI, iż Niemcy i Francya mogłyby się z sobą porozum1ee w niejednej sprawie kolonialnej.
- Bez wątpienia,-odparl cesarz,-lecz wlaściwie oba państwa powinny zrobić zupełnie, co
innego. Powinny zawrzeó z sobą: przymierze ogólne. Dzięki takiemu przymierzu wyrosłyby na sę

dziów rozjemczych świata całego.
. Na to Etienne odpad:
- Tak, sire, ale w tym razie proszę oddać
Francji takie granice, jakie miała poprzednio.
(Tak wyraźnie p~ Etienne chyba tego nie powie·

dziu. Przyp.

red~)..

cłaia

23' października 19&/'l".

•

Cesarz wstaŁ sZ'l'bko. wzruszyl ramionami io:d~ ł tatowych p.r~
. Okół.óW·k..owyeh, który OPiew.a
słodkawo:
i jak następuje:
- Ko.ohany panie Etienne, pomówmyoczero ł
"Traktaty podpisuje wspólny minister spraw
inn.emI
.
i zagranieznyeh, lub wspólny reprezentant i po jeDo poprawy stosunków francusko-niemieckich i dnJm rep-rezentaneie obu rządów·.
w pewnej mierze przye&y,llUa się taktyka ambasa- f
Nawet uznanie za pozostająee w m,oey Z&:~
dora Juliusza Cambona. Zwłaszcza jeg-o odwiedzi - tych Już traktató-w handlowych, mianowicie z Niemny u księcia BUlowa w NorderneJ. Umiał on na- i cami, Belgią, Wloc'hami, Rosy~ i Szwajearyą, nosi
wet uzyskać w zasadzie obietnicę odwolania z Ma- ( charakter uwydatniający odrębność Węgier, na.roka posła pruskiego, dr. Rosena. Dr. Rosen bo- ł dano mu bowiem formę zo.bowiąza.nia obu stron
wiem jest złym duchem, j~kzącJm przeciwko i tral{\atowych niewypowiadania jednostronnego ty'Ch
FranCji. Dalej nad przywróceniem stosunków ł traktatów pr~ed 31 grudnia 1915 r. Jest to prakprawidłuwych z Francyą pracuje naezelnik kance- l tyczni'6 koncesya ze strony Węgier na rzecz Anhlryi urzędu kanclerskiego, p. von Flotow. Zna oul stryi. ale koncesya bardzo dla nich--honorowa.
Francyę. By~ radcą ambasady w Paryżu. Dyplo- !
Dalsze znamię traktatu międzynarodowego 0mata poważny, umysł trzeźwy. Wywiera wpływ hecnej ugndzie węgierskiej nadaje artykuł XXV
na księcia BUlowa.
I ustawy o uc,egulowaniu wzajemnych stosunków
\'Vlaściwie przecież polepszenie stosunków nie- J handlowych i postanowienia artykułu XXIV o są~
miecko-francuskich nastąpiło w chwili, gdy C84 ł dzie rozjemczym dla spraw spornych, w!uikają
sarz 'Viihelm w Swinemunde i w Wilhelmshohe ! cyeh z rokowań ugodowych. W<spomnia.riy ,artykul'
dowodnie się przekonal, że FranCja może liczyć XXV opiewa:
na czynną pomoc Rosyi i AngJii. I cesarz Mikołaj ,
"Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem
i kr~l E~ward o~wiadezyli o tem otwarcie cesa- ! styczlli~ 1908 roku i ma. P?~o.s~ać \V mocy. do
rZOWl WIlhelmOWI.
e ~1 grndma 1917 roku.
Na}pOz1ll8J z POczątkIem
Od tej chwili dyplomacya niemiecka przesta- ~ roku 1915 mają być wdrożone rokowania w sprała robbĆ Francyi trudności w sprawie marokań- ~ wie uregulowania stosunków celnych i handlowych
skiej.
~. pomiędzy obu państwami na czas od dnia 1 stycz--:-~ nia 1918 r.". Ani slowa więc tutaj o wypowiedzenin traktatu, lub automatycznem jego przedluze~ mu na przypadek nie-w!p owiedzenia.
.
rę
ęUUJf. 1
Tntaj zauw.ażyó należy, iż art. l-szy "proto, kólu końcowego", pierwszego z obecnych proJektów, wyraź.!11e powiada. że przy ~awieraniu przyPrasa żaznac.zyła już ldlkakrotllie, że wza- , szlych traktatów handlowych dotyehczasowe wymian za pewne ustępstwa finansowe vVęgry uzy- rażeni'e ;"austryacko-węglerski obszar celny", ma
skaly w nowej "ugodzie'" z Austryą daleko idące I być zastąpiony slowami: "traktatowy obszar. celkoncesye polityczne. Sprawa ta w bliższem ośwle- ~ ni', czyli "traktatowy obszar celny obu państw
tleniu tak się przedstawia:
l mona.rchii austryacko-węgwrskiej",- co jest dalUznanie' odrębności Węgier uwidocznia się nie- szem uznaniem ustawowem odrębno'ści Węgięr.
tylko w formie obecnie przedstawionej obu parla- a
Bardzo też charakterystyczny jest dla kwemen~om "ugody", która nazywa się i jest "trakta- i styi oma\'tianej inny paragraf tego samego "proto·
tem", ale w samym tekście przedstawień rządo- ' kólu końcowego", miauowieje llstęppierwszy, "powych jest zaznacz'ane przy każdej sposobności i , stanowień specyalnych", okreśła.Jący sp~a"ę·"Bąn..:
na każdym kroku.
~ ku austryacko-węgierskiego"', wzgLędnie:.utworzo.-'
I tak np. fakt, że pomiędzy Austl'yąa Węgra- ! nia ewentualnego dwu odrQbnych banków, a op1emi nie wzniesiono linii celnej, że oba państwa nie ! wający:
będą mogły obkładać 'Wzajemnie swoich produk- l
f,Jeżeli nie nastąpi przedłużenie przywileju
tów cłami i innemi opIatami, do czego poprz~dnie ; Banku allstryacko-węglerskiego i wskntekt~gD
"ugody" wprost nie przyznawaly prawa poszcze- j wygaśnie . traktat monetarny z roku 1892, to
gólrlym rzadom teraz usprawiedliwiony jes.t w na- wzajemne państwowe świadczeni-a finaus:owe i zostępujących slo~ach:
i bowiązania maJą być w ten sposób dokonywane,
"Strony traktatowe zobowiązują się wzajemnie ł względnie obliezane, że w ustawie monetarnej
przez czas trwani.a niniejszego traktatu, przed- t z roku 1892 ustanowiona Jednostka monetarna to
miotów handlowych, które z jednego obszaru pań- f jest koron~ z~ota 0'304,878 gramów czystego zltostwowego przechodzą do drugiego, nie obciążać \ taJ ma. byc uzyta za podstawę wymiaru. Ta sama
żadnego rodza.ju opla,talui przywozowemi, wywo .. l za~ada ma być zastosowana także względemowy.ch
pad

i

*'
Obeenie cieszy się największą sympatyą sfer
rząQowych Chomiakow i on też prawdopodobnie
zostanie prezesem a-ej Dumy pallstwoweJ. Jego
kandydatura zostata przyjęta i w gabinecie ministrów, gd~je rozprawiano Ilad tą kwesty ą tylko
pry watnie; nikt z czlouków gabinetu nie protestuje prze.ciw - kandydaturze Choinialw\f a. \V szerszych. kolach biurokratycznych Chomiakow ma
wprawd·zie przeciwników, ale to jedynie dlatego.
że' Jest stronnikiem podatku dochodowego. Ponie·
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tym celu nie za- ' ~:~t\;;~~:~~a;a~~~rę~~~ i~~~~~ctWi~~~:~~~}eWZf;~~
Tak samo stwierdza odr~bność Węgier sprawa litatowe ich uregulowanie pomi~dzy obu pań
autonomicznej taryfy celnej, służącej za podsta- stwamj".
wę stosunków handlowych i traktatów handloA więc jest to stosunek znpelnie "międzynawych z państwami zagranicznemi. Praktycznie' rodowy!!.
istnioje jedna taka taryfa, jednak faktycznie i u- ~
Wyczerpują szereg aktów uznania Węgier za
stawowo aź trzy taryfy autonomiczne: jedna au- ! państwo odrębne te postanowienia obecne) ~ugo
stryacka, uchwalona przez wiedeńską radę pań- . dy'?, a raczej traktatu austryaclw-węgierskiego,
stwa; druga. węgierska, przyjęta zupelnie samo- które d.otyczą konsulatów i sprawozda.wców f'adzielnie i pod odrębnym tytulem przez sejm wę- chowych, tudzież ktJre regulują kwestyę poczt j
gierski; trzecia, dojączona do projektów ugo~ telegrafów.
dowych. Wszystkie jednak te trzy taryfy, ~aróFa~tycz~łe na podstawie obszernego i~'akta~łl,
wno w cal<>ści, jak w szczegółach są z sobą lden- ~ w oso1'ne kazdego konsula austryacko-węglerskle
tyczne.
ł go za granicą, będą odtąd d waj odrębni kOllSUDobrym argumentem jest ustawowe uznanie i łowie:' osobno austryacki, a osobno węgierski. Niejęzyka węgierskiego w dyplomaCJi i przy zawiąza- ~ tylko bowiem zachowano zasadę ugody korberow~
mu traktatów z obeemi państwami. Wprawdzie I skiej, że do utworzenia konsulatl1, lub do zp.ie.
już od lat sześciu przyjęto praktykę, że traktaty 1 sienia lstniejącego trzeba z osobna przyzwolenia
handlowe (traktat z Niemcami i ze Szwajearyą) ministra skarbu austryaokiego i węgIerskiego, ale
ukladano w dwóch-tekstach: niemieckim i węgier- l od tego samego pozwolenia uzależni{)no zmianę
skim.' uważauycll Jednocześnie za teksty oryginal- i kategoryi konsulatll na niższą luh wyźszą, co done, Jednakże teraz dopiero uczyniono z tej prak- ~ tychczas należało wyłączIlie do zakresu wspólnetyki przepis ustawowy, który brzmi (art. III-ci l go ministeryum spraw zagranicznych. Dalej miust. 2):
.
I nistrowie rolnictwa mają prawo }{omunilwwania
'.
~Jeżeli zawarcia tego rodzaju traktatów nie i się bezpośredn.iego z konsulatami z pominięciem
do~onywa si~ wltącznie w języku francusldm, to ~ ministeryum wspólnego, a tak samo ministerya.
n:aJą. być ~pisane ró~nomie~nie W; języl\~ llie~ioo- ł resort.owe dwu polów monarchii - przeprasżamy:
klm l węgIerskim i oba mają byc podpIsane Jako lobu państw - będą .się odtąd bezpośre(lnio poroł zumiewaly z zagranicznymi sprawozdawcami ekoteksty oryginalne".
Czyli innemi słowy powiedziawszy, zamiast I nomicznemi austryack? .. węgierskimi. Uezyniono to
każdego traktatu handlowego z obcem państwem, ł wprawdzie w intereSIe szybkości dzial:ania, jezawierać się b~dzie dwa tral\:taty: osobno a.ustrya- ł dnak także w celu uznania odrebności węgiercki, osobno węgierski, tylko równobrzmią:ce ze so- ! sklej.
•
bą-na razie przynajmniej.
Dotyczący poczt i telegrafów artykuł XVIII
Podkreśla ten fakt z większym jeszcze nacitraktatu brzmi: "Poczty~ telegrafy i telefony bę
skiewprzepis nowej ustawI o podpisywaniu trak- dą w l(ażdym z obu państw samodzielnie urega-

