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"
w.Kwlrynllle.~.

przyjęć w łaelnle} zaprzestał.
Jaka.kolwlek Jest prawda Istotna,
Przeprowadził się na ul. Cel~.ln;an. lA !G ~ my nie mieHsID'i o tern wszystlciem pojecia. i by(I:óg. Piotrk.) Speeyl~nq~ć: _caby.,ducz .., bez pod~łe- II lismy:. lliepoipie;':oie zd4~lwielll;, że, włosidurząd
bienia, 'Orlz plolllby poroeła,n,we I tłote.
. 7ą-)-1"''', "S,nr, ~,,',:V żUJr,r, anJcznvch, nie,' pr, zedstaw, il nam w, zwy·"
ekett::4ia:"i!!tk 1 _.... _. j
l'
'-'
ol
.- ---:--~-- J krym terminie, treści mowy królenr.skiej, 'abym
~ mÓg't mOJą. wedlog ui.ej ulożyć. Wielcezauiepokojony przyszedł Dolcasse ,do mnie W 'pociągu,
który nas wióz,r. do Rzymu i oznajmił, że jeszcze
nic niema.
L6dź, d. 7 .listopada..
Dopiero 1 gdy udaliśmy 'się do stołu, otrzy~ Między, wyjawienił.\mL ~ procesi~Ha~d~n; malem ów tekst mowy. Musiałem zatem mowę
swoją wypowiedzieć bez przygotowania. Pan wie,
-M.oltke,'Zllalazlłl się też wzmlanl{a omedosztem
spotkaniu eesa·r,za WIlhelma, z prezydentem Lou.- co te mowy znaczyly. Cesarz byl. widocznie na
co innego .przygotowany. Rozgniewal się bardzo,
bet'em.Svrawą tą: zaJ~la siQżywo prasa. eUfQopuścił niespoJzlewame Włochy i pospieszył' do
pejsl\a,kQm~ntQwano jąrozroaicie, a obecnIe pe'Wne wyjaśnienieprżynosi "Jour.uald'A[sace Lor-; Karlsruhe, gdZie bomba pękŁa. YVidzi pan Jednak,
że' mojej wIny wtem ws'zystkiem zupeŁnie niema."
rai:ne"..
,,
,
. Spotka~iemialo:11a.stąpić w kwietniu r. 1904;.,
OIHlzuje się tedy, że spotkanie, które miałoby niewątpliwie znaczenie historyczne, nie <10Redaktorwsp~mDjall(3go dzielluika,. p. ~eo~ ~()U.
w dniu 8 kwi.etui,a r,.z. wręczył Loub~t OWJ, Jako szlo do skl1tkuz powodu zbyt absolutystyeznego
prezesowi komitetu. rątunkowegQ dla ofiar {kata- traktowania przez ~esarza Wilhelma kwestyj dy.
stroCy w Courrier.es ~klad:kę, któr~ owe piSI~~ plomatycznych i osobistych.
Jeden ze współpracowników ,~Timesa" udał
zebralowA1zacyi 1- Lotaryngii. W toku dJuglej
rozmow1 po'ruszono ',teżpolityk~ i w końcu, mó- się do p'. Loubet'a z zapytaniem. czy to, co p.
wiono .óo~obiece'sar,za Wilhelma. ,P. Lo.ubet B~ll w d7.ieuniku swym ogtosil7 jest prawdą. P.
w
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~:\~Va~~n~. wi~l~~r~ięt~s~~l(fr~~~~ !~lJ~~~J\~6~:Iu~t
gamated Society,"

niź jest ich

w istocie. ,

- vV Brukseli dnia 4 b. lD. rozpoczęly się
posiedzenia komisyi, bad.ąjącei wzajemne stosunki
el<ouomiczne Belgii i' Holandyi. Komisya ma cha~
l'alcter prywatny: rządy obydwóch państw zac}w .•
WUją się wobec niej neatraluie~ . ]'1a oll3"j,ed.nak
\
" ' t b' '
bard~odollioslezadani8, ibiorą W niej n,dzia ... a.ruzow1hitui mężowie sta.nu, politycy' i oficerowie
obydwóch krajów. Posiedzenia otworzy! znany po~
lityk belgijski, minister Bernaert; zarówno ou Jak
i delegat holenderski pOdkreslah zdpelnie rl.iepo.
lityczuy charal{terobrad i konieczności samodzielnosci państwowej obydwóch państewek.

Stallowisko takie jest zupetmezrozuzniale ~_
daleko łatwiej dOjŚĆ do porozumienia i zledllocz~-

nia w dzh~uzinie ekonomicznej, handlowo-celnej
niż do uilii PUIlstwnwej, ale zjednoczenie celne mo:

że być pierwszym krokiem do związku poHt'}'czneTrzeba bOWiem stwl,erctzić, ze myśl zbLiżenia

go.

wynikła na gruncie politycznym. Chara.kter naro"
dowy belgów i holendrów, ich kultura są zupełnie
odrębne; małżeństwo przymusowe dwóch krajów
trwałO l\:rótlw i w r. 1830 sn~' zenvaue zostato.
Jeżel!. rOfaviedzione s~adlo dąży znów do polącze.
nia się, to kieruje niem bynajmniej nie sympatya t
lecz rozsądek.
'-IV f. 1905 Europie Zachodniej groziła wOJna._ Belgia i Holandya! każda oddzielnie, byłyby
w sprawie owego,· spotka.nia powiedzial mniej wię- Loubetodparl: "Nie mam tu nic do powiedzenia. zbyt słabe, ażeby przesz.l{Odzić swobodnemR wkro.
cej, co. następuje: '.
.
ZapGm~~lałern o'Wszystk!em, co robiłem Jako pre
czeu)U wOJ::;k palis~w wojulących. Dewiza belgij"Nie iI.l9jaw. te D1 wina, teśmysię nie spot- zydent.
ska. - " Union hiit la force" -nasuwała SIę z całą
kali. Przypominap.an sobie, prawdopodobnh\ że,
- Stoso wnie do zapowiedzi. w d. :3 b, m., t. j. oczywistuścią·, Konieczność zjednoczerrl.a l'flzumieJą
w kwietniu 1~,04· roltu .. dzieuniki mówilyo tern. w niedzielę, w Londynie zgl'oma.dziiQ się w Al- jednak dopiero meliczne Kola w obydwóch kraByło to wówc~~s, .g:fll pojechaliśmy do Rzymu.
bert H~Hu 8000 osób, z tych 60~ O kolejarzy ze • jach.
.
Już, odp~w:ąe~o' e~a~u, wtedy zanim· mnie o ezew ..
wszystkICh stron kraju, a to celem usłyszenia j
Na początek Koła te chcą przyzwyczaić ogól
kolwłek~wi~d:omio~o" ąbiegaly w prasie powyniku głosowania w kwestvi projektowanego ~ do istnienia wspólnQści interesów obydwóch nag!oski o spot'kaniu; Jąki9, pOdczas pobytu mego strejku kolejo wego. Przewodniczy! liberalny cz!o- I roJów. Pr?jektowa,uy Jest związek pocztowy, ewen ..
we WloszeC,n,LÓialO ll.a$tt}pió między mną a ce-· Dek p~rlamentu ElIis, popierany przez różnych I tuallll~ unIa ce~na" chociaż wobeospr:tecznych t~llsarzem: l1ięlIl)eęk~m."iNiezaprzeczalemtympo czlon, kO,'W pa,r,',l,ame?tu,' W m, owie zagaja, j"ącej zgro- I dęnCY~, ,~kon, 0, ml'(~Z,.n~Ch ~ h, an.dl,owa H,olandya jest
głoskom. A gdy'. z,t~ócono si~ dom,ui'e bezpom~dze~Ie ~lhs oswiadczyl, że początkowo spo- I tradyCYJną. zwoleulllczką wolnego hand,lu, przemy·
średnioz~lLpytll.Diem. W. tej spra~ie, oświadczy
dZIewano SIę układu międzY towarzvstwarni ko- , słowa Belgia ma system cet protekcYJnych -:- ta
lem, it ,ni:emallluiC', ·p~zeci w teiJllr., • Więcej n&- lejow~ini ,~r~1>0tnil~ami; Ilad~reja ta "wszaliŻe nie , o~ta~llia, ,~w'estr.a . na3trę~z~ poważne, tr~dllości..
we~! Jakk.~l~iek· je$t'elń starszy od" cesarza, nie. spelmla . ~lę. ~kutlncm tego parh.ment mUSI prze· f I>,al,6J p6J.sc. p~wllln~ wspolne tary~y, pl Z61\'ozowe,
mniej byłbym: uczypit . pierwszy kIiolq byłbym do prowa~zlC.'uktad przymusowy między dyrekcyami " uJel1~:JstaJll1enIe pohtykl skarbowej l: t. p.' , .
niego posz'ęijl~, " ,,;"
akolaJ~ml.\
' . ,
I
Usilowaqia te maJt} przedewszystkiem za ~a"
, . ".Wszakp~n 'wit(dobrze, . iż ·wiedziałbym· eo . Następ~ie, zabra! glos AcH, skreślił,położe- J danie, wspólną ()brOll~ przed przypisywanymi Niemmu mam' p·o-w'łedzie'ć :dla dU9ra iw iWleniuswe .. me obe~ne t na zapytanie swoje, czy ruch kole~ ! ?om zamiaramI zaborczemi, gdyż, oczywlścis" uj~ kraju. ,:~Ale .....;..', 111;6 .'spOt!raliś llry. ,Dlaczego? ja~zy. Jest ~sprawiedliwiollY~ otrzymał Vi odpo~cia Renu i porty, han.dlowe Belgii i Holandyirne.~
Przęz. dl~gi~cia.s' ,.nie\~wiedzialem.: 'l, mówiąc 0wledzl~r~mlące "tal~!t' ~o· wyg~oszel1iu fJrzemo- l Ją dl~ n~ch wartosó meocemoną. Z te~o~owo.du
\warcie, d,g~iediialę~':się dopiero. nieda.wno. Po- wy swoJeJ, Bell zawIadomIl zgromadzonych o wy~ I przyplSUjtl' tym planom charakter a.ntylllemlecl\.l i
G.óbno, 'z p,owoąu '~oas~ó'w, jakie mieliśmy wymie- nikn .gl~sowania - z 88,! 34 Il:ldestanycli kartek uważaJ'\,ż~ 8f\ popierane przez FrancYE} i AIlnie' z królęllt wloski'm w Rzymie, przy szlo nawet 76,925 Jest za strejkiem, 8,773 przeciw, reszta gU~.
a

! !
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li latego też np. część ludności belgijskiej-