I
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zarząd~3/D.e. Komunikacja J);o:t~ztowa, te .. ~ w 3 3ktach W. Perzyńskięgo.
Jegrauczg.a. i telęl()me~lla mlędzy obu, obszarami ~ czarem,

pp. Skempsl\iego, WoIanka llHirgl~, a na tr~yma·
adwokata pr~ys. p. Stanisława Do(łbu c~ę~oi u-arkkt(),wYQb bę@ię usta;lołU~, w df() .. ~
-J,u t r o "Pan TW8rrdawski Da Kt'zemionkach,'"
braoicldego,
..1.
Ó
1Jf.,i h
d
' krotoehwila romantyczDo,czarodziejska w S·iu obrazach.
d'ze OSO bny~ l'l1nW. u~l . . Y tego roza.ju llmo- ': Poczt\tęk o godzinia 8 wlęe1;oram.'
Przystąpiono uo odczytania sprawozdania ra.yutę dOIił~~f dQ a'l~u,tku, to włijd'Ą wza.stoso- i
ZEBRANIA. J u. t:r o o godz, o po pol. w gw,lchll cbunkowego za c~~s od d. 1 częrwca do 20 pai,wallłQ pomięd~J obu Q.b~a.ra.mi państwowellll po. .. : szkQly handlQwej Przy tlI. P.~ielnej nr. U, odbędr:ie się
dzlernika r. b., z którego. okazało s\ę, że docho ..
ątallowlenh\ ~wla~węgg tf#ktatu pOBztoWe:go i i ogólne 2;ebrąnie członków Towl\uystwt\ J}0Qloey dla nlędy stanowią. 2,160 rub., w t(:}lIl wpłynęło. z wpi~
mlt d zyua,fQdowago. trak$atu. tQlegrafieznego".
! zaWQżnych uczniów tejże szkoły.
sowego ód 700 c-zloillców 2, 100 run., oraz inne
Wpra.WdiiQ Pfaktyc~i6 je~t to stwierdzenie ,;
I
)
drobniejsze kwo.ty. vVydatki uczyniły 1,282 rub.
tY1k;Qt ttlg~. CIl }fJlo ~l)tJQhęR~ 5tO~QWl aU~l' jednak
Jł.
6 kop. Gotówka w kasie 877 rub. 94 kop. Spra-1''*
wozdanle to z·ebt'ani przyjęli i zatwierdzIli.
te ofale~n,u~ POWQ.fD Je$. ustawowe oues eni~ te .. l
gQ stautl rze.czy i po~:tawienie go M gruncie iJlię"'l
. . ~
Zaproponowano zebraoYł:ll wybór władz Sto
:dzy.llarOf}QWyili.
:
w~,rzJszen~a", .mi~noWici,e eZłO, n, k,ÓW zarząd,u i ko~
mlSy1 rewizYJneJ.
W, Y b O .. .,,.
Do zar~ądu wybrani ~ost8ili pp.: Franeisz~k,
ID.
Scbimmel, dr. Maurycy Likiernik, Józef Wolanekl
.
"
,'
Uniewa~jone wybory, w,.yborc6,w Ul okręgu.I a d Wf przys.. M'lCllal K()hli, Leon L U'Jl.J Otv
•
v,ł nOWlCZ,
ponownie odbędą się w pOIlledzialek, dnia 28 ...go ! Leopold Zoner, 1\1. A. Wisnsr, dr. Stanislaw
Pan gubernator piotrkowski, rozporza.;dzeniem ~ października. Prawyborcy mogą posługiwać się ł PHchta} Ch. M. Leisman, . Kazimlerz Leinweber,
z dnia 28, w~ześ.nia r. b. za X2 12188 poleci!, abJ; i stare mi legitymacyami i pozostałemi kopertami, i adw. przys. Stanisław Dobra.nicki, Józef Skempo~ 28 paZdfł,;l-ermlul. t. r •. rozpoezęlo funkcyonowao i . .."
.. ,', , .
! ski) Dawid Terupel, Jan Sto ch i M. Krasucki.
BIUro adresowa ~orO"anłzowaną w m. Łodzi na. i Jezeh zas ldórzy zagubIlI swoJe legItymaCJe lub
Jako kandydaci zarządu weszli pp.: Wolc Jezasad~ia przępisów z~twie.rdzonrc:h przez ministe- kopert.y, mogą się zgłaszać po odbiór ieh do ~ dlicki, Rudolf Se.holz, Gus~w Scheppe, Ja!cób
TyUlU spraw weW;Qętnnych w d,piu 7 Illilfca 1904
biul'i:\ wyborczego, M.ikolajewska 54. od jl1ł r ą..
Kohn, Julian Rosenthal, Franciszek Wendler,
foku.
.
,.
, ...
,
t
Prezesem l\'.omisyi wJbo~ezej ud,l pozostąl l Abraham Salomoll'owicz) Adam Slekierski, Moses
. ~IlWl~dł\~U~J~C Q t~m _pp. wlascl?wh dQIllOW,
obrany przez aldamacyę p. Edward Jezier$ki i Ro~engąrd, Stan.isław Makowsld, Augu·~t Koeh,
d~u}nawców l zar~ąq.~a,Jł\cycl1 <lormulll, orĄ~ nad ... \
..
.....'..
' i Beniamin Kissin, J. Jllng i Jakób Fejtlowicz.
zQreów gmachów :r~ł\dowych w TU. Łod~i? tudziet ~ którego, po zrze.czemn SIę przezen lmndydatury, po- i ~.. Do komisyi rewiZ3jnej weszli pp.: S. Tlill'kieł.·
_przypominając lm, ie za.równQ ustawa, j~koteż i l wolanoponowme.
i tanb, adw. przys. TujakoW'sld, Efenryk Zirld er
spe'cyaln~ iJls~ruk.cyąJ wydapa prw.~ p. guberna- !
Guberna.tor piotrkow$ki pol~il zwiększyć k.Q- ! Maurycy Zunge i Juliusz .Miller; De. zastępców pp.:
tOI:a. riotrk~.w$k:.ie~ot wY4d~Ukową,lW z~staly.,!, l- misYę wyborczą ·w ten Sposób, aby gI~sy były jaż ~ J. Kremer, E. Szylder i F. Gross.
flPlu..trkQ~skleh Wl~doUlo.&?laeh Gubęflualnych {obliczoned'o wyborów na posła, t. j. do wtorku l
Członkowie władz wybrani zostali na rok
w M 5l l ~ ~2 roku l006, oraz. dodą~e zostaly ~
i Jeden.
.
QO ~{a.żdego egzamp}an~a l~iąg domowych pole- ł ~ b. ill.
.
Następnie )'ozważaJlO wnioski ez1onkó-w. P.
C3.Il}..
'.
\
.
I
W "praWię cJJligraGyl iJłÓW. Miejseowy do .. i. Hqebel PfQPonował, aże·by Stow~rzyą~e;nie podjęło
. .1), Na z~~dzl:~ d,!)da~k~ 2 do. ąrt. 10 ~tawy 't wr Qóźnlczny otrzyma! od żydowskiego komitetu ł sprawę powołania do ży6ia Tow:arzystwa wzaJemprZYJ~~ . ~HlpowH~dme .0&~by4i? Plo.'Yadze.IlJ& for- ! emigracyjnego w Warszawi-e ode.zwę, w której ~ nego ubez-pieczenia do-mów w Łodzi.
ma]~O~Cl. m.e~du~ko~yc.h l zaW1adQłIUC m~e o tem ~ ostrzega, że eUligrauci żyd.zi cocaz więcej wyzyUpoważniono zarząd do zalatwieniatej sprawy.
dla. ~ątwleHi~fnml wh..
, .... '
.' ł skiwani są przez agentó.w i że należy uświado- i
Stowarzyszony p. Jakuboweicz zwróoił uwa..
.
Prz1tęl!l~prz.~d~~~ .pp.wla:scJc~eh.. domow~ mld w-yehQd~ców dla zapobieienia d.a.l~zym na- I gę na zamykanie niektórych uUc i wstrzywywa . .
ze w. ka:ldeJ ]J.leflJ..cJwmQScJ ~l~dnlpneJ wl~n~ byc ł stępstw?m. Od(ęz~a za,wi~ra. wsb~6wki? )akiemi llle ruchu kolowego i pieszego
gOd-zinę prz8d
odd~aetuą. Qsoba dl~ prpwa, dz ęlJ,1t3 f9~m~1I!.QSCl mel- ~ <lrQgaml udawac Sl~ mają emlgr~nCl.
i przeJazdem furgonów pocztowych. Odbija się to
dllPkowych; wyją'tkJ w tym przej:bn.ł'OCle l!ędą dQ- !
.'
... . .
! ujemnie n~ interesaen m~kQ.ńoów tych ulic.. NazW·QJOlJe tylko w d.,9łIlą..ch dabo ~~}\ldp.io:!1ych i
Dozór b.~~m~Gzny. _.)V dnIU alQ~. m. w: grna." • legałoby więc wystąpić w tej ~prawie do władz
bezwarunkowo przyległych, przy~zem rządęa męl- ~ ch~ ąy.uag().g~ (Ml,~Q'bu~~ .m:~ 5-4.). odł)ędt S.łłj wy.. ~ odnośnych.
ql.}UkQwy winił3Il być w jednYJll z' ~Jch qQm;ów.
bory 6f6!Qq~~oW dQ~o~u bO~Ą~Q~-lle-lQ.
."
\
Przewodniczący oiwiadczyl. li kwes.t'ę tę jut
2) N~by~ niezQ~·dne książki l blankiety oraz
Stowarzyszenie naUolfGiełatwa polskiego. Dnia i poruszył i postanowil zalatw1e łódzki komitet
obzn~Jmjć s~f2 ze SweJAi obowią.zkami.
. 26 b. m., t. J. w sobotę o godz. 6 wieczorem, l giełdowy.
Blan~iety karjek, łł.<U·~W:ycb. oraz księgi d.o· i w lokalu przy ul. Konstautyn.owskiej nr. 5, odbę-- i
Sprawa o las mieJski. W dniu i b. m.. sąd