raJnym i pod względem spoleeznym-ucichli,po- WInIen przez naród, czy też przez parów? Czy
szli na kompromisy lub usunęli się od polityki, na pierwsz~m miejscu staćma.jąprawa narodu.
1\icm1, którzy dawniej :lałowali niejednoltrotnie oddawszy sl~ pracy kułtur~lnej, propagując w pra- czy tc~ wladza samowolna i przywileje?"
zerwHnia jedności państwowej z pokrewnymi jft.. siei społeczeństwie swe poglądy. Ale nawet i tu-'
Główny argument stronników, izby lordów
zykowo holendrami, są obecnie przeciwnikami pro .. taj wpływ ich jest slaby. Macierz Szkolna-sto- stanowipowoływaule się. na wielką kartę wolno·
jektów zjednoczenia. A powodzenie tych usiłowań warzyszenie do ugruntowania i rozwoju polskiej śCi, jaką potrafili, zdobyć u króla baronowie anzależy przedewszystldem od pozyskania. dla noszkoly narodowej ~'znajduje się w rfJkach naro- glelscy, przodkowie obeouych lordów."
'
wej idei politycznej szerol\:ich mas ludności.
dowców.
Od tej porywszakza wiele przeszló,viekóW',
Choćby nie wiem jak malą była liczba dea lordowie niezbyt przypomtnają ,śręąniowieczpntowanychpolskich w 3-eJ Dumie--za nimi stoi nych baronów. OPl'ÓCZ tego role 1862, rok pierwielka masa wyborc6w. Nowe prawo wJborcze~ wszej' teforUl!" wyborczej przyniósl zmi~nft źasaktóre tak bardzo obciętO przedstawicielstwo pol- dniczą w "stosunkach obu izb.
'. "
skienie zmienia, w uaszych oczach, znaczenia
,Do reformy prawa. wyborczego .lordowie. w.1a ..
Kola polskiego,' jako przedstawicielstwa Polski ściciela cuchnących miasteczek, zapelIliaH Jzb~
.Jeden zpowainych korespondentów pism za- rosyjskiej.
wyższąswemipodwladnemi lu~ stronni,kami. WieCóż się stalo z samą polslo~ demokrae!~ na- le miejsc °W iżbie, .niższej ,stanowiło, falrtycznie
kordonowych z Berlina, z oka,zyi procesu HardenawJ'snuwając wniosek 1 iż pomimo zdemaskowa- rodową w czasie tego wzrostu jej wpływów? Przed dziedziczną własność wielkich posiadaczy ziem,:,
wania najwybitniejszych członków rządu pobocz... nami stoi nowy fal(t: polska. partya narodowa do.. skich, ja.kkolwieknominalnie były ohieralnemi.
nego w Pru~iech, ksmaryla dworska wywiera na.. brze się zorganizowała. Wódz demokracyi naro- Dla wlaścicieli tych jedynie dostępny~yludział
dRI 'swoje wplywy, tlómaczy terni wlaśnie wpły- dowaj przyznaje sam, że wzrost ten był tak szyb- '!. wyborach, zarówno wskutek znacznychko8Z"
wami ltięjedno w polityce aDtipoh~kiej rządu pru- kim, kadry partyi tak odcazu się pOlunożyly. że tow,~olączon:ych z wyborami, jak i nieslychanie
~kiego i cesarza, jaskrawe przeciwieństwo mię~ w pierwszych chwilach stronnictwo musiało w zna- ogramczonego ,prawa wyborczego. "
dzy Sl'oJkami polityki germanizacyjnej, a takiemi cznym stopniu stracić wyrazistość swego oblicza.
To bylo przyczyną, ii izba niższa ,tóżnila się
przemówieniami cesarskiemi, jak gni€źnieńskie lub Trzeba bylo wielkich wysiłków, ażeby na nowo ją nieznacznie tylko ,od izby lordów - obie, bowiem
owo niedawna monaosterskie, które stało się punk- zorgallizowa6i zjednoczyó, jako podstaw~ dla dążyły do tego samego celu -staó ona straży in~;
tem wyjścia w dzialalności lleougodowców.
określonej l l\OnsekwentneJ polityki. Dla. pol- tersówwlelkich wlaścicieliziemskich. , "
, Ale właśnie dlatego, że pohtyka praktyczna. skiej narodowej p1JIityki. Wobec niebezpieczeń..
Wszystko to llleglo zmian:iew r. 1832: Ruch
rzadu pruskiego względem ludności polskiej jest stwa Dumy, przesiąkniętej tym duchem nacyona" ludowy .'Woysunąl koni?cznoś6 'reformy wyborczej;
zaieżną; o.d wp!y~vó~, kt,órych ani sl{~ntrolować, listycznym, który widzi patryotyzm nie w uko· podlug18J, uporozywe] walceizba.onitsz1aprzyjęta.
IUll pr~eer~,:w8,zy~ lll~ mo~emy~ w~zelkle rav~uby
chaniu i. oddaniu sięnal'odowi swemu, ile w nie- bill () ref~rmie, napotl5::awszy. wszakże zacięty opór
Ba moż~osti ,z~vfoce,U1a tej polItykI _przez objawy nawiści do oboych--polacy, pozostawiając na ubo- izby lordow. ,
.
hoyper~oJ~I!n.os.cl na llln~. to~y~" s~ balamutne" aby CZll oswe sprawy we~nętrzne, g~towi są spojrzeć ,
Na~trój ludu .Je(~nalc, w!czel'pJtnego, ,wieki ca.,.
Dle mOWIe Jyz o te~, , ze sWladc~ą bardzo złe o
na politykę w talnej Dumie, Jako na .zewnę- le trwN~cym uClsklem,Ulebyl podatny do u.:.
sile P?CZ~Cl~ godnoscl ~::H'~doweJ W pewnych ko- trzn:fl.
stę~stw,. i według, wyraźeniapewnego:,hi,storyka
lach zi~m~n:E:\'wa poz~ansk~ego. . .
1..
.,
Podkreśliwszy uznanie państwowości rosyj:" an~lelsl{lego "n~rol.t wrzal ~.WszędZie ,zaezęly się,
. ~czeh l~le.d!kolwlek, to obecllle ldoerl1n~l\, po- 'skiej i gotowość sIuienia jej przez głosowanie l z?u~r-ae olbrzymleme~tyng1. Slyszało się i znpel11~ylu llrus~l~J wzgl~d~~ nas~ego narodu me z~.. za!?rojektem kontyngensu rekrutów-polacy nie·\ nl.6 a~orm~łowane grozby.Wzburzenie bylo tak,
l~zy od mniej lub w~ę . . eJ dOJalne?o) z~chow~noła bez podstawy obawiają się teraz, te państwowość wl~lklefzeo .wmeetJngachbralyud~i&r,dziesj,ątki
~lęnaszę~~ spoleezen~twa" l~c~ .?d prąd"ow,. go~u- ta w rękach nowej Dumy, jeśli, w niej górę weź- tysIęcy.ludZI, w ~lą.acbest~rzaś na m8~tyngll ze ..
J,ącYCh w 1\.;lach, kt~.re o,~al:,zaJ(~1 cc.sarza l ktÓ... mie prawica, odepchnie ich, jako nie obywateli,.! ~ra~o Sl~ 150 tyslęCy ludzI z muzyką :lsztan.dałych wpIj wom podlega r:6ąd pruskI. A kola te
b' h
dl, l 'h .",'
. . h ' dł 'r łanu_, ,"",
';,
'
. "n .
'd
r .'
le tal? . t
a o cyc, po eg yc Je), 1 zmUSI le, po iU!
P d'
'.
met~ {O~ lllen~wl zą ,nas gOląCO,. ~
,(ze, ~1~. ~
słów Dmowskiego, "do zostawienia troski o po- !
,o wrazeme~ t~k kol?s~lnej ~em?nstracyi
przeue:ł~~ystklern, wld,~ą w pol1t~ce a!ltlpohl:leJ trzebach jej tym kto zajmie w niej stanowisko \ lord Broom wYPowIedzIał w IzbIe wyzsze] gorącą. ,
~zczego,lIHe sl:uteczll~ srodek poplerallla SWOIch uprzywilejowa~e.!. No, a ci się jilż postarają!, .1 mowę· ~v obronie billu ooreformacb. ,.
.~'
mteres,~w ~3.~.0ryałulch.
. .
..
. WnosząC walkę, zamiast pokoju,x:ozczlo:nl~o-l
~lmo wszal~że wszy~~ki8' meetyn~l; ope'tye:ye"lo
O~ląglllęCle te~o cel~, u~rud~la 1,ID w cli\Vlh waniezamiast jedności-uwa:lająsię ońr ża obtoń- :,podama, II!-imo Jed~.og~osne postanoWIenIe całego
obeClleJ,tyiko kon~~ezu?sc h~ze~la Sl,ę ze st~on... ców silnej państwowości, gdy propagującprze~ (n~rodu, mImo. to, lZ Izba mższa przez przyjęcia
uict\'v,aml w~ln~mYSHH';I~l, ~ez któl ych l'OmO?~ ~ząd. i moc pomnażają liczbę nieprzJchylnych wewnątrz °i blllu ? ref?rmle sama, przyznała braki w swojej
}.iO o<lepchmęc~u
ou l:jle~i~ cent;u~ katollcl~tego,! " ~t
Na.jbarrlziej nacyonalistyczne elementy : org~mzacyl, - lordowIe rozstr~ygnę1i sptaw~ po
n,,ie, d,alby., soble. ,J~d,'~. W~.JllOmysllll do~ag~Ją SIę ::~~l:,i:jSZ:J partyi polskiej mogą im być wdzięcz _ ,\ swoJemu: napr~ek6~. pra,gn,ienio~ ,caJego i. kr~j u.
wza~mHl z~ POPl!;)l aoOle sk~er~wan~ch p~zec:w l~; ne. Wysiłki rosyjskich sU reakcyjnych kopią co- l.
C~~ą ~nglę zUJ,ęło oburzen!e, poczynając od
dOWlpolsklemu praw ,WJJątkOWYC~l Więcej, !llZ li raz ')'1 A, b8Z") przepaść, pomiędzy dwoma naroda- ~ l~by, n,lzszeJ7 a koncząc na na]gluchszych: z~kątrząd lllOŻ,e im prz,yznac ze względu na swolch
". ,q}. .' l""{to"r~'1 wy't'!l:rorz
losy' histo - kac h kraju.
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starycb, konsennu.ywnyc sprzY,illlerzellc w,"
I"
JózefYom mówił w izbie:. NiemoiemyscierZ, .tej przyczyn,,! ?~dZle ~uslal z~ezygnowac-: Iyczn~v Dumie, gdzie nacjonaliści.z prawicy ł pieć tak bezwstYd~ejUZ~rpaciipraw luduprzez
~~"razle - z w!d,~lUa prz.epls~,ktoryb~ ogram. ' otrzymają być może znaczną przewagę, stanow'i .. 1 gl'?~a~kę, .skladaJ~cą SIę ~, ~OO: Qsób,~e$. bar~
c~d ,swobo~ę ,.~}ołsluch ,zebIali ł stow~r~y~zen w~ .. I sko przedstawicielstwa polskiego będzie bardzo} dZIej, ze WIele z ~lch OSOblS?le Jest- zainteresowagole,. Opr~c?\\ .,ny prze~ rzą~ now~ ploJel\t. :wra ,i trudnem. Ale oni wiedząc to, idą d.o Du'my nię \ n:ych, by zachowac obecny megodny i sprzedajny,.
ca Sl~ ,t:z~ Jak zH~~wruaTPos.et ~alo~ow1 llbera.l"I (lla "Ilrotestów ló i '"demonstracyi", ale dla walki, \ system ,padament~ i rządu".,. ,
ny, oo:Sas!:)eHJJanll~ ~t,ory :w SpI aWle .teJ ~klaodal Sl~ , l(tórą będa prowadzili w sojuszu z grupami opo- l
n Trzeba nam billu,-bill, lub baryka,dvI Bill o
~ B~~!~wem ~ l~OlderlleYtf 711ą~zn~e, ~I~~(HW ~v"y ~ zycyjnemi przeciw samowoli biurokracyi i ty~h albo więcej niż bill. Niema billu, - nie:ma "podat:
cho( zcom~ pOJs \.lIU VI wes. a ,s co ,na ~ells um o I? ! sil w Dumje co ją l)odtrzymywa6 zechcą. NIe! ków!" ~wolal tłum. Wielu trzebabylo wy8iłków
g~ ;l>r.ze,~ll}~l~w?,~n. Ale l UC~'~:lelll!
te.go togr~~ wierząc w t:walOŚó nas'zuj reakcyi, gotowi są ze strony przywódców ruchu,' , by wsttzY"ma, ci, Ind
weoo . 'tJes ,Jes1z-. z nadzieją w duszy brać udział w pracy nad l odezvnówgwaltownych. ,Nie· 'wszędzie< tosiA
mCZOlteoo . o {aRUl~ł ~~ralwa. Wd~Ją °t
cze wątp llwe. auyiia ny o ł.am s rOlllllC wa wo ..
.
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11"" / '"
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d ·1
:N·e' d:
k"
O nie przestaJ'e zwalczać go stanowczo I przygotowamemepszeJ przJsz,,-oSCl .
'o
\ U ,aw~f.O,'·,o,. l Je en zam,e" 'zg,o,,rzaZ od,'O;'c, n,aw. ,tej.
Ilomys
neg , się prze ci w niemu
.
,
burzh we1·' epoce historyi ~,angt"e.'Isk"l e',},ł szyb wy,b·1- ,
a oświadczył
także l{ongres _
_____
r'
',. "
"
h
.
b d ,I'!
tych. w domach lordów zhczyc lllepQdobna. W Bri-,
robotnll~0w chrzesClunsl\lc, ktory o ra owaJ. (
stolu' 'w ·ciąqn 'kl'lk d'· ,db' l' i,' , ,", d' '
,
!
t
d'
Br'
,
,'o
U nI O ywasę ':praw, zlWy
.W plzesz ym ygo UlU w er WIe.
pogromi którego· ofiarą padlo o~niejednoż'Ycie ludzhlL
fiarna mlczycy, pozostający pod wpływami niemlec-

o

la kulisami ~olit~Ki germanizacJjnej.
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Z prasy rosyjskiej.
-8"Russkojo SZowo" poświęca duży artykul

w sprawie przedstawicielstwa polskiego w trzeciej
Dumie.
,,"VVystawiwszy, pisze to pismo, sztandar czysto narodowy, odsuwając na dalszą przyszłosć
wszelkie sprawy wewnętrzne - partya demokratyczno-narodowa pod kierownictwem energ'jcznego
Dmowsliiegonrosla rzeczywiście na partyq narodu c8Jego. Obecne wybory wyl\azaly to jaskra"Wo. oWalki, *adneJ, wśród polaków Właściwie nie
było.
'vV dniu wyborów trudno byloby się domyśle(t, że w\Val~szawie odbywa się coś niezwyczajnego~ Ze spokojem, bez !)rzej'mowania się,
wypełnili wyborcy form'alnoM, wynik której byt
znanym zawczasu. A Wars·zawa jest przykładem
typowym dla. przebiegu wyborów w calem prawie
Królestwie PolskieI'n.
Elementy postępowe, które przedtem tak zaciekłe walczyly przeciw narodowcom, nważaJąc
ich za party~ reakcyjną i pod względem kultu ..