IijOWę ~lQ1;Jla. nab-ywa~ w Bi~:rze. adresowem i kan: ~z~e si~ ogólne zeb~auie ~tQ-w. ua.uczycie~i chrze- Qkrę6,'QW,y piotrkowski w piotrli:owie rozpo~nawal
celą:rYĄch cyrkułowych eodz'lenmB od godz. lO-eJ l sman,
w celu wyslUchama sprawozdanl,a Z do. rau9 do 2 po południu, w cenie po 2 kop. za j tyohezasowej dzia.lalnośei instytucyi, l\tóra zosta- ' ciekawą sprawę Z powództwa sukcesorów N-estle..
kart~ę ~drpsową i po 2 rb. za księgę domową la przeksztalcona· na oddział Stow. nauezyciel .. l ra,wytoezQnego przeciw ma,gistratowi lódzkiemu
z ą,lfflbęteII!!
~ stwa polskiego w Warszawie <>raz w sprawie o część lasu miejski,ego.
3) WS~j$Udm mjeszkaI1COJ!l m. Łodzi, ~toso- ~ rozważenia instrukcyi sZ6Zegó~IOwej n{)w~j usta- l
Puw6dztwo wyto~~onę. zost3tQ Ił~ tej ~a,sa. .
wnję dQ~;r~. 18 ll~tawy o Biu.rze a;dresowem po- ~ wy, _dotyczącej oddzialu.
l ~ie, że obywatel lódz,ki N~s,tler W X'Ql!;l,l 1880
lęcą.m, by do dl!ją 28 paźd~i.ernika f. b. dostar- '
..
•
~
"
'. j nabyl od nie.jaldęgo ,Kallwo4y, n~ mocy~lctu re·
czyli wl~.scic~ęlo~l domów? d~ierżawcom, rządcom ",' ~kant, ,w pU~k~i~!h .J4~,!skuib. Wlas~- ~ 'jentalnęgo, sporząd~QIle~o w k!\ncelaryi ręjenta
domów i nadzorcom gmachów rząd(}wych niezbęd- ęlele~ P18~~lll. zydQ\Ii s~l(;h,)glo~~h lo}iąut.,. OgIO= ~ Pl~chtlckiego, trzy Z:?l?Qlly l~ki ciągnJ~cę sitl, jak;
nych d~nYGh o skl-adzie swoi;eh rodzi>ll oraz do- ~z~~le 10ł~autll, Aą.3t.ąPl~? sk.~tktem tego, :tie wl~ i oplewę. akt, do gr~nlc _lcapltul~yc4, a poniewat
wody osobiste. . '. .
,
sClcl,ele plek1li,rn QPWr;'IJa.;C sli na !Q~p~rządzemu ; grallican~i lqlpUulnerui, jak twięrdzi obrońca ~uk.~
{} Pp. ~v~~~<;iciel4}Ill qom~'W(, dzierżawcom,
c;t,as~wego g:-n~:r~~;,guber~~torą, ząząd;llI, aby ro: !. ceaorów NQs~lara, adwąkat przysięgIy Kobyliii ..
rządwm dOJllPW l uad,zQICQID gmachów rządowych, b~t?-ł?l ł)rze~~tawl~l . ~w9Je pas~PQrty, oraz uąu : slr.i, są graJJ,iee . lasu l1lięjs~.łegQ i W~i E:arolew,
~,tt z~~a4zie ~sPQAmi~p.,y.ch ~ p~k()ie poprzedza~ n;h ~~6ką,}~ rO~"otUlko,W ~e~ących. do tą,k Z\.V. l przeto dalszy Cląg tej ląld (właściwie cz~ść la~H\
J~eynl d/Qwpdo w osobistych l da:nychpolecam, ą.py,.~rPl . zer" QW(}J '. kt?~! pr~c.Qwah wyląe~IUe ~ mi~jsl\:ieg,Q pd teraźnjejs~ych sr~.Q.i.c posiadłości
]<ierując się ::lTtykulem 10 ln~a.wy i uwagą 2 do w n()~y ~ ę~ .n{)C w ~ne~ I!lękar n l....
. : sukces~ro,Y Nes~~era. aż d·o granic wsi Karo~ew)
§ 2 i §3 instrukcyi, wpisali do ksiąg domowych ~
.1 orue.w~z fQPotUlcy nu~ z,g~~zlb Slę na z~~ i &tąnQWl wla.snosc sukcę$or~hv Nes~lęra i magiI spisów
aMabetycznych wszystkich lol{atorów, ł <la,llJa P.~wl~~e, a naw~t posta.wll~ ~?we w~ruuk: ~ strąt winiell ją im ~wróciĆ.
którzy okażą się w doma.eh w dniu 28 p.a.wzier- ~ el.wnomw.znę prac 1,. ,kto;ry~h. wl~c~Clf)le. p!ekarn
Bro~iący interesów magistratu, obrońca- pro",
nHca r. b" prt:iygotolVać dla nich kartki adresowe, ~ lU~ mogh llw~ględmc, U?:POkl :uw otr~YCJ.la~ą: w1~ klll.'~toryl Królęstwą. Polsl(ie~Ot adwol{ąt przys.
kierując! sif~ artykułem 9 ustawy i następnie kart- ! razne?o na .t,o poz:~lenl<l wla.d~, i ~l~.pOz'wOhl1 Wroblewslo, odIlieral wyw.Qdy adwo,k~t~ KQb~",
ki adręsowe przy księ.gach domowyoh wraz z do- ~ :n~ tej same} z,ą\3ą Zlf~ pra~?wac 1l sH~::e c~elad- Uuskiego: Za~na~zyl o~, z7 ~o wlaSCl,wJe ZWIe
wodami osobisteUli pr:.1eustawic właściwemu cyr- I n:ko.lP, ną.lępącyqJ. do lłarPlH rę~rwoweJ -przęto , tU~ gran)Ca~nll~aPl~ulnel~l, lueWH\domo, l .W sprą.~
kukJwi peBeyjneqlU w d,niu 12 listopada r. b.
I w.ymkl hikaut.
'.
.
.
~ Wlę Qbecue,J ll,lelua W l~totpego ~Iu~częllla, Nę~
5) p.pczynająe od 1~ listopada r. b. w przed- i _ Odr~zu i~o.zbaWl.'9ny'cb .~Qst~to ~;acy około ~ s·tler, .spadko.daw~a powod~w, uważal,. ~e .kapi~
fllio~ie dostarcz.;łJlia kartek adreso\x,'ych. zarówno I ;>O~"r7~ o~e,lą.dn. \:oW p~ek;lrslqch, n~l~l,~cycb dQ ~ tulnerru gra.lllc~lnl ~ą. gr8JlJ ce l,ist;..ml~]skJego l
b i a łl eh <tn'~ybyłych), jakotez uiebiesldch (o wy- ~ ZWlq: l4(łl...
' .
.' ; pry~atnlch pos~adloscl oby w3ttell mieJskIch. r~e-byljeh)1 ściśle st6sować sie do termlnów wska- I.
l?~w_H~d~la.WS~l s~ę o t~m wla~.e,. aręsz-tow~-: gulPJąc bowieLU hypotf:łkę dla swoich gruntów,
zanyęhw ustawle.
,
~ ł! dZl~IeJs~eJ . naCI kl'l~un.astu Zi posrod czela-dlll" ~ grą.n~czących z. lasęm lill ej i.iIkirn , , określil w ten
"
Upl~f.ectzalJl. przytem, że ,~e~p~lnieni~ lub ~ie.., ! l\.ów pIekarskIch. .
. ... . .
..
~ sPQsob Ich grau:ce.
.
dbąJe wylt():naIłH~ przez wla:sctcl.eh dOlUOW, dZlerStowarzyszenu, właS()lOleh DleruohomOlof.
Z
Akt naby<ua przez; Nestlera od Ka.lnvodr
żawców, rządców·domów oraz nadzorców,gma- 1 Z inlayatywy komitetu organiza.cyjnego StoWilol'zy- ! trzech zagonów ląlii, nia, ObOWiązuje· lll&.gistratll,
clló:w rządowych, będzie ]{aran..e ~ całą surowością j szenia właścicieli nieru~hQmośei lU. Łodzi, ~wola~ ,- ponieważ magistraL uie przyjmowal w nim udzia ..
na zasadzie pUlIł{tu I postanowienia obowiązuJą- I ne zostało wozoraj zebranie ogólu0 oz!onków taj lu, natomiast las roiejsld W grą.niołlch, w j akieh
cego p. czasowego general. . gubernatora z dnia '11 I instytucyi, w Cęlll wysluohan~ia sprawozdania z dzia- . obecnie się znajduje jest w posia,<laniu maglstra.paidżie:rnika 1906 r.
i lalności tego komitetu, oraz dokonania wyboru l tll przes:?łlo lat 30. Gdyby nawet 8llkces,orowie
t zarządu.
j Nesttera mogli 1'0śei6 sobie ja.kąkolwiek proten·
PolicmaJster m. "Łodzi
radca stanu Chrzanowski..
I
Na zebranIa to zgromadziło się w sali To .. ~ syę do części tego lfl.su, to wobec prz.edawn.iellia
I warzystwa kredytowego miejskiego przeszło 600 ~ trzydziestoletniego pretensya ta winna byli od~ osób.
I dI;11011.ą·
KALKIIA.BZYI. 'rIUIIOWY.
'Zagail je p. Józ{)f Skemp,ski, wyjaiuiając l
Sąd okręgowy piotrkowski oglosil w dnill
IfdIONA SLO\VIAŃSKlłE. Dz i ś Wlastymira. J 11 cel tegoż i proponując wybórprzewoduiczącego. 17 b. m. rezolucyę, mooą której powództwo suk..
,tre lSiemiskawa.
,Jednomyślnie PQwulauo na pr~ewoduicz;ącęgo p. ~ cesorów Nestlera oddali! i skazal ich na za.place",
TEATR VICTORIA. D z i ś "A~zantka.", komedya' Franciszka Schirumla, który zaprosi! Da asesorów l nie kosztów procesu.
l&wane i
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ROZWOJ. -. Sroda, dnia 23
ręłłaurat6rów.

Wczoraj, o

października UJ01 f.

~ trzodą

gOM ,

d-zinie 4 po pol. w Helen-owie odbyło ~!~ ogólne
~ebranie restauratorów, na które· przybyto 72
c~lonków~ Posied~enie zagaił prezes związku, p.
Wacław
Swidwińsld.
Na przewodniczącego wy..
branop. l\fikolajc~yką" który zaprosił na asesorów pp. Utza i· Straszewslciego. .Po ukonstytuowaniu się prezydyl1w, p. Boziewicz przeczytaŁ
spra.wozdanie z po~iedzeń. organizacyjnych i następnych. $prawozdallie kasowe ogólne zebranie
W całości zatwierdzao.
Poruszono llaBtępnie sprawy, do.tyc~ce piwowaró,w i rel3tauratorów, sprawę napiwków dosta,wcoro piwa, le-cz w tych k:westyaeh ni~ zapodły ża.dnę l,leh'waly. P~ojekt p. Swidwińskie~o, aby
IQieóplatueg() pomoclllka sekre.tarza, zatwlerdza-

i wagony

=

<'

chlewną,
zostały

I zdruzgotanych

' J4

,.. .

ptactwem i t. d., . wszystkie 32

strzas.kane. Z pod szczątków
wagonów i ci,al pozabij'iltuychzwie-

wydobyto dotąd trzy trupy ln4zkie. Zginęli
ł w ten sposób przewodniey bydla. W pociągu
; pa~ażel'e.k.im jęst ranipJlych 8 osób z pośrpd sluż
l by kolejowej i pasażerów. Ranionych przewie; ziono do olkuskiego szpitala. Liczba ogólna ofiar
i w lud1Ziach jeszcze nie ustalona, Nie doliczono
! się jeszcze kilku osób, które zostaly tak przywaI lona stosem potrzaskanych wagonów i zabitych
( zwierząt, że wydostanie ich wymag~ wiele czasu.
l Wogóle uprzątani;6 toru potrwa dni parę, Tymczasem zarządzono komunikacyę z przesiadaniem.
Na miejsce katastrofy przyhyly władze sądowe,
'zjechaly też wladze kolejowe. Przyczyną stra.dołączonego dor~lmpisu, zapieczętowanego i zasznej katastrofy b.yla wadH waść tak z\v. systemu
nQ. Z powodu, że zebrania odbywają się w loka- listu,
Wierającego ńMWisko a.ut.ora, or,az dokładny jego adres.
lac;h prz-y restauracyach, co pociąga pewne kosz4) Utwory należy nadsy1:ac pod adresem: Zarząd berlowego, który dotąd używany jest na odnodze Dąbrowskiej, zastępuj~c sygnalizacYę telegraty, powstal. projel\t wynajęcia lokalu pryw,atnego. "Lutui" w Łod~i, ul PIotrkowska J>& 108.
5) Ostat.eczu.J termin do nadsylaaia utworów na ! ficzną.
ZQstał Jednak odrzncony z powodu braku fnnkonkurs oznacza się na dzf.eń 1 lutego 1908 r. (obowią
dnszów.
zuje data stemp.la pocztowego)
6) Nfłgroda wjznaeza się jedna w sumie rb. 100,
Wypadek. Onegdaj wi~zoręll1 ofieer artyIQryi, ~dwp;rd Pietltł.ewwz, otrzymawszy nowy która wyplaconą zostanie zaraz po. oglos~eniu wyników
konkursu z kasy Stawarzy.szania ~,Lutnia".
.
brituning. Qgl~dał go w obecności p. ~rohne~dy
7) Nagroda ta przyznaną zostanie sztu-ee, uzn~nel
T l
l'ek~orA teatru <Apollo). Wskutek Dłeostr~znego
przez Sąd. konkursowy za .posiadającą bezwzględnie war- I Petersburskiej Agencyi . e .egraficznej
t.o.ść literaekit i sceniczną
ł
obchodzenia się z. bronią nastąpi~ . strzał l n~o
8) Gdyby w nadeslariych na konkurs utworach s~tui własne.
dzil Pietkiewicza w pach winę, Clęzko go raDlą.c.
ki podobne) .!lie znala.ziono. sąd. konkursowy mocan Jest
ztwo
PrzeprowadzoĄe przez władzę Śle4
. po~wi~r
rozdzIelić nagrod~ powyższą p:omiędzy autorów sztuk
Q~il wszystkie te okoliczności. ~. p. PletklewlCz
uznanych za najlepsze w stosunku ich w-art.ośei literaePeter~burg, 22 października. Dzisial przyhyl
zmarł w· szpitalu Czerwonego Krzyza.
kł.ej lub seenlczne;.
do Petersburga niemiecki sekretarz stanu spraw
9) Gdyby za.ś iadua z nndeslAnych sztuk nie po$t. •
h
S h
Band,tyzm. WczorAj, o godz. 9 wieezore~, . n~
siadała. wybUnyeh . zalet ·litsn.ckteh, lub seanlcznyeh, ! zagrt.,lllcznrc ,v~n
c, oe.n..
.
'
rogu ul. ł'ańsklei i Pasażu S~Uk8, na. z~rzą~za}l:\eego
albo też z uwagi n~ treŚĆ swoją, zbyt k(}szłowną wy- I
Petersourg) ... 2 pazdzle~lllka .. W~borow c,zlor:skła.dem firm'Y "Ch. M.aJerowjc~', b;r&~la S!eunleki~go-
stawę, niemogła być odegranar na scenie, konkurs uzna- ł ków Dumy w okręgll zabaJkalsklm l wstaulcach
napadlo4-ch bandytów, uzbroJonych w rewolwery l za- nl' zostanie za nłedoszly do 8klltk~, fi, suma przeznll-' I zabajkalskiego wojska kozackiego Najwyżej roz ...
brtt.li OkOlO 150 rb.
czona ~a nagrod~ przekaZ3D.~ będZIe następnemu kOD- kazano dokonać w dniu 7 listopada r. b.
Drobne ognie, WC~Qraj, o godz. 1 i. pól popal. kursowI.
..
.. .
ł blUg 22 l'1S.t opa
. ad ..M"
t·· ' " t
10) Utwory nie nagrodzo.ne,
odznaezllJ.ące SH~ Je.s:u Ch,era
,imB er, os'W la y poprz;y ul Wól~llilskie.j pod nr· 87 Ul' poddaszu zapalily
t
zwoHI na przechodzellle uczmow szkol realnych,
się gal~iany; ogień ugasil: II oddział straży ogniowej 0- ł dnak za]etami literaekiemi lub seeni-eznemi, zostaną poktórzy ukończyli t-rzy klasy, dQ czwartej klasy
ehotniczej.
, ,
I leeone do wystawienia na se3~ie:..
O god,z. P i pól po pol. pr~y ul. SredplęJ pod nr. )
11) Sąd tQnkursowr zaJmIe się prze«ewszystldem gimnazyum po zdaniu egzaminu z łaciny. i histo-·
.
129 w f~bryee RosenbergB, w sn,rpnczacb, zapaUła się ! wJborem sztuk, zaslugll)ąCycb na wystawienie. Sztuki
ryI.
bawelIlłl. ogl~Hl ~~asłly I oddział ~traży ogniowej och?" I polecone do wystawienia zostaną odegrane przez Kolo
Jloskwa., 22 października, W lokal11wydziałn
tnłczej i straż miejska; oddział II, .Jt\ko zb,ytec~nJ. ~w;ro.. ~ dram~tJczne "Lutni". Widzowie t obecni na przedstawiecono do domu rakwiEytowego.
nill, wyrażą ~a specyalnie w tym celu przygotowanych
prawnego uniw.ersytetu odbył się niedozwolony
kartk~ch SWOJt\ o teh Wl!.rtośeł, opin!ę· ,
wiec studentów w cel u zaprotestowania przeci w
Sąd ko.nkursowy mat.eryal ten wezm·lepod uwagę
.
'.'
.. .
.
przy ostatec~nej decyzJi; kręp~wać się nim. jednakże stracemu s~dentow Br:llllo i ~le!arowa, osk3,fzonie będzie.
nych o zbrOjny napad I ogra.bleme Rosza, kasyeSZTUKA i PIŚMIEt~NICTWO.
12) Dopiero ,PO wjs~awieniu wszystkich sz~uk, po- ra instytutu rolniczego. Kilku studentówareszto ...
!ec?nychdo g~anl.a,~d konkursowy oglo~l SW9Jwyfok wano. Z polecenia radY1uniwers.ytet zamknięty
l uJ8.wniD.azwlska :autorów sz~uk nagrodZonych lub 00.l'
rl~: ń d' . .
p. l t
d l'."
Tęatr. (St. Lp.) Wystawiona wC'loraj na scezn.aez.onycb.
.
przez cały UDł;e
z lSlejSZ y..
rore [or o wo al
nię teatrq Victori1f,
krotochwila francuska 'cFloj
~3~ w.yn.!k. konkurs. u Winien. bye oglO.Honym lI4 .- wszelkie z. gr?mad.z,en. i3.. Jutro, .WYld&.dr o..db.ęd. ą
re.tte i Patapon> lVlaurycego Hen~equ!n'a i 'Piotra
p.6źme.J w koneu m8ja roku 1008 .
.
się. Naczełmk mIasta skaza! na grzywny po 3
Vebera, należy do rzędu ty~~ tak }lC~nych fars
14) Utwory polecone d-o gJ.l~nla P.oZO$tal4 WlasM· ruble z zamiana na areszt 3-dniowy 33 stlldentó-w
francuskich, w których tresc bana.lna. walczy. O ŚCią 15)
autora.
. usl"uca
h l'l wezwama
. po l"·
Skład sądu konktlfsowego będzie ogłoszony
\: t6 rzy me
wyJ, zas, 8 stu-'
lepsze z seu~em i zdrowym rozsądkIem. DOWCIp w pismach peryodycznych zaraz po akollstyiuowtuliu się . dentów, k~órzy uporczywie agitowali i' nie chcieli
atoli az n.adto swawolny w dyalogach, n~der ko- sądu
. . .,
l h·
. k l
I
d
..
i6) Egzemplarze sztJlk wybra.kowanych wililny być WYJaWIC swo cnaZWIS ) s caza na wa illlesląee
miczne a przytem drastyczne ~yt?acy~ l bardzo odebrane
przez autorów przed końeem roku 19013. Po aresztu.
zręczn~ bud{)wa bawią widza, rozsIIll~SZ~Ją ~07 l~cz tym terminie nlegną zniszczeniu.
Moskwa, 22 października. W dniu 21· ym b. ill.
u tych , co od teatru wymagają
cos WlęceJ, me·
•
l
Łódź, d. 23 paidzięrnika 190'1 t.
g~nerat-gubernator otwo,rzyl. nadzwyczajne zebratylko zabawy, budzą Ulesma..{. . , ,.
Ille szlachty. Po na.bożenstwle, odprawiouem z 0Tego rod,zaju utwory, aby Je łatWIe] .prze1kazyi ocalenia Rodziny Cesarskiej od niebezpiekna6 można, gr~Jl;e być muszą Vi bardzo zywem
czeństwa, wysian'o do Najjaśniejszego Cesarza teterrh)ie.Otóż tego tempa nie bylo wczoraj: Far~ę
legram z wyrażeniem wiernopoddańczych uczuć.
grano w tempie komedyowem, przez co Widz, ~le
Następnie wysłuchano referatu o projekcie reforWARBZAWY~
odbierając wr~,~~; zmi.eniając ych, się ź pioru~uJ,
my samorządu miejscowego, poczem zebranie je-:ą SZj b~o$cią; nie mial lllożnosci zapommeUl~
dnomyślnie nchwalUo następlljącą rezolucYę, która
o zbyt 1)~nalllej treści, w dod.atku zbyt drastyczne).
* Aresztowania po zabójstwie agentów.
będzie przedstawiona rządowi:
Z wykonawców na pierwszem mi,ejscu post~~
Ouegda:i wieczorem aresztowano p. Golińską,
1) .Reforma samorządu miejscowego powinna
wic należy panią Bisen-Janowską.ktora rolę Rl- cerkę właścicielki sklepu galanteryjnego w gma· być wprowadzana stopniowo.
quetty "zagrała z subtelną finezYą i smakiem, 0- chu teatrów warszawskich. Oprócz tego aresztu.
2) Tymczasowo zaś należy uważać ją za nierazp. 8taniewskiego, który znów bardzo dobry wano służącego z tegoż sklepu. Przy rewizyi u właściwą, z powodu przeżywanych chwil wyjątko
typ starego lowe,hł.sa stworzyl w roli Monbjssaca. p. Go liński ej znaleziono podobno pieczęć organi.. weJ sytuacyi politycznej.
Pp.' Stróżewski (Flo·rętt,e) ~ Orlidski (Patapon) ze za~yi bOjowej P. P. ~ S. Aresztowania te mają
~) Reforma, dQtycząca zarządu rolniczo,gosposzczerym komizmem wywlą.~ali się z ról swoich. byc w ZWIązku z zabójstwem Dyrcza i Sankow- darsldego, nie osiąga celu.
a p-na ~lawińska bardzo trafnie uj~la rolę Blan· skiego, b. członków partyi P. P. S., a następnie
4) W danej chwili konieczne jest utworzenie
ki rCl.tapQn, niewinnego. baranka wobec męża, a agentów ",ochrany·. Równocześnie w prosek.. W tych plluktaeh rolniczo-gospodarskich, gdzie nie
w rzeozl ~amej rozpustnicy poza jego plecaJ.1li. torynm, gd~ie złożono zwłoki zabitych, agenci istnieje organizacya spoleczna, osobnej bezstanoP. Lipc~yński mialb~rdzo szczęśli;.ye mOQle~ty policyjni urządzHi zasadzkę na osoby, przybywa- wej organ;za.cyi D.a wzór samorządu miejskiego.
w roli Juliusza Barbeta. Z pozostałe] obsady nIkt jące w eeluobeJl'zenia zwIok. Zaaresztowano
5) Organizacyę urzędu naczelnika powiatu na.
Die wyróżnH się d?~a.tn}o, a nie~tórzy~ zwłaszeza 14 osób. ze sfery robotniczej. Zarządzona przy leiy u waia6 za odpowiednią.
w 'obsad~ie niewlescw], zdradzah zbyt maXe oby- nich rewIzya osobista, jako też rewizya w mie6) Usunięcie marszalków szlachty od prezydocie się ~e sceną·
.
szkaniach nie dala żadnego wyniku. Aresztowa· wania w instytucyach powiatowych nie jest uspra~ Jutro \lyrekcya naszego . teatru wystawIa
n~ również literata A. Sygietyńsklego.
wiedliwiona, ani potrzebą, ani działalnością tych
krotochwilę romantyczuo .. czarodziejską w 8 obra·
marszałków, ani wreszcie okolicznościami.
z·ach (Pan 'l'wardowski na Kamionkach~ J. N. Ka·
Moskwa, 22 października. W nocy, w bIizko~
mińskiego, z muzyką Wacława Rohliezka. Dekolici stacyi Sokolniki rozbił sili} pociąg osobowy koracye' i kostyumy nowe.
lei moskiewsko-kazańskiej, dąiący z Moskwy. Poszwankowanych niema. Tor uszkodzony.
.
Obraz. Po zmarłym wcześnie artyście Ed·
wardZie Grajnercie pozostał jeszcz~ do zbycia
Katastrofa kolejowa. Wczora.j o godz. 2 ej
Orenburg, 22 października. W powiecie troieobraz dużych rouniarów,,,przedstawiają?Y ,,~loże
w nocy, na linii Dabrowieckiej pomiędzy stacya- kim wyda.rzyly si~ dwa, zakończon~ śmiercią,
nie Chrystusa 90 grobu. Jest to kopIa MIchała m}. Tunel a Przysiek"i nastąpiło spotkanie pocią.. wypadki cholery.
Aniola Carayaggia, do:\Onana ~ Wat,ykal,lie. Ob~'az gow= pasażerskiego 4-ej ldasy, z towarowym,
ikatorynosła'91, 22 październHra.. Na choI6r.~
ten obeąnie znajduje Sl~ w zaKrystyI koscwla sw. tak zw. wolowym. Skutki spotkania są straszne_ zachorowały 3 osoby.
Ki'zjt.a. ~ Łodzi.
~ W pociągu pasazerskim rozbitych 6' wa.gonów.
NIżsIl Nowogród, 22 października. W mieą w pociągu towarowym, naladowanym bydłem,
lcie zapadły na clloler~ :& 0800.1. zmad& ja<lna.
Kolo qr~matyezne "Lut.i" łódZkiej o~łasza. konkurs
drama.tyczny na jednoaktówkE! pr~y następujących wa.runkach:
1) Do wspólubleguia się o nagrodę dopuszezaIlce Sł\
utwory jednoaktowa wszelkich rodzajów twórczości seenicznej, które moglyby być wy~~wion6mi na scenach
Królestwa Polskiego, a więc: dn~mat7 komedya salonowa, obyczajowa. lekka., obraz ludowl, historyezny, wodewil. krotach wiła, fraszka st!enlczna i to p.
2) Do konkursu dopuszczone będ~ tylko te utwory,
oryginalnie napisane, które nigdzie do chwill ()gloszenia
wyników konkursa nie byly grane, ani też nie pojawiły ślę w drtlku.
3) Ka2dy utwór musi być napisany e~ytelnie, Z&Opairzony w godło, która wypisać nAleży na kopercie
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ROZWOJ. -

W gubernii od poezątknepklemii zaehorowalo 480,
zmarło 226.
l.'omst, 22' października. W Tomsku stwierdzono wYlHHlek e,boJery.
Nowoniko.łajewsk: 22 października. ZachorowatO tu _na cłlOlerę 8 osób, zmado '7. W gubernii
zaehorowaly 4 osoby; zmarły 2.
SemipałatyńSk, 22 października_ W mieście
zachorowat dZ1Ś na eholerę jeden człowiek, zmarly 3 osoby_
Symbirsk~ 22 pażdziernika. W gubernii zachorownly na cholerę 2 osoby, zmarły 2.
Omsk, 22 paździoru!ka. \V mieście zachoro -

.oda,

dni~

23 października 1907 r.

wszczętym

alarmem, zbi~gU i nic nie zabrali.
Kijów, 23 październlka. Na naradzie rafinerów w dniu wczorajszym zaproponowano wznowić
syndykat na rok w przedmiocie produ.kcyi rafinady, ograniczyć ogólną produkcyę rafinady do 7
milionów pudów. Większość zgadzala się na ograniezenie normy z warll.nkiem rozdziału ogranicza-,
nia proporcyonalnie do rozmiarów produkcyi każdej cukrowni. Koenig,. jeden z rafmerów kraju
połuuniowo - zachodniegodomagal się przeciwnie
powiększenia produkcji do 1,300,000 pudów. Syn·
dyk:at roz.padł się. Prezes Brodzkizrzel<:l się dalszego kierownictwa sprawami.