( Paer,8'

(J'r"

Peonle). '

o

'Yypadki ,tezłamaly ;opór lórd6w~~nnistro~

zwrócili' się dó °ltfólaz. prośbą 0 zaTaki tytuI nosi jedna. z licznych prac, traktylu lordów, :ilu trzep,a bylo, by
tująea o stanowisku angielskiej izby lordów wo- sp~r!1,liZOwac opozYCjft' iZbY,' wyzs~ej'r ,;' '" ','
I bec ludu, z powodu obawy, by izba ta nie odrzuW ten to sposób doko~u:tla się pierwsza reJ cila nowego projektu prawa. o ziemi, przyjętego
forma prawa wyborczego W Anglit·Przyniosla.
ł jednogłośnie przez izbę gmin. Prawo to oparte I ?llacal~owitą zmianę we wzajemnyehstosuukach
I je~t na z~s~dzie :przY,muso.we€?o wywlaszcze~ia zie- ! lz~ygmln. i. izby~ord6w,. prz~czeHf~zia.tal.nośc'
uH,oraz Jej mumpal1zaCYl. Naturalnem Jest, że ! teJostatUleJ ogramczyla Slę naprzegl~da(uu lo~d ..
jzba wyższa, większość której skrada się z wla- j rzucaniu billów, przedstawianych' pr~ez,izbę gmin.
ścicieli wielkich majątkÓW ziemskich, stanowią~ l
,V" nowey tej roli izba lordó~v' staje się hacjch s~óstą część caŁego obszaru Wielkiej Bry . . ' mu1cem dla dzialalnoeci, pra'fodawoz~j parlamentanU, wszelkiemi silami przeciwdzialać b~dzie prze'- tu, angieI8.kiego. f\ni ojeden', zasadniczy proje.kt.
prowadzeniu prawa tego.
"
prawa nie pr2echodzi przez Izbę lo~dów,: by nie
I oto znowuż, jak przyl{&żdej ważniejszej zostalspaczony,jeśH już nie edkiem odrzucony,
! refórmie w Anglii rozlegają się groźby, skieroo- ustępują zaś oni tylko w, ostateczIly-cli, razach~
! wana ku izbie lordów, w których daje się sly- Jak to' mialo miejsce w roku 183'2. '" ; '
l szeć slowa Gladstonowskiego programu: IlEnd it
Nie dalej; jak w r. z. lordoWie' odrzucili onie:.
l or men dit" (skończcie z nią, lub też Ją zmień- slychl1hie waźna prawo . przyjęte priez, izbę gmin.,
,i cie), ,i rozstrząsa się s~r~wę, tak jasno sformulo..
by każdy W',yborca rozporiądzal jednym tylko
waną przez Chamb€rlamoa w r. 1884.
głosem ~one man-one vote).
",Sprawa., wobec której stoimy -- rzekI on Obecnie. jak to już w~pornnie1i8my na po, polega na zapytaniu, czy kraj nasz rządzony byc czątku, istnIeje obawa, że l)fojekt prawa o ziemi
r

~ wie·.przyte~
~ nOmlD?:vanl~
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o
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:r.ostanie odrzucony. RząA ,~s:M4k~e postanowH
bądź co bądź złamać op6r izby lordów.
BiB, odrzucony przez lordów Pl,) trzykroć,
przyjmuje się lH'zeZ ilł;bę niższą i otlsytasię'zuo,·
wuż do izby parów, Za tr;{6cim H\Zem zostajfl
przyjmowany en bloc prtez izbę gulin l w6wezas
staJe się prawem. Izba gmin olbrzymią większo·
śeią pnyjęl.a w zasadzie ten plan.
Z powodu tych wypadków anglicy pO,wtarzają sIowa Chamberlaina: \liNie jestem w stanie
wyobrazić sobie nic bezmyślniejszeg.o, nad usilo.;
wanie zdobycia postanowienia przedstawicieli
30-milionowej 1114ności po to jedynie, by posta.
nowieuie to moglo \zostać zmienione luhnieprzyjęte przez szlachcicóvf, zasiadającyeh w zloeo.uej
izbie. Szlachttt ta.- to przedstawiciele cnót, lub
:dych instynktów swyeh przodk6w, zma.rłych. ocl
dawien daWlla. Na llieszczęśeie pn;odkoUl ich
nie zaWsze udawało się przekazać w dziedzictwie
tych zdolności, jakie wywyższyly ich samych.'
o szlachcie tej wyrzekl lord Baekou, że podobuai
jest ona do k.a.l'ton~, najlepsza jej ::ząstka . leż~ i
w ziemi. I trzeba ,iest żywic 3zczegól n ą; Jakąs ~
.
d i d .
'1 ,
d]"
'l
Wlar~ W 'Z e zlc.znQS(~ n~ o .men, 1yprzypuscIC,
że jeden szlachcić~ 'który niew-ykazal absolutnie
tadnych zdolności, a.oi też szczególnych zalet, lJO
stanowieniem awojem znieść. może' postanowIenie ,
f

.,

Czwartek, dflia 7 lisiopada I90r r.

=========='::w::::::,'=============

nuty potem chłopey w najteprszej zgod~ie trzymali
sie za ramiOJHL
. l\1atki.\ Edwarda VII 1{O{~baJa, calem r;:ercem
swydl wnnl~ó\\-', lecr.' pilnie !;ac~y1~ł, ua to, aby wy~

tantl'l

lhowanitł Jerzego i trzech jego sióstr byto j!ł.kllajsurOW(ize. Babunia eo tygodnia przeglądała
"zaśw,iadczenia piluoścr' i gdy które z w 1llH~7.ąt
~asluiylo, otrzymywalo zloty funt szterling. Monetę trzeba bylo wkładać do skarbonki. ivIaly
George raz ty łko dostał od. babki naganę. Naturainie nie otrzymal złotej. monety. vViktorya pocieszala go tylko, ie gd-y się poprawi, dostanie

... ,.

....

nad bil; , J,:kieg;),

KUku korespoudentów zagranicznych -,donosi
.,RaBsk. Słowo" - zwrócilo się do prezesa ll1:ni;~trów,
Stolypina. z prośbą o pozwolenie Ha odbycie z nim wy·
wiadów. Wszyscy otrz~'mt.H przez urzędnika do EZ{;',Z,~
gólnych poleeań odpowiedź, że prezes mllli~tró\V chwilę obeenąuważe. za nieodpowiednią du jakichkolwiek
rozmów.

-

l'"

-

Księ2niczka i gawerna.ntka nie staWiają opo-

l'U.

Lecz

i
t

cyant.

chociaż

na powozie nie

było

herbow ani

dziesięciu tJsięoJ współobywateli".
l koron, policyant poznal po stroju i z~chowaIli u f
A teraz $!ów kilka o wraie.nill~ jakie wy .. i się dam, że muszą należeć d.o wyższych sfer. f
wiara na nOo',.,7uym
<iuria,łku posi~dzenie izb,y lor~ ~ Zsiadl więc z konia, wvdobvl
notes, poślinil do- t)
~
J
J
,V"

gelHH'al·gu1:Hu'natora

i

nagrodę w przyszłym tygodniu.
Czasami młodym IcsiążętoHl i księżniczkom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wydarzają się . przykre wypadki. Córka jednego
K!I.EN!Al\ZYK TERMINOWY.
% monarch.ów niemieckich
odhywala przfJjeżdzkę
,
w towarzystwie guwernant,ki. \Vtem powóz na,ie- t r o I~!~;.~~;ói~~ŁOWIANSKIE, D z i ś Żytomira. J 11'
chat IlU gromadkę bawiących się na środku dro- ; . TEATR VICTORIA.. D z i ś "Potop", sl.':tulw lV f; iiI
gi dzie(\l. Jedeu z roalcó\v poeząl plaka6, po· onra~acb. z pOWlfJSci H. Sienkiewicza. Początek o gO(lzj ..
wstało zbiegowisko. Okazało się, że chlopczynie 8 wieczorem.
kowi 'nic się nie stało. a plakat tylko z prze- J u t r o "Warszawa w nocy," Danie!ewakiago.
strachu. Leci oto zjawia się stróż bezpieezeń- Początek o godz. 8 wieczorem.
stwa.
, ,ZEBH~NIE, Jut r O? godzinie 8 i pól wieezorew.
'P"OSZ' ę do koml's0f'yatu _ rrr.e(~ze P. oli~ 1 w lokalu GlaUy CBenedybl:\ 8) ogólne zebranie czlou··
~
«
I ków Tow. iioraźnej pomocy lekarSkiej.

ft

"

Simlona

bar. Mellera Zt\komelskiego. J edIloc~eśnię p:''<: ybędzi1;f
t&kta ganeral<gubernatol' sew!\stopolski, glÓWfiy 'wód.Ct\
floty i portów morza C~3rnego, adro!ral WirelL

,

, . pDCZY;l'Y D z i ś o g. 8 wiecz IN sali wykJ-adowei
T. K, O. tZawa.dzka 17) .adw. 1\1, :MogUnlcki wygłosi
odczyt p. t. "Czasy prz::;O.hl.stofyc;ule.. ·
-- J' 11 t r o o godz. 8 i pól wlecz. w lokalu oddlialu

Tow. hygieu!cznego wars!." Dzielna ur, la, dr, Błu'toszs·
wicz będZIe Il}óWil ,.0 nowym sposobie dezynfekcyi 1:t\
pomocą autanu:' z demorwtrt\Cyą.