Tobolsk, 23 pa.idzi:ernika. W Iz-irnie w zarządzie policyjnym przy rozbieraniu broni na.stąpi!
l wjbueh,
Trzy osoby zahite, 5, rannych ,ciężko, 2
zachorowała ku-bi et.a. W powiooie za.ehorow1l1y 2 ! lekko. W Jiczbie tej sąoficyaliści zarządu policyjkobiety.
nego i are:~itanci skazani na ciężkie roboty. Cele
'B'{lsnara, 22 października. O godzinie lO-ej więzienne zburzone na poły.
wal! 2 osoby, zmarły 3.
O!'enbur.g~ 22 pazdziernika..
W pow_ cZBlabh'tsklIll zmarIo na C'hole.rę 6 osób. W KustaueJ

li

Za spokój duszy
ś. t P.
Józefy Z Balcerskicb

Szuberskiej
odbędlie się dnia 2U
tywa. w kościele św.

b. m. o godzinie 9 rano woAnny, a po wotywie poświę~
cenIe pomnika na cmentarza w Zarze~ie, na które
zaprasza krewnych i znajomych
RODZIJlA.

Haaga. 23

października, Prezydent konferen":,,
pokojowej, Nelidow. wyjeżdżając z Haagi,
otrzymał od ]uólowej WHhelminy depeszę, "któ"
rej królowa dz,iękuje mu i innym delegatom za
depesze konferencyi i oświadcza o gotowości
okazania gościny przyszłym konferencyom, co
sprawi jej zadowolenie.
Simrishan (Szwecya), 23 października., Parostatek rosyjski 1,Lituania'~, który wypłynął z Idlku setkami pasażerów z Libawy dQ Rotterdamu,
osiadt wczoraj w południe na mieliźnie w pobliża
Schilinhe. Na morzu mgła. Kapitan odmówiI po~
mocy. Parostatek telegrafem 'bez drutu porozu..
miewa się z Kopenhagą·

cyi

zrana odczuto tu. siJ~e ~strząśnienia ziemi. Ze .... !
Ryga, 23 października. Trzech uzbrojonych
gary. stan~~y. ZlemHl,. l dO~ly popękaly. ,Wy- l lud'zi .o goJzinie 12-ej w 'poludnie napadło na
hrzeze rZf;"o zap:H~lo Slę o p~I ~rszyna. WleCZ?-; plancie drogi żelaznej na dwóch robotników, po ..
rem powtorzyly Slę wstrząsmenł3., lecz znaCZnie ! dejrzauych o szpiegostwo i wystrzałami jednego
słabsze.
, ..
_,.
I zabili a d-rugiego ranHi ciężko. Yv pobliżu sta.. Samar~an~a) 22 pazdzlernlk~. W czo~aJ OjgO- ! cyi' Pepe w powiecie ryskim w poładnie dwóch
~z~n)~ 11_-eJ. wlecz,_ z!l'owu daly ~;ę odc~uc wstrz~: nieznanych przestępców raniło ciężko strażnika_
Slllellla ZleUl1, lecz JUZ słahsze. MIeszkaney Sp~dZlh
faryi, 23 października. Rozmowa Izwolskie~ go zPi~ch,oll' em trwa1(lca O'odzinę byla !)oświ A noc w t r w o d z e . .
Odpowiedzi Redakcyi.
. 21;)~. paz'd'
'1
W osa. d'
R fi d'
,
,~'~
b '
~
. .ł. Omta,
ZlerlU \:łł..
ZlB
Zl- ł eona naradzie na,d różueml kwestyami polityki
Niklewald prosi n~s o za~nf\ezenie. że w liście
,'Wlllow s'p~onęło 109 domów oraz 300 budynków i bieżącej zagraniczuej. W poludnie przyjmowal jego P.
wyraz "jednej" mial być w Cudzysłowie
g~spodarsloch.
'..
..
i Izwolskiego prezydent rzecltypospolite.l.,
Załączonej odezwy nie drukowalł$my dla. teg~, że l
Gr~no, . 22pa~le~ll1ka~ . W Suchopolu na
O:zt:ł, ~3 pr{ŹJziern~lm. O godzi~i~ 6 wie- . tak ro dzice ją otrzymali,
t}e. w~lk pohty.c.znych smu~rtelrue por~nj,ono :w 1o - I czorem poullędzy stacyaml Karaczew-Mlllltlka do- '
;s~l~nma. Takłz wJpad~k wydarzyl SIę w Blalo- ł konano napadu na pociąg towarowo-osohowy, w
Gfełda warszawska.
wlezy. . .
.
,..
~ którym je~chal do Bria{tska wice gubernator GaKamwlnee Podolskl, 22 pazdzIe!~uka: ~resz- luchow i artel$zczyk zakładów malcewskieb. Są
(Telefonem)
,to,!a~o 13 bandytów, którzy o~rablh dZlerzawcę i zabici i mnóstwo rannych.
,CeJldma .. Aresztowano ucz~stlllków rabunku u ~
Ol'~'sa, 23 października. '\Vcz0raj ~ iec~orem
!I żąJ LI oflnr.11 trl'\n~
:liupca ~z11mana ~ .J~rysz~wle._ Rzeczy zrabowa- I zabito l\n.>takowsldcgo, właścidela skladu korków, 4% renta państwowa . • • ' . . 1 7.1,7.otI70.85 117120
00. z.l!rocon~ wlaseunelowl. Wykry~o kanto~ ,z,ro- ~ który oomówil a.narchistom pien;ędzy.
t.!;; pożyezłi:a wewuetrzu~ z 1905 l'- 11.9i3? !93.?) 1
'dzleJow k~m. . Areszto~an? 10 ta~lch złodzle]OW, 1
Kopenhaga, 23 października. O godz. 11 ra- 5%"
"
z 1906 r. II t5850 11 8700 l' . - . 0.'60 - którz! _ dz~~lal1 w. :pobhzk!ch. ~wratach gub. po- no lubI WYjechał do Paryża. Tymże pociągiem wy- 4;1 ':>% UstY ziemskie • ~ . . . • I 8750 '18.
1
4% listy zie~3kle. . . • • . • I
- , - I 79.90
dolskiej, k!J~wskl~J l 'Y0I,yns~leJ.;
; jechał Wielki Książę Micbał Alek~androwlcz.
5% li')ty zastawue m. vVars zt\wy
87.~O. 1186,90 -.O.z~tJl~hC}w, 22 paZdZle~llika .. Wy~n'yto band~ i
Berlin, 23 października. Na posiedzeniu dru- 41/ 2% "
"
,.
~
82~0181.4011-'rozbóJlllk.oW. Cztereeh z m,ch zabIto, Jednego zas t giego kongresu niem18ckich robotników narodow-,
5% '"
"
"ŁodzI
.••
p.()strzelono i uj~to. , . '.
,
! ców, w dniu wczorajszymprzeczyt.ano depeszę 4.1/,,%
" han.dlowego
"
" w •Lo.dzi
• •.... 8-317~.469"".8"3P.6.60
.•.O'Jł . 8~1~.15
Akcye" ,Banku
.-1.
Połtawa, 22 pazdzlerruka. Syn auchownego i z otlpowiedzi.a,cę.sarza Wilhelma następn}acej trePożyczka preooiow::\ I·ej emisyi
KiryUowa, oskarżony o za.bójstwo starszego rad- 1 ści: Serdec.'tni~ dziękuje za wyrażenie wie~'nośCi i
j
ej gubernialnego Filonowa, skazany przez sąd l sposób myślenia. Cieszę się, ŻH na kongresie przed::
I.I-e emisyi
li
I:
I
wOje_UB! okręgowy. n.a . karę śmierci prze~ powi~- l stawioną jest tak znaczna liczba 1,200,000 patryo- Lipopy. . .
H.udzkl. . • • • • • • • • • - , - :1- - 'II --.sZ~Ole. Przeds~awlaJąc. wjT?k do ~a~wlerdzema j tycznie usposobionych robotników niemieckich. 2ySr,8.rn.chowiea •• • • • • • • -'-11.-·glownemu dowodcJ wOlsl{a: Jednoczesme sąd pro- ! cze kongresowi zupełueo-o powodzenia dla dobra Putilowskle
. • • • • ••
, - - - - I -~iJ:. o ~la.godzenie ~ej katy .p:·~~z zami~nę wyrok.u j klasy roboczej i całej ojczyzny.
Czeki na Berlin
••
\46.43 \l-~SffiwrCl na zeslame do ClęZKlCh robot beztermlMadryt, 23 paźclziernika. !linister spraw za'IoIJ1WI:IV:~----------"-_ ~
~
nowych ..,. j
( .'
'~ 1 - ' "
•
~
granicznycłl zakomunikował senatuwi, że I-It~zpa:
SPOSTRZEŻENIA
lIETEOROLOGICZNE
,Bory"o~eb~k? 22 .p,a~dzwrlllka. Nwznalll ~lo- nia i Francya polecily swoim konsutom uznawac
,?Zj'llCY ralllt;l clęzko leslll.cz.ego Kornachowsklego
za sułtana tylko Abd\11·Azi~a. Odpowiadając na
Stacy?. cen.t'ralnei K. E. L.
'l tQwarzy~zącego m~ s~raz~l.ka.
. '?
zapytanie, minister odpowiedzial, że jedyną przy:::s
,
W~grow" 22 p~~z~zlerilll~a. VI pobhzu Moro: CZyllą prze,szkadzającą organizacyipo~icyi między'"' ~ .1
,!'4 ....,.
i!zowa znany rozboJ~l]~ I~raJewsl(l. z~cząl strze~ac n-arouowej w Marokko jest niemożebność powoQ) ~ ~ ~ó :~
c::
Uwagi
do. ~potluwych..straz~:kow. Strazmcy odpowle- lania do tej slużby krajowców dla zorgalllzowaData.
~ ~ ~ ; ~ ~;I e .~
c::
·dz.lell strzal~Im l zablU, ?o: .
"
nia czasowej policyi" Hiszpania wystała wojsko.
~
~~
~ '=:
BerdjGzow, 22 Pitz(',zlerlllk~. '\VczoraJ w~eParyż, 23 października. Podług wiadomości
~
E-1
>CZOre!ll przy domu wlasnym ~ahlto, d ~vóch .s~now l nadeszlyeh z Cassablanki general Drude na. radzal
l ' " "l"i~ o.1Hr. 22 X
:ba~k:era _ Szenberga a tr.z~elego clęzko ralllo~o. l się z marabutem tadelatskim i kaidami' plemion
22/X 1 pp.. 746.9 +16.61 58
P'd'3''Jl'empen'~''~,n~
:~OWl~, ze, mor~e~stwo to Jest, ~ems~ą ~~ ,.,wyoa- k~óre .się niepoddaly._ ,Drude OS~iadcza, ~e p~e~ 22/X 9 w. 747,1 +.10;8 1 82 Pd:W 31~!n{p!;~~~. ~~
,~He_ b,undytow, ktorych sąd wOjenny s,..a,"al na j D}1OnH. gotowe są przYJąc wszystkIe warunkl z me- 23/X 7 r.
747,2 + 4;0 93 Pd, W 3 mln.+4:.01) c.
SmItH'C.
i któremi llieznacznemi poprawkami.
' 1; ' ,
Opadu 0.0
n z I E N N E.
J
N-a posiedzeniu rady ministrów w dniu wczo...
•
Petersburg, 23 październilm. Z Najwyższego . rajszym Pischon. oświadczylI że między Francyt\
Sołow'l'pozwolenia na ::;Vecyalnem posiedzeniu sądu wo- a Hiszpanią panuje zupelna jednomyślność. D O ' .
'
' ,. .
.
jenno -morskiego, pou przewodnictwem general.lejt- wszysUdeh mocarst'lv, które podpisały akty w Alnanta Babicyna, odbędzie się sprawdzenie okolicz- geciras zostanie rozeslauy cyrknlarz z propozy- ,
speey~lnie
ności, wyjasnionych przez śledztwo przedwstępne i cyą utworzenia komisyi międzynarodowej w celu
h h
w sprawie rozbicia· się jar-htu <Sztandar), tudzież rozpatrzenia pretensyj z powodu strat poniesioclloroUy
wewną
określenie odpowiedzialności osób, zamieszanych i! nych w Cas::lablance.
."','
; POWRÓC·IŁ
do tej sprawy.
t
Budapeszt, 23 października. '\V izbie posłów ~
• Piotrkowska Nr. 123.
Petersburg, 23 października. Do Agencyi te .. i' Weckerle w mowie swej szczeg()lowo wylożyI l
Godziny, przyjęć: 9-10 f. 15-6 po pol.
1420-6
legraficznej donoszą: W pow. kołomellskim były! program fmansowy, dotyczą(}y powiększenia wy- '
3 wypadki zaslabuięć na cholerę. W Kijowie w d. i datkó,w o 103 miliony koron, która jest przytea~
'21 zachorowało 78 osób, umarło 19. W gub. czer- i przypomnieniem, że wydatki nie powinay byc
>'nihowskiej zachorowała na cholerę l osoba, zmar- i więcej p,od wyższane,
z patentem konserwatoryum, udziela. lekcyJ mula 1. W Gzernihowie wypadków zasłabnięć na ~
PrOJektowana refprma podatkowa będzie zyki i śpiewu. ANDRZEJA 11 m. 14. Od lO-ej
cholerę niema. W Jaroslawłu wypadków, zaslab·- f przeprowadzoną nie dlatego; lecz Jeżeli okaże
do 1·ej przed pol.
1513-"'3-1
'nięt5 n·a cholerę na razie niema.,
_ ' ; się, że przewyżka wplywów, uczyni możliwem
, Dostarczam do domów tanio
Chełm) 23 października./Na prezesa zarządu I pod wyższenie rozmiaru minimalnych dochodów
.ziemskiego wybrano pre,zesa oddziału związku na- ł wolnych od podatków.
rodu rosyjskiego, obywatela ziemskiego Szaposz- I
Choeiaż izba posłów uchwaliła pożyczki in!lIikow41, a członkami dwóch bezpartyjnych.
wentacYJue w sumie 350 miHonów, ,rząd nie ma
Perm, 23 października. W noey 20 b. m. do- zamiaru korzystać z usług rynku pieniężnego, Jc.ostkow~ w ilościach od 25 korcJ. Zamówienia
ikonano napadu na urząd w~ości tiulakowskiej, albowiem naturalny wzrost dochodów i stan go- przyjmuje codziennie do g. 12 rano we wlasnem biurze.
lw pow. szezedrińskim. Raniono smiertelnie dzie- towizny w kasie nie dają możności pokrycia wy- Widzewska 50, I piętro od frontu. telefonu nr. 112L
1522-30
Wacław KOBsakowski.
\Sięmik&. i, dwóch stróżów. Bandyci przestraszeni
datków bi~cych bez pożyczek.
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ląeza:ć.

Sroda, dnta 23, peździ(łrailni 1961 :t.

Ją rozumłe"i

nleocooe-' Słę'z:~nim;;roz"l

wzglę.dn

na

ehorą ,:m9t:kęi "

Na uezyn.ionralarm pfzybyła",poLicya i 'Dem, K?chanlwwie- 'wyjechali. do' W~rszawy_ .
d., Janowicza aresztowała.
, .
'
. ;
, .
20 maja r. b. przybył tamze rotmIstrz DemjanoZ przeprowadzonego sl'ed2twa okazało SIę,.
Zabo J s t wo k o c h a nk a.
wlez. Nie wie dzą.c , w jakim hotelu żona jego za- ; W, jak twierdzili sąsiedzi i znajomi DemjanowiWczoraj 'przed' warszawskim sądem wojen-I trzymała się z ko ch a.ukie m, rotmistrz rozpoczął l czów, rotmistrz na stosunek żony z Bunimo wiczem
ll'O-okręgowym,. któremu przewodni~zyt prezes te- poszukiwa~ia. po wszystkie~ hotelach, po~zynają~l p;r~ez pewie? c~~s patrzył przez .8~paryze wzglę
goż,general-lejtenant DoroszewskI, stanął rotod Europe}sloego. WreszC1e okolo godZIny l-eJ I du na zamo~nosc kochanka swej z,ony. Bywaly
mistrż'żandartiteryi Aleksańder Demjanowicz pod
w nocy znalazł nazwiska obojga na liście gości l jednak chwile, że zwracał się d-o Bunimowicza
zarzu,tem.' zabójstwa l{oehanka swej żony-. .
w pokojach umeblowanych przy ulicy Zgoda pod ł r'l: pogróżkami, ten jednak je ignorował.
}:tarya Demjanowiez, córka generala Zegalo... J'Ia 9.
I
Zmiana okoliczności rozdrażniła DemjanowiW&, wys.zlaiprzed9-iu laty za mąż z~ AleksanRotmistrz0l!~ towarzys~yl jakiś ~~n.nl· Prze- cza i. usp~so.bila wrogo dla: młodego cz!owieka.
dra Demjanowicza, powodowanauczuClem glęho- I czytawszy na hscie nazwlsko swoJeJ zony, rot- ł W tym strune ducha udał SIę on w pogon za ko:kiejmilośei ku niemu;, . ~ jej. atoli, ż~~ąc się j mistJ:'z s:.kierowal się do. nu~eru 2 i zapukal.
Ichankami. d-o Warsza,wy -jakkolwi.ek pop~z~dn~o

yv

II

I
I

I

l

Ma:fy~/młal, .nf. mysli . )edy~e k?rzyoolmaJje- II
ryałne~ '_Wkf?tce, stosu nIn ~aJ:zonkow .staly. Się,

Z wewn~trz OdPO~10dzl~1 gło~ kobLecy: n~zy
to. ty, BorysIe?", pęIllJanoww.z me ~i.e ~dpoWlewobec po wyzsz ego stanowIska DeilljanOW1Cza, GZlUlL Jęduocz'oome we drzwlach sąsledlllego
bardlio,przlkrerni dla .Maryi. Gdy nieporoznmde- ~ koJu ukazała się głowa młodego czlowi,eka..Rotma doprowadzily do kilku jaskra.wszych wybu- mjgtrz z okrzykiem: nA., to tyl~ podskoczył ku
chów, Dem;anowic~(),wa zmuszona. była wystąpić niem~ i da.l strz~l; mlodzien~ec usil0'Yal zamklląf
z akcja ,ro~wodOwą.
.
drZWI, lecz zanim to UCZylll-l, rotmIstrz strzelll
-W" tym ukresie czasu, DemJan01yi.czowa po- l do niego jes~cze kilka razy. Smiertelnie trafiony
znal.A'$.lę ż. młodym Obyw.ate. lem z W~Lna" Bory .. I' mło~y e~OWle,k, padł na podłogę. Byr to Borys
semBunimowiczem, i zawiązała z mm s.tosunek Bummowlcz.
miłosny. 'Na czynione jej wyrzuty·ze strony mę'Po dokonaniu morderstwa, Demjanowicz
ża, który o miłości ich siędow'iedziaI, D. odpo~ ! wszedl do pokoju zajmowanego przez żonę i rzekt:
wiedziała,że Bunimowiez jest jedynynl czlowie.. Teraz na ciebielwlei, lecz przebaczam ci ze
z

l

ł stos?:nek łch w Wilrue tolerował-l, dopusclt SIę
-, zabojstwa..
'..
.,
PrzeCIwko D-emjanOW1CZovn oskarzeme wno. sil prokurator pulkownik Jawlenskij. Ze strony
t rodziny zabitego stawał mecenas Peplowski.
I
Sąd wojenny. po wysł~chani~ prz~mówiel~
, stron, uznał Aleksandra Dem]anOWICza wllluyml
~ sk.azal f50 na 3 ~ata ~o.t a.reszta.uckic~ Ze wzglę
ł dn., atolI na. okohcznoscl lagodząc~ .Wlll.ę pod3ą~
nago, sąd uznał za stosowne zwroClrl SU~ do Monarclty z przedstawieniem o zamianę rot areszit tanckich na 3 miesiłlice aresztu ua odwachu ofi-

po-I

I

cerskim.

lI1AJN~W~1l
Wf~AL~ZE~
PRZEMl~ŁU KRAJ~Wm~ III M
M~:~=~w
~d~~~~~a~~P~~~~ !~::'Wr~!~~ia~P:;S:~~U
.•n:~i~~~
11
, ,
aszynę bębenkową płer$Clenłową, l Zaginąl
paszportu,
Niezwykla

r

0, SZCZQł,1,OŚ,C'
pl~a,cy
d

!

czasu i. piSłliadzy.
;,:
'ot
,

kWIt od

W,Ydany z

fabry ki Rozenls.tta, na im t.:. ZoliJ Szcze·

p~niak,

.''ł 2423""";3--'-2

2~97ś4:8'~ ! ZagiJląl paszport, wyd&oy z gminy LnC;;
1 -M-a.....
sz-Y-nY
mierz, na. imię RudoJia lUessal. . '
-2-S-tn-g-er-a,-pr-a-w-ia-n-o-w-e-,-:"b-ę· ł
! ' b~llkow& l piarśeieuiow3 z {) szufla,- ,
24-20-3-2

IIAFOIANE przygotowane sposobem D-ra As
.

.VDŁO

1
m-l<o uz' vw·ne 1 masZynA ZA 22 rb'
Singer'; spr;ed~. ui. Zlota ;{r. 3 m, 52: !

GOLCWAJGA jest naJtańszYIll i najszybszym środkiem do i dł\mi, orał malłzya& za 16 robl1. Piotr- ł zaginą! kwit od pas6por~u n." imię Ka.
II. AFCIAIIE umożli wia pI.~aru.· e ~ kowsk" 108-16.
2.ll8~-3-3 i zuniel'z& Krygięr, wydan;y z fabryki
Pra.nia '. bielizny. .~D~O
t
k t k
t
ł M 8.lizyny 2 Singera, prawIe no W", bęązulca.
.
2418-3-2
bielizny bez parowama l arCła ws 'U.6 ez~go o rzymuJe S1(t ł
benkowa 1 pterseieniowa 1 maszyna ł Z&gin~t kwit od Paszportu, wydanyz
nieI&wyklą Oszczędność pracy~ czasu I pieniędzy. MYDŁO pięknie szyjąca za 20 rubli. Płotrkow-.I fAbryki Roze,nblatt', na, imię I.gnaCego
_,AF,OIAIIE wywabia wszelkie plamy nie ruszcząc tkanin. ska. 108 m. 16.
2430-3-1 Fornl\lBkiego.~424-3 __2
. .
. . ś"
b' . . 1- • b
_yn 1'0 M aszyl1y a do sprzedani&, mulo uży-, Z powodu WYJazdu do sprzedanIa skl.ep-'
BIelIznę otryzmu,Je SH~ nlezno- ltu1ą l ezwonną. Dl u-a...
wane. Ulica Zlota nr. ił m. 62.
I sp.ożywezo-dystrylmeyj.nyol'l'I.z Pllr& 16_APel.IIE wolne od chlorku i gryzące.i sody konserwuje
2426-7.-11 żak nQwY?B i roin~!z.oozy. ~ladomość
bielizne
W niezwvkly spos6b
.Jdło nafcia'n8 posiada MMZfDę pierścieniową, u~ywaDą sprze· w Admin1stP8CY.l nInIejSzego PUH'!fł,.
. . .,
s..
. ~.
••
•.... •
•
dam tanio. Ulica PrzeJazd nr. 5 1 , .
23~3-3-i)
I"