dów. Po pierwszem ogólnern spojrzeniu, rzuco- l brze olówek i zapyta!:
~
-:--- J u t r o w sali Stow. m~jstrów f~bryeln .. (Nowy
nem na lawki parów, widz doznaje najzu.pelniej- l
- A jak się panna wlaściwie nazywa?
: RyneK6)~ o,g. ,7 wie,cz. pl'of .lt~eh~ewlcr. wygtoii odczyt
szego rozczarowania. Spostrzega on pl"~ed sob:} i
- Laiza \Viktorya, córka króla N. N.
~ p. t. "lVhlose llldJ'Wldualna l ogolno·ladzka. u Mit,lUf:'
dwudz~estu zł,uęczonych, sennych szJachCiców, roz- !
Stróż bezpieczeństwa stracił przytomność;) wieza."
walonych na ławkach, obitych c7.erWo~lą skórą. ołówek wypadl mu z ręki, nogi poczęty mil drżeć
----'Ktoś przemawhl, a słowa mówcy brzmią. głucho ; i po dłuższej chwili wydobył z siebie sŁowa:,
l
w pustej prawie sali. Zaledwie zdążyliście wsłu- f. - ,..G~h?rSams~... . EntscbulfUgung... Princes-I
cha-ć się w te slowa,wnikną6 w roztrząsaną spra- 1 SlD." Komgllche Hohelt ...
wę, gdy sęnni gentle1l1a.nowie opuszczają swe
l skończyło się na tern, że córka królewska
Duejsca, a salł,\ pustoszeje do szczętu.
nie musiała stawiać siE} w komisaryacie policyi.
Posied,zenie skQnezone.
Często, gdy dzieci władców są. poza obrębem;
Z inspekGyi fabrycznej. .ŁódzkaJnspeIccya
PQsied~ellie izby lordów uważa $ię wszakże
rezydencyi, ubodzy ludzie apelują do ich, milo.. { fabryezua I'ozeslala wczoraj do wszystkich wJ:a~
za prawlde odbyte nawet przy udziale trzech sierdzia; rodzice prawie zawsze uwzględni.ają ta- i ścicieH fabryk kwestyonaryusz, obejmujący prta.
parów. Szlachetni 'lordowie za;ś wolą naogól za- kie prośby. Już taka Jolanda ks. ~aDaudyl ma llif4. nastęjH1jące: 1) ilu godzin trWa dzień roboczy
Jęcia sportowe i kiedy niekie(ly jedynie zajmują
swą korespondencję. Pewna sędziwa wdowa po
i ilu robotmlców pracuje w danej fabryce; 2) czy
swe miejsca w izbie wyiszej.
\ oficerze, która niejednokrotnie wnosiła do władz obowiązuląey regulamin wywieszony jest na wił., prośbę o pod-wyższenie szczuplej pensyjkL padła docznem miejscu; 3) c.zy wszyscy robotnicy zaona l\Olana przed powozem, w. którym jechata na patrzeni sąw książki zarobkowe. Na, pytania,
}Ionte PiIH~io ks. J'olanda ze swą guwernantką i za,warte w kwestyonaryuszu, każdy fabrykant w!wręczyla dziewczynce· prośbę, zaadresowaną: «do
nien odpowiedzieć w ciągu trzech dni.
WycbowanieksiążQce.
jej król. wysolwści Jolaudy!{s. Sabaudyi etc.
lp'"'war"y~'~w6lo I.a1!F!lifSt. 1"e
W
.
d 9
' 1{'
l
G
tk ,d l'
.
k '1
.. v
..
vAt. I i . .
ozoral, o go Z.
w. wl~yna e~. uwernan ,a po a a pIsmo ro o· wieczorem w lokalu rz 'l Dz··1 : Ni!:;'1
1
Wl, a 'V. Emanuel rzekł:
. " ;,
.
,P ~ u ,
le.neJ, • r u , 00W dzisiejszych. czasach na wszystkich .dwo_ Prośba zaadresowana jest do król. księż- by~o ~:ę. z~?rame czt~nkow ,łódzkIego rowa~zy ..
raeh monarszych istnieje i Jest praktyl~owan~ za·
. 'k' . 'b'
"
l
t .
stwa JckrusKlego. Przewodmczvl prezes dr. l\..sal, nlec ze ona Ją za.. a WI.
wer J : l'
, !'I .
d"·".
" .
sada l żo dorastającym ksiąię~(Hll ~księżniczkoro, nlCZ Zaniesiono
pismo do komnatki ks~ężniczki
, y • a,SAUS u,. proto.w pI,owa Zll. dr. GrabOWSjil.
nakt6rych skroniach. może loedys SPO?ząc koro- która wtenczas spala. Nie chciano budzie dzie~ Prze~ew8zystk10m zaJęto SIę odczytaniem spntwona władców należy dawać wychowallle grunto .. cięcia.
'
~dam~ z obrotu fUll\lUSZU zapomogowego, ,ktÓl:Y
wna, 8nroW~1 te nalezy w niell pielę'gnować .du_ Cóż Jolanda. odpowiedziala? _ zapytał powstal ~ sW~I.m eza.Sle ze s~ła~ek dobrowolnycu,
cha hartu, wytrwalości i pokory. Kto bOWiem król z ulirytj'ill USlliechew. ,
w ce~u prZYJsCla z.pomocą, rodZInom leklU~zy~ po?
ma kiedyś rozkazywać, 'musi najpierw nauczyć się
_ Ani slowa na}jaśnieJ's~v panie ...'.
w~la[ly~ll ll~ I?a.teln Wschod podczas wOJuJ ro'J' " •
SVJslw JaIJollslnnj
skromności i posluszeństwa.
- Do brze. Kto milczy, żgadza. się ,,' Proszę
.J
':.
~ ••
•
Tal{i system wychowania jest w użyciu nie- podwyższyć
wdowie jej pensyę.~1!
DZlęln energICznym zabIegom zarząuu Tow:a tylko w domachpannjących, stoSUj~SH~ też do
rzystwa lekarsluego, zgromadzony fundusz dosll~niego i stare rody magnackie. Kt() ńp. zna stogną t 4)20':) rubli.
Fundusz ten zostaŁ calkowicie
M.Inisteryum spraw wewnętl·.:myeh opraeowaJo nowy 1\1 ye;!erpuny.
sunki domow'e naszychrQdów; historycznych:, Rapl'oiekt prawa prasowego, który wnieSiony badzie do
dziwlllów, Gzarto·ryskicb, Sapiechów, Potockich i
Ponieważ lekarzy, których. rodziny korzystat . d., temu. wiadomo, jak star!1unem i SUl'owem III-ej Dumy. Nowa prawo zastąpić ma WSZY8tki~ istnie~ ly z chwilowych zapomóg, poczuwali się do obo*
by Na -wychowanie młodych latorośli tych rodów. jl\ce obecnie tymczasowe przepisy :·p,rasowę
wiązku zwrócenia sum zapomogowych, przeto zaW~dług "Russk. Słowa", glówne żasad.y nowego
Np. synowie pewnego księcia.pa.tryoty musieli 'W
częły naptywaci na ręce zarząd.u Towarzystwa suprrt.wa sa, nt!.~tępujące: 1) kt\l:'f pieniężne, naldadallO my zwrotne.
dzieciństwie nosić zgr~ebne koszule; synowie jednego z magnatów VI naSZjID l\raJu muszą się za" przez administraCję 1 wszystkie rodzaje reakCji admlDotychczas zwr6~ouo już rubli 1,600, a spollistueyjnej będ~ zniesione;' 2} kary stosować mOŻlla dziewac się należy, iż po pewnym czasie zwrócodawaJać slcfom'nym mieszczańskim wiktem.
Najsurowiej są obecnie chowani potomkowie tylk,o sądowne; 3) admfn;stracyn,' ma prawo do cza~u na zostani~ cara wydana tytulem zapOluóg kwota.
angielsllieJ rodziny panującej. Wnul\6w Edwarda wvoku sf\dowego zaWieszać g!l.zety, ma.jące szkodliwy
Będąc w posiadaniu takiego fundusw, zar2ąd
Towarzystwa lekal'skiego uznal za wtaściwe, aby
Vll książąt: Alberta. (ks. Jorku),Edwa.rda, Hen~ kierunek.
ryka i JeJ,"zego nikt lli$ tytułUje królewską wysofigurująca w rubryce wpływów pozycJa obrócona
kością; co naJwyżęj służba nazywa ich ,książęta
została w dalsz,yill ciągu na fUlldu~z ~apomogowy
Główny zarząd kolejowy polecU nfl.llzwyczajnym
mi ito wydarza się nie często. Od niemowlęctwa okólnikiem miejscowym zarządom, e.by zajęly:, stę udo- zarówno dla. lekarzy Jak i ich rodzin. W mysI
Zwraca się uwagę na zahartowanie 2drowia ksią godnienh~m podróży nowym posl~m do Dl1~~ Wypeł zarządu, z tunduszu zapomogowego może korzy ..
żątek, Da gimnastykę t wikt, skromny, na sl\rom
nienie polecenia tego ma bIĆ ~loion9 n~rewlzorów stac każdy lekarz znajdują!}! sif} w potrzebie-do
"\~'''.:
IlOŚĆ ,w obcowaniu z ".ludźmi; później przychodzi ruchĄJ. u.
wys~kości maximum 500 rubli, rodzma zaś leka·.
~.\~~
kQlej lla nanI,) szkolne, l)fzeplatanezabawami, wIarza maximum rb. 250.
. ŚeiW81lli wiekowi' dziecięcemu. Guwernerzy sąnieProjekt zarządu zebrani wczoraj prżyjAIi i za~
Ministeryum oświaty wnosi do Dumy - jak donosi
twierdzili.
~
Ubłagani w swych wymogach,
,
"Russk. Słowo" - przedflwszystktnm następująca proNa<,tępnie
rozważano
uloż'ony
na.
reik
1908
Krew!tości dziecięceJ, dzisiejsi wychowawcy
jekty: 1) otwarcia uniw.':iytatu s~ratowskiego;, 2)wya1
książąt nie kladą tamy. Niedawno dwaj synowie
bndżet
Tow:.ll'zysliwa,
który
przewlur!.jel,v
dochosygnowania 5 / 2 miliona: .tubU na JHlllcza.nle powszechne;
kSięcia Walii (Je:rzego) l3-letnl Teddy i 12-letni 3)' usta wy uni wersjtecklej i 4) reformy szkól średnich..
dach rb. 1,150, a wydatkach rb. 1)00. Róznicę;
Albert pobili ,Się vi, ez;asie gry· wpilkę, i poczęli
jaka pozostauiepo zamkni~cilt bilansu rachunków'
Bię szarpać za włosy. Guwerner chcial rozdziepostanOwiono przeznaczyc na zakup dzi31 do bi~
blioteki.
~ic walczących cblopców. W:tern nadsr.edł ojciec
W "Rleczi" czytamy:
Ich, ks. Jerzy i zażą;dal, aby nieprzery waó • wal·
W listopadZie spodziewane jest przybycia do PeKomis,va miesxaua e Projektowane z.ebranie
ki", pod tym jednak warunIdem, aby malcy po tersburga gan.eral'gubernatofZlt warsZiiwskiego l dowo- czlonków komlsyl mieszanej, w eelu ubradow'ania
batalii się ,pogodziłi.Ja.koż istotnie W d.wię mi .. dzącego wojskami okr~gll warszawskiogo ge.nefal-adju- w dalszym cic\gu w sprawiedlugości dnia robo ..
.
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czego oraz unormowania wypoczynku świątecznego no z cyrkułu, a 33 osoby, nie mające przy sobie
4":
Rozdział cechu.
w zakładach przemysłowo - handlowych, odbędzie dowodów legItymacyjnych, zatrzymano.
Oneg,daj odbylo się w nlagistracie zebranie
się dzisiaj O godz. 8 i· pól wieczorem w. oddziale
Bandytlzm.. Wczoraj inkasent gazowni, Hu- nad7.wyczajne członków cechU rzeźnil~ów wędli
go Nast, wszedl do domu pod J\'2 40 przy ulicy niarzy i jatkowych w sprawie ostatecznego zde . .
magistratu.
Un~wers:Jtet ludowy Polskiej Macierzy SzkolAndrzeja, gdzie odebraI 150 rubli za gaz. Kiedy cydowania rozdzialn cechu.
Zamiar ten wczoraj urzeczywistniono. Rzeź
nej l)odaje do wiadomości, iż w piątek, t. j. dnia schodzil na dół, zagrodziło mu drogę dwóch mło
S b. m., o godz. 7 wieczorem, w sali Stowarzy- dych ludzi, z których jeden przyłożyI Nastowi nicy wędliniarze zrzekli się wszelkiego udzialu
szenia majstrów fabrycznych (Nowy Rynek ~ 6), re wolwer do głowy, drugi zaś żądat wydania pie- w kapitałach i nieruchomości cechowej, które poprofesor Hachlewicz wygłosi odczyt p. t. cMiłośó niędzy. Nast będąc bezbronnym, poddal się ban- zostają w posiadaniu rzeźni}{ów jatkowych i sami
dytom, ci obrewldowaU· go i zabrali 150 rb. oraz organizują osobny cech wędliniarzy.
indywidualna i ogólno·ludzka u Mickiewicza».
Kary administraGyjRe. Na mocy postanowie- kwity na odbiór pieniędzy.
n1a czasowego genera!-gubernatora piotrkowskiePożar. Wczorł\j, o godz. l po pot, Da Dąbrówce
d d
d"
. l
h
t l
nr. 71, w domu Paulin! S'~Ubel'tł na podd&szu, zamlesz ..
KRÓLESTWA.
go, w roze a mln1stracYJuoJ s cazanyc zoa a o k~lem przez 6 lokli.torów, wyn.Hd ogień, którr. podsyea22 osoby na cztery tygodnie aresztu policyjnego, ny slltrym wiatrem, Obj3t Ł caly dach . .Młeszkaney podda_1_
za nieposiadanie podczas rewizyi paszportów ani sza zaskoczeni nt8be,zp10cz~ństwem, pouciekali ł mleszW17padek na koleI. Onegda,j, o godz. 6-ej
też dowodów legitymacyjnych.
kań, unosząc z sobą niewiele l'uchom·ości. Gdy zftwiado·
"
, miona o pożarze IV, ViI 1 II oddzl&ly straży oguiowej rano, na przystanku ,Przysieka linii dąbrowskiej,
" sprawie paszportów. Wobec nakładanych l ochotniczej, przybyły na. miejsce wypadku. ogień juŻ 0- pod którym niedawno wydarzyła się katastrofa,
w drodze admin.istracyjnej kar za nieposiadanie panował cdy dow energiczna jednak akcya ratunkowa Zll.OWU zaszedł wypadek z P.ociągami.. ... .
żadnych dowodów legitymacyjnych podczas rewi- ! ~ł~~:felb;~~ltf:~O~~~!in~afiepr~~~u!~:~ft ~~ta:i~l:au:i:
Na przystanku tym staI pociąg· ~ 442. Na:.
zyi mje~zkańców naszego miasta, zwracamy uwa- I SIO no, spalila się tylko GiiięŚĆ dachu. Przyczyna ognia \ gle najechał na niego pociąg }(g 427. Uszkod~o;
gę na~zych czytelników, aby nie wychodzili z do- I~ nlewiadoma.Wlaściclelka. domu odniosla niewielkie stra· ! ne są oba paruwozy, oraz 12 wagonów. Maszymu bez dowodu legitymacyjnego lub zawiadomia .. i ty, lecz lokatorzy poddasza, wskutek wynoszenia rucho .. ! nista . Uogoziński uległ silnemu wstrząśnieniu .~-i
nia właściciela lub rządcy domu, iż paszport zło- I mości, ponieśli straty o wiele większe, gdyś wleleprze~. ! kontUZJi. Dwie linie szyn są zajete prZez uszkożony zostal do biura adresowego. Zaświadczenie 1 miotów zostdo uszkodzonych przy wynoszeniu lub za- d
h
. Ó . d~ k ·db· . . ,.
. lanIu je wodl\,
zone wagony, ruc pOOiąg w Je na o· ywa Sl~
,takie zastępuje chwilowo dowód legitymacyjny.
Pode~rzail1e zasłabnhaoiell W II cyrkule Ka- ! prawid!owo po dwóch lilllach. pozostalych.
Odozyty W T. K. O. Dziś (7 b. m.) o godz. roI Cb8wanskl, robotDik, lat 21, dostd gwaltownego ,
Sledztwo d'oraine· stwierdziło, że winni są:
8-ej wieczorem w sali wykładowej T. K. O. (Za- kurczu żolądka; odwieziony zostal przez lekarza Pogo- maszynista pociągu MI 442, który przejechał
.wadzka 1'7.), ad". AL Mogilnicki wygłosi odcz .y t ,i towia do szpItala św~ AlekE!a~dra..
zamknięty semafor, oraz zwrotniczy, który, ot! ..
Ogólne.~u o.labienlu W ciągu dnia wczorajsze- szedł od zwrotnicy nastawiwszy ją na niewla,ściCzasy przedhistorvczne".
oJ
~
go uleg.ty dWIe Kobiety.
.. '
.
"
Sekt1ya hygieny ogólnej, Porzą_dek dzienny
Samoobrona. W dniu wCZorttj'3zym wór, prowa- wą hlll~~
•
• ._
• . .
posiedzenia zwyczajnego, w piątek, dnia 8 listo .. dzony
zabicIe, i będl\CY już w rzeżui miejskiej,
Zajsoie poml~d" straznutiem a zandarmamt
pada r. b. następllią(~y: Dyrektor laboratorJum j ell alę na prowadzącego l'o~otnlka, ,Jana Rajnowlcza, lat W sobotę ubiegJ~ żandarmi powiatowi Kahnin:i
miejskiego dr, St Bartoszewicz wypowie odczyt II 2~ l stratował go nogami l rogamI pobódł. Rany opa- Łusznikow, jadąc do vVierzbnicy, po drodze odą· d ezynf ak Cy1. za po- l t·uone zostały
lekarza·
Pogotowia.
'
Clo adffillllS
.. tTa tora maJ. ą tlcu POlU·.... na temat" O nowym sposo b16
. przez
r.
'"
.'
•
I bra l'l od po lUJącoo
moc~.; "autanu" (z demonstracyą)". Posiedzenie l
Prz!fc!śn .. ęt,.. ,l.q'a ul. BonadYlita nr. 28 MIchała .j rZ9.nv p Raf'alskted'o dubeltó-wkę. Przybywszy do
j Wodnicklego fllootnika, lat 32, przycisoęła przy robo~ f W'· oJ" :
•
tl t .
. ' . . . , .'
odbędzie się w sali Towarzystwa hygienicznego l cle belkn wskutek czeuo odniósł złamanie zeber. Oda.!
lerzbmcy, zatrzymah się W miejscowym zaJezdz16
(Dzielna 13). Początelc punktualnie o godz. 8 i pól li slany został do szpitala °Czerwonego Krzyża.'
! dla popaslt, gdzie pozostawiwszy odebraną bton,
wieczorem.
.
Bójka. Nocy dZisiejsźej w więzieniu Jla. ul. Ludwi- ! wyszli następnie wraz ze starszym strażnikiem,
Z anry: Dziś, O godz. 7 rano bylo 3 stopnie l ki. n~~ .37 WH}th:y, ~resztantami . wyniknęła bójka, w któ· Ignacym WHkowskim, na miasto. Tymozasem przymrozu.
rej Jozef J8rglelsKI, lat 19, wlęzten, Uderzony butelką, i byl również do miastecżka rządca p. Rafa1.skiego,
odniósł ttl.nę głowy. Ranę op8.trzyl lekarz Pogotowia.
. któ
t
t
:2'.s. t . n·ka W ···za
Z$ Zgromadzenia młynarzów. Dnia 30 maja
Przr- praDy.. W fabryce przy ul. Długlej nr 40
rego s .angre zupowa m,ellI ~raz. l
1·"rokn przyszłego przypada 75-1etnia rocznIca za- na. głowę Chawy Kolasińskiej, lat 20•. robotniey spadia braI, z zaJaz~u dube~tówkę l odulósł Ją. do (ancelożenia. w łJodzi Zgromadzenia mlJnar~ów. Z po..
paka z ciężs.rem, prze~ co odnlo~b. wstrząśnienie m(t~gu. laryl gminnej. Gdy zandarmi ~postrzegh brak duwodn tej' Ui'Oczystości,starszv maJ·ster p. ,Karol Po .udzie~enin jej do~aźuei pomocy p.l"Zaz . l~k."rz: POgO-1 beltó.wki, po.częli natar. .czYwie •.,upom.· ina~...~ię o nią
J
ł towis, odwtez!ond z05~sb ..dO szpltal~ Poznausklc •
n WItkowskiego, pode]rzewającgo· o· Jej schowaAst, org~nizuje komitet, który ma opl'acowac pro. WIfpa~ek lma kolei. WczoraJ na kolet Obwod~- nie. Wreszcie przyszlo do kłótni r.a.kończonej bargram obchodu jubileuszowego.
weJ, oRolo sta,cyi Karołew, maszynista Karol :Matys9K, : d
. b . d
',~
"
dr.' .
d .
cbcąc zamknąc drzwJcz:ki pomi~dzJ parowozem 2\ tendrem. i ,ZO sr:nutll1~., . o Je e,u z zauU.armow U erzyl lozem
ZWlą,zek krawców.. W nadcllOdzącąnie Zle- ; przyciąl Bobie niebezpieot.nia trzy palca u prawej ręki, l karabmka ~Vltkowsklego parę razy w glowę, dru·
lę; t. J. drlia lO-go b. Dl" o, godzinie 3.ej po po~ ! ~o udlielsnia mu pIerwszej pomocy przez felczera, zo- ,f gi zaś wystrzeliŁ doń tak nieszązęśliwie, żelc.ul,a
lndniu,w sali Nowa.lia (Wólczańska nr. 5) odbę- ! Bllal odwieziony do domu.
, przeszyla mu brzuch :p.a wylut. Rannego straziHdzie się zeb:'ani~ o~'ganizacyjne Związku zawodo-I
*
t Ira "v. odwiezioIlodo szpitala św. Kazimierza w R:awego !<rawcow zydow.
..
Loterva Dziś w 1 dniu ciągnienia 4"'ej kla- ! domiu żandarmi zaŚ zostali aresztowani. Donosi
Lokal tymczasowego bmra ~wlą~liU zawodo- I '
." . .
" podl nast '1:A puJ'J:l1'
:.e wa .. i o tem' "Gazeta .Radomska".
wego urządzono w domu przy uhcy Konstantyno .. I ~y. 1.89 lot.erYI l:lasyczuęJ ~ vJ
"'wskiej nr. 14.
I zmeJsze wygrane.
Bezrobooie robotników w fabryce Tykocinera,
IOO~O rb. nr. 12240.
F I ARY.
jak stwierdzono, wywolane zostalo tem} że mimo;
4000 rb. nr. 1:~19.
narzekali i:e s.trony robotnikó~ otrzymywali oni
1000 rb. nr. ~ 7)H~.
Dla pogorzelców :Nowego Dworu,
..
. gle 'da 'I"'ędZ A do fabrvkacVl
600 kb. Dl'. 14083.
tll~
~ I' iJ :~, 't •
.J
"....
•
300 rb. nr. 1701. 4638, 4775, 7716,8108,
Pracownicy firmy R. Kindler w Pabianicach ()d ..
Zabawa o6~odJll~OW. \V .dnl~ 16 b. m" t" J. l 11336 14;020 12249 20474 22956.
dział tke.lni) zlożyli 15 rb., m!anowlcle:Artur, Wajs
w. sobotęł w HeleIlOww odbędzle SIę zabawa zwu~- ~
,.,
l
,
3 rb., WLa.dvs.tAW Grabarezyk 2rb, Stan:Si&w Sumlń·
ski 1 rb .• Wladysla.w OstojSld 1 tb., Teodor WoU l tu.,
i~ku, za wodol.ye.go ogr. Od. ni~\:ó vV'. lódzkich. Pr?gram I~.
..;...-:-Stanisław S~a8z;ewskt 1 rb., Bern&rd Elsuar 1 rb.,.Wła·
zabawy, h:tora rozpoczme SIę o godz. 8 Wleczo.'1
dyslaw 'romaszewski 1 rb., Karol TUll 1 rb, •Ign~c1
rem, będzie bardzo urozmaicony.
.
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WARSZ,.AWY."