'4

.v·

wW-YSOkllll ~topnłU :wla~nQ~Cl_c~a".t,seDtYC~I~8~

.. dezynf6k~yj~~."

m.~.. '

.,

Z~in~l kwit

od paszpoctu nI imłę J6~
:&sfy W~l~zezyk z gminy RigóW, po·

2427-1

dZleklsweJ wyda.Jnoscl kalkulUje Sle ł N auezyclsl--z' pateutem, ud?aela. lekcy t
'. . ). ;~ ~ . ' . . ~.,.
"
h
"
'.'
ł
dl
" , gry na. fortepianie i tlsharmonił. S.kład
tanleJnlZ wszelkle lnne dotyc czas J.stuleJące w ,l~n ,u.
fortepianów, Grze-gorzewsktego i Kuleszy.
,
HU TOWA SPRZEDAZ·
1535....;..1()-1
PIotrkowska nr. 117.,
230-8-6-4
R
'
.
.
Obiady prywatne ztirow'o, smaczne, nit.
HO RDLI CZ KA I STAMIROWSKI Pi(}trkowska 150. śwłeżem maśle. MJkolajewska nl. 29
dł.
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Zg21s.zać się:

ul; Kar,ola JW 18, m.12,
011 8 ej d.og ej l'~llo.
1544--3,--1
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d o'.
W-r"'zQwy
prZ8D.l'ó SL11 swą k
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'" li1 ~
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ska 271 m. 18,
1542-3-1
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mi. se:~on bież~cl
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Plerw$.zorz" Rdny nngalyn ubiorów d~mskich

't SltU;G O
'
., DRA~IKOW.
.' P' i otTKowsk~
~ '.63.

i

OkrYCia" Futr~J 1(c'$ł;YII~YI Za..
kietl karę.łlulowe i fpkoV?'e,. z wLasnycQ
i powterzonych lIfaterJat~w wykonywa
gustownie, podlug naJllowszych lllodeli.
(j~.~y P f2iy st ęp n.e. T~mże PlOŻ,n, a. dostllC.~
formy z blbl)l::kl, '
:1547-6-1.

,J'·clJ.·"."i:'~',I,fl[·:,','",a· -'"
'
,Na..B
,.Cbfl.
I

..

2400-3'-:2
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AAA

z' sześciokJasowem
wY.kształce:niem
'n........
·
gimnazy:;t lnęm 1 pOSZUJLUJe ulUtowego
zaj-ęsia. ,. Ref~rencye" powazne. Ła- \
sub 1" W W • TU
l, !'
rt vJ "
ofe
8 k awe
VY •
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Cegi~ ....iana oM 4.
'1511-6-3
Młodu człotfiiek

'l.V Ad, m, m,.

-

AAA

c

w Łodzi objąŁ

Antoniego Zakrzewskiego, wydę.n&z
fabryki I. K. PoznańsklegQ, za Nr. 869.

AAA)

ADWOKAT PRZYSIĘGŁY

Adam

239~3:.o:...1'

pa$Zp{lr~u "na. imIę

m. 2
22.92-55
ZagllląA: kWIt od. paszportu Da jm.f~ jó-"
Baii"dzo ważne. Fabryka wyrobów ł OSoba w g,t,a,rszym wieku, POSZUKUje
. zefa Dominiak3,
wydany z fabryki
we.tntanych Zygm. Rosentbala w Łodzi !
zt\jęe~~ gospodyni, lu~ "do dZi?C!. I. ~~._.~n~b.1 r~unłtzera..,2397-3~~
:1'& 398, wysyla. Wszys~tdm czytalnU10m
Wladomosc w adm. "RozwaJu. 24:31 21 Za~Inęto BWiadectwo od paszporm
tego piłlma cennik na mę~l{ie t damSKie
potrzeb
p
a d
1
k
l i.A
K
'
~
kos, t,'I",.llillV, i t. d. zup-ełnlo bezl!~atnle. 14'9~
n t!. ann
o monopo u z AUmę
,nny
orzeIll6W8~iej"wydan9
,
ł'
cyą· Zawadzka nr. 8,
2429-2·1 z fabryki Rozenblata.
2396-3 ...... 2
DROB~E OGŁOSZENIA.
potrzebna, do pralna praczka. Piotr- ""e.ginęła karta pobytu, wyd/ma z t,,~
G"
kowska 88.
2437-3-1
i'.m bryki l. K. Poznańskiego, n(f. imię
Bturo ROŚC,isz.ewskieJ? ~rzelazd
potrzebna panna do szych~. N ttWl'ot 18 ł J a~t!. ~óz. ga;. p~szport. wydany z. gminy
14, poleca: na.uczyeiah. nanmiesz. 9.
2;40-4-2 . ZaJączJS..ó w, pow. opoczynskiego.
czyc..ielkl z wyższem wyk::ztałeenlem, wypotrzelme zdolna nanlenki
•....
2398-3-~
chowawczynie, frehlówki, bony, g~ipody~
do szyci8.. ~
l k t ci.
ri.
nie, kasverki, ekspedyentki, tv.lko z d.oZawadzka 26. ,
2342-3-3 I
agmą .. ' ViI 'o p~sz,portu, 'Yyuany .z
~
~
" do 'Yyna]ąeUt
"
. '.
,\
f..'l.bl'ykt SHbersttłma n~ imIę
Heleny
brą rekomendscYĄ.
2~86-10.-6
OliO]
p~zy rO(~7:1Dle dla i Modlickiej.
24-359 -1
Nauczyciel' 1. ezterokla,o\vem
przyzwoite] oseby. Wladomos-Q u stró- ~
,_, ,
.',
v
, t wyk. sztaleeniem, Q.l-r'7.yma. p"saŻS, Konstansynowska nr. 5. . 2a77~3.3 ł Zfag~ną.t. ~W.n. ,od p~zportQ, wydanY4
k ~
j
lJ.yrykl Wolta, na Imię Maryanny Ja~
dę w szkole p~ywa~nej. Piotrkowska 92, potrzebu y . str?z z dobremi śWia.deetwa" nec~k8.··
'
2428-3.~1
EI'uro nauc'Ty'lalslne
')1.02 2 2
mi. Cegleln:ana 4.
23ql-3-3 =:-'~~___- __~-:--. ..
~ L, . . "
... '!.
•
- . .
'..
g1nl\1 p&szport, wydany z gminy S&!lNa.uczycielka z czterokla.sowem
ROZmal1.~ gll.rd.eroba damska 1 dZIeCIndek, powiatu Sieradzkiego. na.1mJę
· wJ~8ztatcenlem, otrzymaposa"
Da do sprzedania. Ulica I.ipowa 19,
SzmulA Moszkowlcza.
2431-3--':1
dę w Maelerzy Szkolaej, Biuro N8tuezy- ~. 7.
, 2392-9-2 I zaginęlll. kSlhzka czJ:ofiK.ow.ska,· Aiekaancielskie, Piotrkowska 92.
2401-2~2
"
A
"'i
SPiew. K
sztnd.c~c się pod kierunkiem
llrowskiej
kasy
posagowei J~ 131, ua
-Dnia 21 października, zaginąk ~z,Icwiek
znakomitych pedngogów franCuskich imię Bern81'dĄ ĘUl'chardta. Laskt'Hvy znalat 41. brunet z zarostem,. cierpiący
i wlosJdch - udziela.m lekcyj, glos usta- . lazeR zechce od.dilĆ: Piotrkowska nr, 213',
na chorobę d św.. WI:\leniego.
wiam,.ksztalc'tA p,od.lu,::r DaJ. ·.nowszeJ i n. aj· ł Jan B.urchardt. ..
2432":":':3:..:.:..t
wiad
' i Zonll
d uprasza 'd'
o poAdra'"
ani€' Józ"'f"
. omosc,
g
ziQ
się
leps,zeJ
,.•m,
~,tod1· Wlo.d.omosc w,. admlu,}str.1
Zaraz
,.jUZ· ~r p"irÓJ do wunaJ'ęc i ", u"'e-.
F
l~
k
k
R
'
..
1.-1.
~
J
znal nJe.
"':
"
ra,«oWs a, ra"OZWOlIl.
,
2429sw3blow~ny lu!> !tle. tamie -gę.rnltl1rma..
marka w Choinach, ulica Kąrolewskiego
6zań wyższych klas szkoly handlowej 'bU wyśeielanych do sprzedania. Władonr· 17, dom Soska.
24:33-1
kupIeckiej, zdoluJ korepetytor, p08ZUIIlQŚĆ w ĄdmłnhtraeJi ,.Rozwoju".
sprzedania tpnio sltlep,masflol'skokuje lekcyi. Wiadomość ul. Dlug,l\ .Nł 83
'
2425-2;.1
rzeźnlc14Y, z powodu WyjAzdti Wi. I piętro.
2313-6-3
agtnęlo świadectwo od paszportu," wyd~eWBka ~r. 78..
2253-6 -6 zaginąl paszport na imię Kacpra KozłL. dł\ue ~ fabryki Rpzenblatta. Ul. SredDO sprzet1~nillo sIep Spożywczy! maale
neckiego,wydan.y z gminy Staw, pow. nia nr. 83, .Feliks Holwek. ' '24:3B-3:-.1
w dobrym
kaliskieg,o.
,
2403-3-2.
ł ,p"szpor " n"
imię Ign·ace·go
J ..... . stanie.
R
' "Wiadomość w A..glnlll.'1!A...
"
••
dminłstracYl" ,OZWOlU •
2i~95-3 2 Zflgtnął.. PASz.port na im1. ę .Stantsl8.WY..." , .. worSkiego, .WYd~nJ z, g.mhrY.... Kr.z.YkoS.·Y
Jedne) Qsoby pot~zebna gospodyni,
Czerwińskiej, wydany ~ gminy Popień.
powiatll kolskiego.
2i-!0-S-i
skromnych wymagano Zaofiarowania
24009-3-2
Zaginął kwit od pa~zportq Q.i\ J aUli H.oz warunkami dla "Nim" do Administr. zaginąl kwit' od paszportu,. wydany z'
żańskiego, wydany z ft.bnltlGroman8~
"Rozwoju".
2394: ..... 3-2
fo.brykl Roze:nblttia, IlU, lmię JÓ2idy {
2441.,.,.,.3..,...1
Darmo zegarki' w gilzach D~ikowickje- Czernik.
.,
24:11-2-2
I\ro 55 . Wtłeho~l'li&. Dwu, Dl&glę, wraz
. go. Reprezentant M~kowski. 2322~10ś2
zaginą! kwit od paSzp9rtu, wydany z Jl:'i; .~leszkft:llIem do odstąpienia.. Wia~
'

usługi

wiatu lód'b.lw3go.
Z~ginęb. karta. od

I
I
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Ul
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U

-DO

Z'

Z.

t

Do

imIę

dom(J~cnl!o
lO

Fl't\UCUZktl.
lekcyi
za obiady. ny fabryki
Rozenblatta, na.
Ma..ryanJIl,leJsCij. '.
' . 2283-2"'("':t&
Ofarty "P.poszulmle
L." W adm
'JRO~WOJll".
C~el'nik.""
2413-3-2
Ju~Hnagrody.
Zaginą!
zloty d"tn,-;--_ _::-7:"':7::--::-:-:-=--;-_-=2::..::-i~06::..--..:::..3_--=1 'Z80 g inąl kwit od pt\szportu, wydany z . . S~l lańcus:zek W niedzielę, na ulicy
Jest do sprzedania urządzenae sklepowe:
fa.bryki Rozenhl~tta, na imIę .Magda- MIK{)1~~ewski6j, pr2;ed domem nr. 29.
S7:afa.) .bUf.et, a.g" pMent itp. Dzielna
leny Strztt.!KowskieJ.
2414-2-2 ZwrócIC Mikołajewska a9młeszk~ 9.
potrzeb.naznraz na wyjazd, pOSiadająca
nr. 9; stróż wskaze.
2330-3-3
Zaglnęło swjadectwo od pa,szpoftu,wr-I
2436-2-1
językI, do 'prowadzenia szkoly.
ucha.r~a zd.ol.na, w starym wieltu, podane z fabryki Rosenblatta, DS imię
8gin~ł paazport na imję A:ndrz.e;,.ą.., i\UOfqt;lY uprzasza sIę sk!li.d~ć w Adm, I . szukuJe WH}JSCa" '\Vldzewska nr· 73, , StanislawaMurowanka. Adres: 111- Z,te-<:hałoez, wydany zgmiD.J Brużyea.
.
"Rozwoju ll pod nr. "H. L." 1544-d-l i Dl. 38. .
2360'-8-3 lona nr. 2il.
2389-3'-1
13~
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_.!I Dr. SI. LEWKOWICZ

ROZWOJ. -

Sroda, daia !3patdziernika. 1907r.