Mazurowskl 1 rb., WyrwIt 50 kop" Plętrzykowski 50, k'l
Ptoszajskt 50 kop., Rogowski 50 kop.
.
Na bUMWfJ kościoła, 'IQ Natt'wie, pod' PełersbU:,TfJie'fn.

,Aj

Zw~ąz6k robotllików Pł TęxtU". Łód2ki zwią~

I

m'l"

zek l'ob!.ltników <1.'exti!> Ol'g,~nizuje ~ dniu 9 ~.
«-Aresztowan. ia.
.
o godz. ~ po połudnm w san Pasaz Szulca J(l.l 2
<Warsz. (l,niewn.» zamieSZCza wiadomości .na.
zebranie ogólne.
t stępujące:
sohwyta~ie handytów. Po dokona~ym napa ... ~
, fi Wydgial ochrony zaaraszto~al 2~ch. czlob. ..
ozie na pl'zejeidiającego obj·watela l~aJątku Da ... Iw,," P. ~. S., .którzy u~rzr~ywa.h stos.unkl 24 re ..
Jikow p. Wardańsldego,· wladze pOhcyJue w Ło .. g wolucyolllstaml radomskunl<l tobolskiwl.
dzi ~yslalJ natychmiast oddzial dnlgouów, który ~
Tenże wydział aresztował 34 ozłonków frakurządzil oblawę. B~ndltów w li~zb~e, 4~ch uję.to l cyi rew~lu~yjnej P. P. S", IP.rzyc~em .wykryto. miej ...
w karczmie, na SZOSie aleksaudrYJsk18j, za plan- I sce, gdzle mstruktorzy cWlczyh bOJOWCÓW 1 czyteru kolejowym od strOIl} Łodzi.
ł tali im wykłady.
Ujętych bandytów, pod silną eskortą Pl'ZY- I
·W liozbie a.resztowanych znajdujac si~ epa ..
·prowadzono do Łodzi, gdzie osadz.ono w wię~ie- l cyaliści'do· przenoszenia broni oraz przeprQw&.-

I

ruu. '

1 dzanla osób przez

granicQ''.

I

Członkowie Stowąrzyszenła ,~Prziszlość." (Nowo;~a·
];i 16) Z mu Ue.j 12 rubH.
. .

rzewska

N a Macierz

Szkolną.,:

. Zamiast światsa na groby matki i teścia1 Zofia Jat nowa Frankowska 2 rb.

l
'I"

t stra

.

Na p6łnocz nB Koło P. M. S.

Zamłe.st, światła

na gl'ób

męża Ś,

Bocheńęktego, żOD.a l rb, bO kop.

p.: Józefa Sylwe.