Tytunie

..

"Samson"

"Smirna"

Cboroby weneryczne,
moczopłciowe

Dr. Edward Mittelsłaedt

i skórDę~

,,',~

i'

N

~

,:= I;

w cenie rb. L20 za funt.
funta 30kop.- l/S funta 15 kop.
w c~nie 56 kop za funt.
l/s funta 7 kop.

1/,

~

61

od 8-91/2 rano! od5-61/, pp.
'Ohoroby Vle"D~trlDe·1 "J18n10"'ę•
1429r

Zachodnia M a3
Dla paoow od 9-12 i od 6-ą, dla
d~m od 5-6 po pol. W niedziele tylko
od 9-3 po pol.
1147rl

.Dr. F. Klozenberg

przeprowadził się na ul. DZIELNĄ 25.
ChorOBY wewnfłtrzneJJpee. n ....ó • •
(Ieczen,ie elektr,cznością).
Godz. przyięe: 10..;..11 r., ·5-7 pp. 14~7..6·2

E. l Chor. skórne, weneryczna i Rł1Jcżopłciew8.

al'

.

pr:~!yjmuje

i-I Dr. L. Prybulsti

zDaBej i. reformowanej fahryki
Towarzystwa

poWPÓOił

tqł~szka obeenleMlKOŁAJEWSKA;

c:i&

I

m

li Przyjmuje od godz. 8-1 r. 1 od 6-S w.,
"
,.' panie od 5-6 popot, w niedziele od 9-1
(I
r. i od 3-:6 popol.
1420r397
Ul. PołudniewaM 2.

:=

w' St. Petersburgu,

.....

1
zn aeZ'nłee ulepszone z'OSt-My......
.

Q
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Skład
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~4staćlOOZlta
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I

zwracam,.

1l\V8g.~

pal~ych.
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OsiedlUem się w tntelszem mieście Jako
specyalista chorób skórnych, wenerycznych, płciowych i ehorób włosów, Przyjmuję codziennie od S do 1 w poludnie
1 od 4: do S po pol., w niedziele od s·ej

dOr~an<l l0:4 do 6 po
ul. Średnia M 5~

D. Okojlwa, Dzielna· If! 11

lin

C')

KUpujcie kapelusze AI.taiego _aruała,
w sk1epie E.,FRANKA;,Plotrkowska 14.1.

Pil

Zaginęło' świadectwo,
wydane z kolei Fabrye,no·Łodzldej' 19

lipca 1901 r" za nr. 41335

149rl13

Dr. H. Sznmach~r

Wina bez alkohole i zabarwienia. sztucznego od kop. 40 do- rubli 2 za butetkę.
W;szJstkie Znałfrująee' się wina. w malm gkladzte s8, analizowane przez Łódzkie
LaboratorJum Chemiczne i uznane zostaly jako pochodr.ąee z czystego soku winogronowego, bez żadnych zafdszowa,ń, !:a dowód czego wydano .mi trzy świadectwa
ohoroby weneryo:cne i ak6rn.
przez to Laboratoryum, podpisane przez doktorów chemików: p. p. A. DominikiewiNawa'ot Nr.·' 2.
0:&&, W. Poplawskiego i M. Domintkiewicza, Niezależnie od t~go mam na skladzie
Przyjmuje od 8-11 I do 6-8 po POłUd'l
..,bólP koniaków ruskich 1 zagranicznych oraz rozmaitych' wódek słodkich " panie od 5 - 6 . . .
.
6lł11'336
różnych firm znanych ja.k również! art,kułr spoż"wcze jedynie uznane w calej Rosyi. Skład pOSiada również pł"waki & oUwą do 'Iamp własnego wynaJazku, opatentowane 1901 roku za ~ 7089, które palą się do 30 godZin bez kopeiu
i swędu. PLYWak z knotem kosztuje 6 kop" a oliwa. 20 kop. za. funt. Rzecz godna
'"
zaprowadzęnh1. w kaŻtiej rodzinie. Pływaki i oliwę można dostać u mnie, jako
wskladzie, ao.prócz tego w Łodzi w następującyeh sklepach: Piotrkowska 291, I
Konsiantynowsliu'1 13, Franciszkańska 6ł., Chojny 45, Sw. Almy 22, Sosnowa 13, l
Kou8tft,ntynowska 11.
M1kołajewska 69, SpaeeJ;'owa 7, Prz;ędzalniana. 66. Knotki bezplatnie. .
! Choroby dróg moozowycb. 8k6...
Skład wi'R • • DIIOkojewa, Dz~ełna .MIla 1536 r-2 PrzyjmUj::d ig~8~/7_~~Yr~::ei od 5-8,
o
panłe od 4-5.
1070-r-l01
1,'.,."':.'"."

na

sumę robU

141 kop. 69 z frach1.nŁódź Bogotol-. nr•
.u 3379. TakoW1l uważa się za nlewa.żne.
1538-3-2
A. Ber,łin~

Dr.. .l • KLACZKI
. . " '.

ŻAKOWICE

przyst. kolei Fabrye.zno·Łódzidej.

Letnisko

do S p r Z e d a n i a. w całości lub
częściowo.
.

Wiadomość na przystankU Zakowice
u dróżnika Kolejowego Kaczmarka 1514'3:3

lIłoda

.

!l

inteligentna

panIenka
o

. '.

.

ukończywszy 4:'klasową pensyę',

po-

sznkKlje biurowego zaj~o:a lub miejsca kasyerki. Referencye pOW&lne ..

PolSkie VII-tla~O'8
GimnaZJum
żefiskie· ~~: sj~~~n!~~!~2~!~~~ :;;~:::pw ;~::~::;~~:
· kl·
t
II··.

Z

peosyonaem
t

I .; 'aSami

przygoowawczeml

RPZ.w ul. Zawadzkie';
rll
'JJ
Lekeye ..roz:poczęte· 3...,go września.
·· . ,
d'
,
Zap~! pnz:yJmuJ.e SIę' CO Zle.nme.

ł

Mi 24.
P

rze

l

a

ożona

. .

C

~b::~~ea

h

a...

Oj~Qłuy

ł Kursy dla freblanelt~ śW<4adeetw(\ pOśWJad.
czane przez władze rządowe,

'd....
ZleCI

W, I DZ EW. SKA, 8. 6 I PiDsya 3-klasoll żeńska Maryi ZARZYCKIEJ

k
d Mik l j
k
ł
ul. Mlkolajewska 22 m. 24.
Dłlprz~elw o ogra II J: • o a, ewa lego
l ZapIs od 2 do ti po południu.
przYJmuJe od 8-9 rano 1 od 4--.. 6 popoI. ~
p
kI ..a. d ·
48~~-r-48

~

rzy za

148Od6
Ó
awale. uzy og .. d ..

~~_.~_*_3~~~~~~Z_O_F_IA~L_I_B~IS_Z_O~WSKA·1 D~ ~~;~~~IN.I~~~~ł~!~6wl
,?h~rGb~ y.Hałll~ay i płuc,
l! przYJ~~Je
an.allz pl.woem , mOOZt1, krwi,
wydzIelm rOilnycb 1 t. d.
876~r

I
JEJzykibęd-ą wykładane przez
należące do dAnej n/irodowośoi.

gUl dane

OSQ.,by

Więe:język

nlemleeki

wyk8:ladać

winien niemJec

telefon Nr. 204 (mo od 8-,9, po

Sm/lliczne,dobre, tanie

! WENERYCZNYCH iSKORNYCH·

OBIADY I KOLACYE

i

w m.

październiku i

IWzy uB. Średniej .Ni 21,
I.ko". rozpoczęte, Zti.pisy, oraz egzominynowowstępująeych kaudyd.atek trwają
nadaleod~tennie od godz. 10-~j do 2 .. e; i .od i-ej .do 6·ej pol: ,Prócz obowi~zująCJC:h prz&t!mi,o:tów s~kolnych. w kl.asac~_.niższych gJmanastyk~ l spiew, w k.ltloSMh
WJZ~Jeh Język angł~lskl, oraz naUKa SlOJdu. Dzieci przYJmuJe się od lat 6'cItl
Od nowego rOKU szkolnego otwarta, zostab klasa '·t8..
1439-10·8,

futr~ane, futra, oposy,
bobry i in" oraz resztki napaJ·
ta,. ubrania. dla uezni i in" niżej ceny
ko$z.łu. Adres! Aifer, Lódź, Mikoł3j0'wska
9, parter lub Piotrkowska 64:, 2-gie podwórze. Przy,jmuje obsf,alunkl i reperacje
futer j wyr. {utrz.
1527-3..3

Redakto~'

Dr. I. Silborstrom

: przeprowadził się Da ul. BEN:ąOYKTA
f N:r. 7 (róg Promenadv). Speeyallsta choI rob wenerycznych, skórnych oraz obrób
~ włosów. Przyjmuje od S-H raDO t od
! 4-8 po pol. w niedziele do 4 po pol.'
1'.ł97 12 9

pracow·Dl·a J'Uet'J\"I', Dr. J·E·L·N.I·C·,."
IJ

'b'

p . t

.K.. I

,

la

'.

uJ. Andrzeja 7.

lOtrkowska. 145, olwap a.
: Chorob7 skórne, weneryczne I
Tamże potrzebna jest zupalnie zdolna
moczopłciowe.
1 panna., jak równie;: uczenlce i podręczne. Od S-·10 rano, 5-8 po pot, w niedziele
.
14D9-6-:5
1 święta 9-12 rano~
1463-r-24,S

odpowiedzialny St.. Łąpiński.

;

1501 33

II

w tloeg.v.i

50

Andrzeja IS.

.

~:::.n~ar':~~~3C!!:::Zk~~~:::~&:~~:

wydaje tylko

Mleczarnia
"Stefana"
POŁUDNIOW. A' 20',

Dr. Al Gros[lik

Przyjmuje od 4-8 wiecz. W niedziele i
święta od g. 10 do 1. po pot.
5()7d4~

. Janiny Tymieni ckiej,

karakuły,

.

Dr.
Feliks Skusiewicz
Choroby skórne i weneryczne

15?~~

listopadzie.

Z klasami przygotowawGzemi

merzyki, szaliki

1575

wraca 26 paźuziernjka. 1539-3

W 7 kI. Polskiem Gimnazyum Żeńskiem

WJprzeda.ję w mIeszkaniu: kołnierze ł

1 od 4-6.

D-ra B • • • rluliesa

2-3, 6-7)

MARCHE\łł PASTEWNĄ
odstawę

2

"-101/,

ł

przyjmuje zamówienia na

po.cenie 25 kop. za p,ud z

'1

Gabinsł lekarski dla ChD~ycb

Łagiewniki
południu

'..

j

9 1/

Piotrkowska 115.
i Przyjęcie od 10-1 i od 5-8 wlecZ;
~.H W niedz. 1 święta od 10-1 l od 5-6 11'.1 w.
M
Porada 50 kop.
486-r-37

SK'VERO vV A M! 4.

Adm.ioistracya dóbr

r'epel'a.cye~..

Plotrko,.aka 115 .... 6.
.
.-

od godz,

~

Dr. fil. KU• • ERA,

.NĄTAllI KĘDZIERSKl'El

przYJmUJe Obs:alunki . i

i

i

"rosyjski
rosyanin
.,
franenski
"
"
francuz
"angielski
"
"anglik.
Żyezący uezyć, się języków) zechcą. się zwrócić do

I

«Rozwo:iu~,

Przejazd X2 8.

k o s z t uj e,.k oS't y u m 0wa sp ó'd n 1 c z ka. A n..
g i el s .k ł e p a l t o rb.ll.5Q .
H a w ę lok r u b l i IO.50.
WS,zyst.ko
wełnia
n e g o m !lo t e' r y a l u. ,~
Wielki wybór d~m·
s k l c h b l u z ek od rb. 2.75
ZmIana p rzylęta

z

u EMILA' SClIMECHLA
p 1.0 t r k o w s k a 98. '
'$40

I

--------------~II
Wydawea ••

Cz.je_.ki~