Dla biednych dz~'eci katolickich w Na'l'w't"e,· .
Robotnicy fabryki Chmlalew~kiego z20zyli 1 .rb.
i 50 kop.
Na Kolo śr6dmiełicia P. M. S.

l

I

I

Bł~dlla wiadomość. Podana .prze~ni6ktr.re l
Agenci, «ochrany:. aresztowali 11 osób, pod l
Zebrane prlez p. Józefa Og6rklewieza 2· rb. 50 kop.,
pisma wiaJoIIlość, jakoby czterej bandyci doko- \ zarzutem należenia do partyi socyal:.demokratów :dozyli na.stępujący: Józef W.todarskl 1 rb, Tomasz
nali napadu na zakład dla umysłowo i nerwowo ' Królestwa Polskiego 1 Litwy, oraz organizacyi wo .. Wlodarskl 50 kop., Antoni Zwawez1k 50 kop~, Franciszek Zwawczyk 60 kop.
chorych w Kochanó~ce, i usil?waniu w spo.Bób ,te~ jenno. rewolucyjnej.
Aresztowano również 7 osÓb pod zarzutem na ..
rorystyczny zdobycia 300 rubli-okazała Sl~ zmy~
Na budow~ kościoła św. Stanisława K08tkt~
śloną·
leżenia do <Bundu:ł 1 4-do party i <Poale.. Sion, i ,
Pracownicy fabryki Landan ł Wejle z ,oddzl~16w
ręcznej tkalni 1 sztopernł dożyli 13 rb. 25 kop:
loha posulała. Po stwierdzeniu. przez po- 9-do socyal~syonlstów.
Iicyę, w dniu onegdajszym . postrzelony został, nie
W ostatnich dniach aresztowano w WarszaNa chrzesciańsk'ie Tow. dobrocz''!I'(ł~o§c,i.· t
Leonard Grablńskl--Grabowski, jak podaly pi- wie 7 anarchistów-terrorystów.
. Zijbranę Jlll weselu u p. Teofila [{lejna przez ;pp.
. '
/:ima a Leonard Grodka, który jeszcze żYJe lecz
- Agencya Petersburska donosi z Warszawy, W. U. i K. K. 11 rb. 31 kop,
sta:r: zdrowia jego beznadziejny.
iż jeden z. aresztowanych s.·d~ów służył pod ob~
Na żydowskie· Tow. dobroczynności.
Aresztowania. Wczoraj w obrębie I cyrkułu l ceru nazwiskiem za stróża w domu, gdzie przeEmU Hirszberg; zam~astwieńca na grób b, p.-'Daaresztowano 143 osoby, z których 110 wypuszczo- chowywany był majątek partyjny.
widowej Sil bilrsteinoweJ, 6. rb.

!tOZ WOJ. -
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8kiej, orlowsldej, podolskiej, saratowsldej, s}e(Hec~ l S20na zostala, jako zagrożona niebezpieczellstwem
}<iej, tambowskiej, eharkowskieJ, chersonskiej l ! cholery.
StaA;1fic8ntralnej ](. E~L.
w okręgach czarnomorskim i wojska dońskiego; l
Kijów, 6 listopada. We wsi. W' ol~zycach
dobry zaś w guberniach: bakllńskiei, besarabskiej, ł włościanie zebili dwóch ujętych kOlllokradow.
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wlodzimiersldej, wiacklej, irkuckiej, mińskiej,!
Chersoń,. 6 listopada. W nocy zraniono lekj~g . ~.
I
~
~o o
=
.
~
I
s~t.Q~ 'S
sym
..
i
ko
wa~to,w.mka prz! składach rządowy(~h. Na
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birskiej, suw:;tlskiej, taurydzkiej, tobolskiej, tom- I przedm!OSClU znaleziOno cztery bomby lontowe.
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ufańskiej; w okręgach: jakuckim, zabajkal- I Arosztowano trzy osoby.
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i ascbabadzkim. W pozostałych ł
WładJwoatok, 6 listopada. W nocy znaleZ dnia
:~!r~
guberniach
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w
niektórych
powiatach
gu·
~
ziono
zabitego policyanta. Aresztowano cztery
G/XI l pp. 'lIas + 0.8 71 Pd Ws Temper 1
;
bernii wymienionych powyżej stan ozimin jest osoby.
max.+l. 9 c.
G/XI ,9 w.... 74ł'() + 0.2 98 PdWS Temper atura
średni.
,
Ryga, 6 listopada. Wybrano na posla Pred~
1/Xl 7 r.
'16~3 :... 3.4 82 Pd W S min.-l. 8° C.;
Petersburg
6
listopada.
Na
posiedzeniu
del
kaIna, socyalnego demokratę, łotysza, lekarza.
Opadu
0.0
l partamelltu 1{~rnegosen9,tn w sprawie Rurki, ł
Kijów, 6 listopada. Z drugiej kuryi Kijowa
i przesluchiwano dzisiaj świadków w dalszym cią- ! wybrany na posła kadet Łuczycki.
Sao-.,lIka do 11&16..
ł gu. Zezus,wali minister skarbu Kokowcow, wiceTichwin, 6 listopada, Skutki~m nieprawidlo~
, rninister skarbu Pokrowski, Stiszynski, oraz przed- f wego nastawienia zwrotnicy, jadący z \Vofogdy
, I stawiciele firm, l~tóre m.ialy stosunki z Hurką. pocią.g towarowy rozbił si~ na sta.,cyiTichwin,
~zanowny Panie Redaktorze. " l Odczytano zeznama w tej sprawie prezesa rady , Kontuzyowany konduktor. Strzaskanych 10 nalaW.pismach,mylnie podane bylo do wladom1oŚTCl o i ministrów, oraz zeznania świa.dków nieobecnych: I dowanych warronów.
JlaplldZle baDdl~ów, na sklep monopolowy przy u . a r - I , ' .
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gowejnr. 41, Napad nie byZ dokonany w mej obecności; ! barona li redeflks~, .Lldwala l lu~y.ch. ,
0. aW!, o 1S opa a.
gu ernll na c 10 erę
st2\d 1 wnioski nłedl1szne, że ja, jako bezbronn~ nie mo- ł
Petersburg, 6 lIstopada. Mll11sterjUm mary- I zmarla Jedna osoba.
. , .
g~c śtawlć oporu, ,pozwolUam na zabranie pienIędzy.
,.narlrl zamówiło w zakladach budow y okrętów i
Omsk, 6 listopada.. W IDleS(He zachorowały
Prawda, Jest to, . że w czasie napadu ZD 8iJ dOW alam i. francusko-rosyjskim i bałtyckim budowę turbin i : na cholerę 2 osoby w powiatach 8 zmarlYi 3,
alę na cmentarzu, & w sklepie byla pomo~n lea mo j a, p. I
',""
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Rędke która W Istocie nie mogła stawić opora trzem ukotłów dla dwoch pancellllkow, kto re mają byc i ze a 1 tysz zamarZla.
.
zbrojonymi grożĄcym bandytolIl; poz~ftlać też nle po-. zbudowane. Budowa pancerników ma być ulCoń- !
Symbink, 6 listop~da. Zeglnga ustala. Całą
trzebowała,na z.abranie ~ienlędz!t gdyz oni b~z pozwoczoną W ciągu lat czterech.
j szerokością Wołgi płyllle kra,.
lenia zabieraj a, ,'akowa. Nadmlelllam p~~vt~m, ~e rlaźbl~81e
Petersburg 6 listopada. Minister oświaty 0- ~
vV powiecie slldżańskim
przetrz~snęU cale mIeszkanie' ~le lllewialozna e l, a i ló1 1
i h Kursk ' 6 listopada.
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na i dauiewsklltZl\Dła, gdZie? się zua.jdujl\ pieDi!\d~e, p.
ni (Owo poleClI zas.tosowac srodln,. by ~yplomy zac OrOWR~? na c. o erę
os~) zmarł.y ,J.
R. P!Wl.dll.ł."że~nłe wie, gdyż (~howanl~~ Plenł~d~y r wydawalilB przez l{Or~llsye egzamlnacYJne l wogó-I
. Marsylia, ,6 hsto~ada. BI1H'O ~yndykatu tuzajmuje się, :łarz,.d~lI.Jąea skle,pem. Po oneJsem
Ile dyplomy z ukonczenia wyższych zakładów te}szychk1lPCOW zbozowych OgłOSIło p.rotest lIców p. ~edke wybłe~łllo ze. Illtnl . Da. ulicę i z l r~ r e~ ! szkolnych nie byty udzielane inaczej jak po , rzędowy przeciwko postępowaniu rosyjskich kup.
w~jlDiN~~;o:.anU;~=t -;w~dni!~il:~e1°p~:~~i ~lp.
I spra~dzeniu
o~ygin~l~ych dOk?me~tów.' ~ ukoń- ł c~w ż?oiow.ych, odma\~iaiących wy~eł~ie~lia ,zobobandy\ar.n1nie.ruazyH z miejsca, aby uCjek~Jącvch ra- czelllł\ sz~oly sredllleJ. W raZie uJaWll16ll1a pod- wlązan swoICh ze wzgu)dtl na podmeSWlll'e slf~e(~u
busiów scbwIt~ć~ittL taź cI bezkarnie zemkn~h ulicą Nast~pu naleZY oddawać sprawę władzom sądow.ym. I z~oża. w, Rosri..
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wrot 'fi stronę 11.\,S~.,' .
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Petersburg, ,6 listopada. Osobna komIsya I ·
Lwow. 6 llstopada. Wsr6d lllzs~ych, sfer pu ..
J0t!t to JUŻ CZWlf,rty nape. na 8 ep l prz
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gló . ' . .
.
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napad:de lndnQsćJaehowu)e się .blernłe, co taż uzuchwala
z
wnym lllzyll1erem zan:ądu pracuJe na
u-, .lCznOSCI, PO~l~ 9JąeeJ W..\: a. y w ga, i0JJS!{1~) Gl·
~oczlńeów.
dową balonu ze sterem. Tkanina aerostatu bę- Sle oszezędnoscl powstat poploeh lllCZtlU lllCllZa.Z uszanowaniem
dzie produkcyi wyłącznie rosyjskiej. Motor za- sadniorry. Zaczęto nagle wycofywać drobne wlda~&~~dzająca sklepem monopolowym
t .. b d
'
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W czoraj. .l(asa
l
'r '>6 {OO lcorOll, (!zis
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.
K. Kunce,
c~~.? JUz U owac; ma on byo gotow za cz ery! y:
wyp~'aCl ~ ... 0,0.
Po'mó'cnic8; J. R e d ke.
mleSlące.
! zas 50,\,000 koron. j~lchwlal'Zf" wykupują ksią ..
Łódź, d. 6 US:tóp a4a 1907 r.
fctersburg, 6 listopada. W kuryi I ,ej odda~ i żeezki wkladowe. Kasa jest dobrze przygotowana
_ _I!!!!!!!!!!!!!!!i!!!l!_i!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!_!!!I'!!!III!.k~::
_ ... _, .. _
no 2\022 glosy. Październikowey Fosznaurep i ! na wszelkie ewentualności. Przyczyną: popiochu
Lerche wybrani na czfonków Dumy państwowej są pogłoski, szerzone przez dyskonterow, którym
}',212 i 9óO glosami. Kandydaci kadetów otrzy- lcasa odmówHa la·edytu. lVIs7.cząc się na dyl'e!~c1i,
,mali glosów: Stasiulewicz 782, Subooticz 746. dyskontef7y wrnawiaje:t w łatwowiernych, że lG;ł~"
W drugiej kuryi oddano 36,367 glosów. VVybrani jest zuch Wlana.
kadeci: Rodiczew 20,432 glasami, Kolubialdn 19.4161
F.hmsbnrg, 6 listopada.. Na okręcie do 6w1Peter~bUtg,6..go listopada. Na, wczorajszem I głosów. Ka,ndydaci październikowców otrzymali czeń "BIUcher" eksplodowal kocio!. 8 osób zabiposiędzeniu,ra,ija . ministrów przyjęta do wniesie- i głosów: MHutin 7,313, Percew 6,290. Kandydaci, tyc~~. 22 ranione.
ni.a d'o Dumy. p,ańs,' twowej wniosek ministra s. kar- , lewego bloku otrzymali glosów: Lu.tugin 5,287, !
lllensburg, 6 listopada. Dotychczas nie st~vler
bu a) o sumie, podatku. rozlda(lowego od przed- , ,Sokolow 4,841 i ~andydaci prawicy: Kulakowski] ~I dzono dok!~dnej licz.by O~Ób1 z,abitych przez wysiębiorstw/ handlowych l przemyslowych za
1,216, br. Aprak~Ul 738.
,
.
.
i buch kOb,ow, ,na okręcIe w?Jeunym "BIUcher
lecie od fi 190~S ,do 1910, b) 0. rozszerzellle na
Moslwa, ~ listopada. Z pIerWSZej kury1 wy~ : Sro~ko~a. częsc o.krętu, w ktorej zuajrlowaty się
okrąg za.kaspijsk~ pra.wa o ?bO~H};zkowem ha.npebrane na poslo~: Aleks~nd~a ~nczkowa) prezesa f kotły" .Jest ,zupelme ~niszczona. Z pod rllmowirolowaniu berba~y Fr~ywozonf:\}, .oddawane] ~o I c~n~ra~nego. k~Imtetupazdzlernlkowców, radnego l ska slychac ro~paczll\~e kr~yki ~ stra.~zne jęki
s,przeda.ż y , d~obne,h e) o pr240dluzenul prawa z dUła I mIejskIego l. zwms~wa, oraz Teodora, Plewakę, ! po~aUlonych. ,~l~!a osob zabItych l poronionych,
15 stycznia 1006 o podatku ,przemys.lowym..
~ czIon~m tegoz komltet?-. adw.okata przyslę~lego.
k~ore ,dobyto J~z z .okrętu, przedstawiaj~ widok
Następ'nie.rada, ministr~w przy}~la wnIosek
.SY,mfęr~po.l, 6 b~topada .. W BleloZlerc~ Y' oln~opny~ skut~n3m poparzenia parą· Dotychcza.q
miuistrasltarb'll O przyZnlWlU oddZiałom Banku pOW16Cl8 wwhkopolsklill, zablto prezesa uneJ- naliczono doplero 8 zwlok ludzkich nie ulega
wlośelanskiego, prawa ostatecznego rozstrzygania ! sc?wego oddziału Związku narodu rosyjskiego, .1 wszakże WątplIwości, iż liczba zabity~h Jest zn~;,
spraw co">4osprzeda~y ziemi z nal~i4~cych do Sulo.
. .
I cznie większ~. .Prly-czyl1a katasti'ofy nie2nan3.
.Ikateryno~ław, 6. hs.top~d~ ~~zy aresztoBer:.m, 6 hstopada Pro?e s o oszczel·stwo,.
Banku. majątków poszczególnym . wl0.sclilD~m. w
tych przypad.kach, kiedy cena sprzeda zna lli~ Jest wanIU b~ndytow w Nwdl~zdmle C1ęzlto ramony wyt~cz~n,Y przez k~nclerza. p~nstwa, ks. lliHowa,
niższa. odeenr;~l\kupna majątku przez B~nk, l~b kulą reWlfO\yy, lekk~ czlowle.k prywatny. Jednegu l p.U?hcysc:e .Adolfowl :BraUdQWl, zakollczyl Się dzinit niższa 6ązadlnż,e!lia mają~ku w chwllI .przeJ"! I bandy.tę zabIto, drugleg? ramono .. ,
s~aJ. skazalllem oslc:lt'zonego na 1 i pól roku wję~
seia jego n$;,wl~$nosc ,~ilnku ~ o wydawanIU po~! , .. K~at~I1Jnosła~,.6 listopada. UJ~to bandę ro!'- I ZlenHL
i'
życze!{~ jeże!i-w1ao-kose ich me przewyższa 95% l bOJn!Cz~h przy ktoI·eJ. znalt~ziono bombę, dynamIt,
~odcza~ ro~praw~ ks" B1110w oświadczyl po(l
oce»y lub slimy kupna.
.
batery~ elektryczną l rewolw~r. N~ ~cholerę za- i przysIęgą,. ze ll1gdJ Il~e lUlaJ: l:itosuuków poufalydl
l'eter.burg,6 ..go listopada. R~da mi~istr?w padła jodn~ o~oba7 zmarZa rownlet Jedna.
l z radcą. tajnym Seheefer,em
przyjęta do 'Wfiie~ienia do Dumy panstwoweJ wnlO~
Cherson, 6 listopada. TIum strzelał do prze- I
Z'awezwauego na sWladka Filipa ks. Eulensek mi Il.istra, kD.UlUlllkaeyj 0, ~sygnowanie sum na ~hod?;ą0ych dwó~h s~ra,żników i dwóch kozaliów. I ?urga ~nie~iono . do sali sąd.ow!3j .w f.otelu, lu;i;:troboty regn!aelJu~ na. częsclach pogranicznych Z.olme~ze odpowledzleh strzałami. Z tlumu ra- J zę bowlem. dot~męty Jest ciQ.zką memocą. SwiaWisly i San~.:, : . .
;luona Jedna osoba.
.
f dek zeznaJe, zę nigdy nie wyl{fOczyl przeci wko
.PetetabU:•• ;,~ listopa.da. :Ministeryum ska,r-loworOSJjsk, 6 listopada. Wczoraj wieczo,' § 175 kodeksu karnego oraz, że nigdy nie lutry ...
bu. deleguje 'do ,arohiwów notaryalnych i hipote .. I re,m trzech b~ndytów wesz,lo d~ . n.ieJaki.e~o D~re· g?wal przeci~ko kanc:le~zowL' ~~og!oski o lstnieeznych, ur~ędil:ł~Ó:W izb skarbowych w celu zebro.- { wlenkJna i ~2 wystr~araml Z~blb Jego l Jego iq~ nlU kamarylI dworslqeJ są na)zupelniej bezpod~
nia dokladnle~" ~anych O kapitałach, ulolwwa· nę z~, to, ze wydalI bandytow, którzy n,~Jlowah sta.wne.
nyeh w ciągu'.Q.atatnich lat lO na pożyczka.cb, l Qgrablc Czernowa.
'
i
Inni świadkowie stwierdzaią zgodnie ~e ni.
Udzielonych :,D... ~asta.w nieruchQnlości. Zabrane r . Saratów, 6 listopada. Wczoraj w Balaszo .. ~ gdy nie słyszell, aby ks. BUlow mial sklonnośei
dane będ~ . 'potrzebne do u~asadnrellia. projektu I WIe 10 luLizi. uzbroj onych, zamaskowanych weszło : homoseksualna.
.
prawa o op'odatl~owaniu kapitą.lów, wypożyczo .. I do druk~rni Bakanowskiego. lUlzali zlożyo ,i. wy· ,I
W końcu oska.rżony oświadcza, że wobeq ze'"
Dyoh'przeł "os.oby prywatnę pa. zastaw nierucha .. I druk.owac l 500 egzempjarzy odezw rewolucYJnych, znań świadków nie moze udowodnić zarzutów swo ..
ll1oścl~ . '.' .':'
' .
poczem, zabrawszy druki, umknęli.
ł ich i żałuje ich bardzo, Jakkolwiek dzialal w do ...
. l'eterlhQl',",6:~lstop'ada. Rada ~l11istrów n~ I
Pa~łoglód. 6 listopada. Aresztowano dwóch I brej wie~ze..
.
'P~Sled~ll.lll::'W;~,
szew postalloWlla przyz:o~c I sprawo,ow rabunku w sklepie monopolowym w Wa- !
PomJr.n~ takl~go wyznan1a, sąd sltazuje BranD.llllis~r~:rw~. (,~sp~:;
wIl~trznyc~ pra,:~ w,dama sylkoWIe..
.
,.
da na ~yz~J ltY!lllenioną, SIl~O~ą: karę.
PQz~8tal?sełi} ~te. ,:n, w k~voCle,6 mlho~ow, na
. Saratow, 6. hstopada. Wieczorem lekko ra .. I
W~eden, 6 ll~topada. MInIster skarbu wykaudzlelenuł'OWQOY ludnośel, ktora w bleiącym nlono powracającego do domu po dyżurze no- I zal w lzbw p'oslow, że przewyżka wplyw6wnad
roku rolnlcź1Ill ucierpiała skutkiem nieurodzaju.· cnym pomocnika naczelnika więzienia, Stirow- l wydatkami państwa wynosiła. w 1906 roku 140
~etersbur~,. 6. listopada,. ~ ,Według informacyj sklego. . . ,
' . . . ,.
ł milionów koron. Z sur:ty tej wydano 3 mlllony
"Jdzlalu żyWri'bsc,lowego ffiwusteryum spraw weTyfl:s, 6 hstopada.. W czasie pOSCIgU za : koron na potrzeby armii, reszt~ zaś uchwalono
'lVll~trznych~ źte wsc?~dzą o~i~iny w g~~erniach: ~rzema bandytami w powiecie ~elawsldm zabito. uż'yć, na wydatki prOdukcyjne, a zwłaszcza na
'lVo11al k1eJ, tkljąwskleJ, kUfaloeJł lntleckle), lubel- Ich heri)zta MuradaszwUi. Gubal'll.la tIthska oglo ... i koleje..
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ROZWOJ. -- Ozwartek, dnia 1 jistopada 190'7 r.
=======--==========.~==----,.-

Diagilew po rokowa.niaoh
J, Brland6ln podpisal z dyrekcją WieJkiej Opery
IV Paryi.ukoutrakt ,"y sprawie wystawiania oper
rosvjs.kieh uajpii\J:."i'f WH Franeyi. R;~ąd franenski
udzle1l1 w tej sprawie swojego popa.reia.
.

N\lw-York, () listopada,

h~mkn:ch

Rząd :;,lożyl

w tu-

Kalisz..
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ark·usa. B·ank"l era,
Hugona Nasta,
Henryka M1illera i
Antoniego Schumpicha;'
..

t

przed~tawieniu odnośnyoh. kwitóyv, zao~atrzonych
zarządu 1 własnoręczne ipokwltowanle dot. Inkasenta.

po

rentł\ państwowa. • . . . . Ir'71~50U 70.5Ó-~70.0(;·
wewnetritna z 1905 r.

li t;8
~i~.~ :j 93.20 11-'!i 87,60 189.15

z 1906 r. II ol)
• . • . . . \18160
.187.20
4$ listy ziemskie. . : . . . .
11 80.&? I: ~9 HO 11 80.30
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Czeki na Berlin
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(SUppositori& dla wprowadzenia kiszki stolcowej).

.....

Środek' niezawodny, zalecany prz8z pierwsze powagi lekarskie.

!~Cena
.... pudełka

Prawdziwe tylko z podpisem firmy Ryszard FOrst a: C-o. ~ "J~
(32 kapsutld) Rb. 1.75.. Sprzedaż w aptekach,' .
"
Skład. g2ówny Tow Akc. Ludwik Sp.ess i Syn.
16i51O·1··

d-.-

• H'-,- li -.-

*~

~ .,.:• r 2fasc~" ;:~:~to H~morOidOlll··,\I.• .• ·•

I, ,I _ _
.,
.,
"
• • .,!'
•- II,I - - q'
Akcje Banku halld1\}Wego w bld:d II -.''- li - , - " '-,- .
PożYer.ka pr.emiowa I-ej emisJi . 1\ 374 li 36·1, :\370
•,
l'.
II-ej amb, i . li 270 liII 260 :i '-.szlachecka. •
. III, 226 II ~18 i!li - . n
I.. ipopy. . • •
• • 11 - , - 11-'- li - . -

'i:'

Starachowice

....

wp'odpis

111l!~HJl~_.il8!~~~DDIl~~I~_.!liH~~_!BII'

li 88.00 k87.()O l -."
':
11 8260 11 81.60 li 82.10
"Lodzl... il -.- /1-:--.- il - . - -

~:.% li~ty7.astaw.ne m. W &rszawy

Rudzk.i. • • • •
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Giełda warszawska.
(Telefonem)
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Do ~~wni %am'lmię~ia numeru,
Agent/ya ,'ele;;!aftQzna Dle nadesłała depesz dSlenDych.

4N.fIo ,.
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,ograbienia, Jeednego ze swoich inkasentów i mo~
'; żliwości przedsta\\1'ienia do inkasa kwitów przez osoby do tego
~:' l uiepowolane, uprasza naj'nprzejmiej P. T. P. Konsumentów () wy-,
Petersbllr.ska ~ placenie naleznośći "'yłącznie na ręce Panów:
'

rany.

4P'

' ... [(olej o't)'loodQtca..

,,}

t)

ł

l

i

\:li
pożyezka
5% -,,'

"•..

.

gcutz.. 8.2~., 1:2.;~), 5. 110, 6.33 i . .Odf'hO~ %~.itMJI l.~ódź-kl\Usk" .do Slotwln o godz.
i 0.20, ze śfotw'if do st. Łódź",kałiska'·6.ó5. Odehod:d
dt! WarSlaWY: o g(}!lziułtł 10.42. H.·M), 552,
PrlYl':hfJ!h:ą z Kaliul!i: o gud:r.. lO.:a, U.~O, 3.37, 9.30. \ ,"-<l st. ł.ódf;~lalłik·a do Koluszekl0.ł5,przyebodzt z Koł i l}!,r,!}k do 3t:Ló~-k1\liskl\ o ~od,z." ~.10. .
~8ZłWY o g. 12.13, :,.a't, ,..6.30.
Odoi1~di!ą "de

tejszych
7,100,000
dolarów.
KOll&tantynopot
H listopada.
Z Aleppa dono [:'.
szą, :i: e , \\ j buddy tRUł gr.o~ne rozruchy, skutkiem
klęskigtodowej., Tlum uliczny napadr i ograbi!
sklep.! artykulow spoyiwczych .. Podczas ~tanj r
'j, iandarmami
wiele osób zginęło lub odmog!o

,;:='=~=,~=:::

l

l(olej lVa1·sz(J'wslaJ~f(o.lisk(t:

Parsi, 6 llstopada.

\·1'i!~,~It~Da~~~~~~~~~~B1~I:ll~ji~~ł.l_~f!I~~~~tm~rul~Ul~Ił.~

l
j

. lk.,---------.~----------------_*_

, Giełda petersburska.
(Tel, wt "Rozwoju".lo
Renta panstwowa 1V~121/,
5% Prem. I-ej emisji.
. . 370.50
,.
II
..
•••
265.50
"
szlachecka .
222.50

Papierosy

Rozkład pociąg6w ..

Zimowy od 28 października.
Kolej Jlabryczno-Łódzka.

9ca sztuk .ni ko.p.,

Odcbodzą

z ŁOdzi: n) 12.30, b) 7.10, e) tl.20, d) 2.00,
8) ;1;t5, f) 6;10, g) 8.20. .
. ,
f'rlycbodZIł tlo ł.odzl: h) 4.30, p) 1,35, j) 9.35. k) 10.15,
1) 4:.04:, m) 5.25. n) 8.35, o) 11.00.

--JIIIIIII_· Tow. Akc......-

UWAGI. GodzIny, wydl'ulmwane ilustym drukiem
oznaczaj", czas od godz. 6 wloczorem do 6 rano.
Pocl1\gl oznac'&onE) literami: b),
niej komunikaCJi Warszawa-ł. . 6d1..

0,

h), o), beżpo~red

\tV pociągach oznar.zonych. literami: b), d),t), m),
j), n'), k!lrsnią wagony ):)OCl.to~fł.
".
.
•
j
Pociągi oznaczone literamI: e), J), n), p) zatrzymnl~
się na WSiY5tkich przy~tall~Mb.. Pociąg! oZ~I'!.C~OU6 uterami: h), b)., zatrzymu1&.! ~ł1ę tylko w Andr7:GJOWie.
e
!..\.•L.,.,.... r twM' !" .__
. ~...
4~
u• • _

I. l. SlERESlEWSK1EGO.

*"

~.•

.. -

... ,... .... _ ... ",. ... ' .... -

-,... ............ ...

.I-'~,...,........

,-,..,..,.. ......

~-""' .... ,.~,~~"~~,..",..,..,..,."..,..".,,.,.,.
••

. . - ŻĄDAĆ WSZĘDZIE1 ..... '

'1456-:-6.

~T

w.

....

~rlą~~~rłl·~ ~~I~~ijW~

no IyniJ-aCia

U

u , I
.
'roIli.,... z oddzielnam wej'
. . .'
śćlem dl~ ch~~eśeijt\ńskiego przlzwo~te...~~ f. czarne, roboty firmy Karmański, w zu.
pana. l\'likola,!ewsk"- M 31, m· 2, 1630~; pelnie dobrym stauie, tanio dosprzedlLPOKÓJ

Adwokat
I ula.. Wierzbow~ 9. strói.
164-7-4-1
r . I d lnl tr elfA
lub ~arzltd domu .
l
~.. zYŁ~mOdeZl·
a zm _prSowllad 'tzl\uł.em ,w"szvs1iki •. h i,'
.ł~d,
czło
••
ek
.
'"
I
"'1.\.
v .
eZJnnoś~i tak. sądowych, jak 1 ad~ini- i z sześcioklasowem wykształceniem
n~~tra~YJnych, Jest odpowiedzlalnym Jako l gimnazyalnem poszuku.~ 'biurowego

.
! ~!

.a..

"" ~

..

10Wi trzyrUblówki oM

01768~.

-Molor

l

r ; .

1644-3·1 i skawe

oferty sub H ~,W. W.\V;
"Rozwoju , lul. Piotrkow~

I wAdmin.

la C H E • S K I E T ER. A L • E M,y ,D I. O
- Profesora d-ra Stahlsmidta
1612:.4:·1

jest najlepszym środkiem do plelęgnoWanłaskóry.nłszczy doszczttn!e. plegi, wągry, l1szaje 1 łupież. Acbenskie termalne mydle m o,c n e :poleea się
przy zadawnionych ,ćhorobaeh skórnych. A(~heńslde ter,maIne Ill,ydlola,g 0li n e, poleca się ja.ko najlepsze m.ydlo· toaletowe dQ UŻ,J~ku codzie.noego i
chroniąca skórę od wszelkich wysypek, liszaI, ete. etc.
.
MYDŁO MOCNE 60 KOP. MYDŁO ŁAGODNE 40 KOP.
Do nabyct" we wszystkich aptekach, skład. apteeznych braI perfumeryach.

I

l

Acheńskie Towarzystwo" naturalnych produkł6w1ródJaoych w Achan.

.
271 m. 18.)
1542-S-31
gazowy, uzywany,
o SI'1Et...90 do 30 ISka
I
.
koni, potrzebny do młyna, może być tak- I LekcJ. kroju sukleń t okryćdawsktch

ssąCJ>

~mo~rlobm~~WJ d~, t~~~ł~

'I'

1

na ul.

KapuGJ'ńską

w Łodzi Qbjąt

.•lmaQa Nil 4.

____...,

1511-6-6

I

l PansJa S-klasowa' żeńska Maryi ZARZYCKIEJ

~

I

i ..... _ _ _•

ul.

Mikołajewska 22 m. 24.

, Zapis od 2 do 6 po pąluQnt~.

i

.

Przł zakładzie duży

JÓZEF

HERZENBERG. od 1883 do 1907'
- 23. Piotrkowska

.~

eI-_e. . .e~•.

ZAKLADFREBLOWSKI.

do Wa.rszawy 'I Kursy dla freblanek, śwladaetwa poświad·
.Nr. 15. zastępstwo l
cz(\neprzez wb.dze rządowe.
\

Adwokat
W• Ryc·hter
'
(~
.
..,

ą~łli

.

Reprezentant: LEON KAHAN, Waraza_ •• Opla' M I t

o~ ~1~bQ ud~~am~~Q~e~bub~ (.~ą.4.'E~~~-~~~~~.·~~~.&~~~~.·~~.·~·~.·.·~·~~~.
-

Szczegółowy opis nadsJlac: Domnlium , wIeckIego - wydaje patenty.. Wyplata I
" BlskuptC8, .puczta Radr.lejów, wt\rszaw.! miesięczna. Pól kursy od 6 rublI. Wia~ :
gub.
.
1647-3-1 l domośc w m.onopolu, . Spacerowa 4:3 t lub l
AD\VOITAT l)RZY~IĘGŁv
I w młesz~aulu monopolow~m A~drzeja 11 I
.'"
,.L
"-' '1
• .l.
I m~ 2
Tamże potrzebna Jest dZI6wczynk3 !
i do pOSług domowych na przychodnie,. 1573 II

dec.k-, I
· Wo·z
a
d
m
A
,
przeniósł swą kancelaryę

"

Na wystawie wszechświatowej w Ltege f. 1905 nagrodzone dYlllomem uzuania, oraz krzyżam honorowym 1 złotym medalem.,
'.,
J!PIĘKNOŚĆ I DELIKATNA CEł:tA !!

LWalas~:lweie~lofIl!~tr,!1~~om"Rośoczlwo dl't~" g~ak~~~eClt_ !,.lajAoia. Ref~rencye poważne.' Ła.-, I,

I

,.. .... -

_.

11

obecnie

Pi otr k O,vs ka

11

1480dO ł
dom Scheiblera
1092-20·13
ogród»
L.::;;;=;;...·iI_ _ _ _ _IBIlIIIEI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _rl~_;;;;;;_.

ROZWOJ.

Ludwik
Zakład

urządzenia

I

BECKA .Ni 2"

WARS%AWA..

meblowI' i

•

h

tłlpioe..sko .. dekoraowjny.

,

Calkowite

mieszlnul, od skromnych do nalwJtworniejszych.

."
amop,
DlnOC
S
Towarzyst.,WO,
. ,
,

1506-6-3

CUD XX WiEKU.

,potrzebna uczentca I klasy t10 wspolnej
n. aukl. ;Wldzews. ka 86-~2
24-774_3-~
I p: OSZUKUJę miejsca rządcy i admhllstr&RYGA, W~1l.tr&s8e nr. 2.
! tora domu w Łodzi, na źl\dania może
Poleca .•8 skladu.
i bJe zlożon~ kaUCJa. Oferty proszę akta·
Prima ParyskIe pasteryzowane misIo w ! dać pod adresem: M. Soslńskl, referent
tafelkACh l funtowych.
. ' powiatu lódzkiego ul. Benedykte. lli". 32
Prima Masło eksportowe I, lit HI gatunK~. m{ 12,'
I
.
2649-3-3
Prima LtfladZ"l l kllrle.dzki ser szwa). . .
,,
.
earskt I, II t gatunku".
potrzeb~y ebXoplec do termlnu do ślujak również Bakstelnskte .. 1 Tylsiekie 0. sarni, Zielolln nr. a8
.
~643-3-3
Itr•• erf. Nauszatelskle brl ł pól solkaJlY· ! POszukuje Inl9)SCa woźnego lub POSlllOrj:glA~lDYP.llóa knrlu.nd~ld.
gacza. Andrzeja 19 m. 89
2614-3-3
Prim. karlandzltte szynki, r6zoe gatunki I Rowal" tanio " do sprzedania, PrzędniklirlatulZklCB wędzouych 11del:b~s.
J ... aiana 86, zakład frY!r~rsJd. 2715-3-1
Prima ,kH~l rewelUle, rysKie szprotr'IStróz bezdzietuy z dobremi świ~detwaSt
'.' ... t~. r.,b.o.t.l'~ & II guberni,t ·! .. JP.l pO$ZnKl:tje mlejsel:\. Długa nr. 8.

!

Hiez.Jllła mu.:nuość, d~rmo30 ,dni.
Zegarek wspaniały genewski czaruj, oksJdow. os~atni,?~o fi\,sonu "Loent&in" nie wiele grubszy od srebrnego rut/la, konstrukClfl. prawdZiwa g'enewska, znakomitej marki !lJlibwtlki\:,

obctągnlęty i wyregulowaoy co do jednej 'minuty, Dakręcttuio
"Relllontor-. Wske.zówkt regulują się bal p~zycisk.ania; NoWOŚĆ! tylko zn. pomocą wyciągnięci!\. główki remontoirowej. Wysyłamy za zaliczeniem poczt. na,wet b9Z zadt\~
tku, zamiast 14 rublI, tylko 3 ruble 9l' kop., 2 szt. 7 rubli 30 kop.
U w a. g a: W razie. gdy zegarek "Mawrika" oktt.ie stęnledobry, zwracamy
z powrotem pieniądze, nawet za 30 dni. Dla rozpowszechnienia firmy dołączamy
zU;1iełnie darmo do ka.żdego zegakl: 1) wsptmiali\ dewizkę pZHlC. wiecznegobid. met,alu, mMki ,..B. M.", lub amerykr.,ńskiego zlota. marki ,.,G. W."; 2) brelokkOmpl'\.13~ 3) ze.mszowy woreczek ochraniający zegarek od knrzu; 4) np/!,jniczk:ęelek~
tryezną spirytusowI, "Janus"wraz z fl",konikiem sprocyallle"o splrytu'lu lub slogan e .
ką skórzan~ r."Pierośctce. AdresoW8:ó: A.genturowy dom zegarków p. f. H. l~att,
Warszawa, u. NJwohoie Nr. 40a. p. S,Za przesyłkę dolicza się do 'jednego lub
dwóch zeg. 40 kup. Na Sybir 76 'kop. Na żądanie maze być zegarek damSki za t~
samą cenę·
.
1646-2-:1
,.";JC,,,»

I

Ufl::::~~~:::~:"Z.:S-:r!OfJ«;n100'i

.' ___ ..

I Sklep

&. , '

.

2711-2~1

koloniał.nJ w d.obrym p.unkcle
' .' . .
' .....
..'
..'
ł' z powodu Wyjazdu do sPl'Zad.allUI... Pll'
'OSZENIA
t sta nr. s.
1491-6.5
DROBNE' .':O&t'
'
..',.
ł TaniO sprzedam Jedwabuą gazę, dla m!yDl~,::bon, " nie~ek,kol'zYS1ine t narzy, malo uzywaną, obrót. ma {) lok• • , posj'\dy. Biuro lł.Qścls,uw" 'ci,.. długości 7 lokci. W iadomoś6 ulica
l~eW8kieJ • .Przei~d 14.. .263; -4-ą, Zl~ta. nr. lO, pIwna b.wka.
2680-2 2
złoW1eK 'tttelłgentn.'l' lat 40, po~zuWola.nt dWUOsobowy, JeS!Ollowy, faurykuje praCJ·~.ęJyk polski, r~sy)ski, , k i Szydkowiecktejza rb. 60 i powóz
tlableJ nternłeckl. prowadzenie kSIąg
g~.e. roosobOWl za rb •. 50 do sprzedania
,peltc,t fabrYCZll'i' •. p olłclJno-paszporto· w. RemizIe Warszawskiej, ulica Mikola"'Jeb 1 meld.Dkt. ""s'kawa ofertJ: Pt!I.Ca Jewska nr. 32.
2310-6-4
dła G, G w ,_Rozw()lu".
2ę59 '..... 3-3
zagt:nął bilet od paszportu na. tm.1ęAn~
·ChloPiec porzą~nyeh rodziców potrz6b·
toniego Szewczyka, wydany z młyna
III jest do posyłek w biurze S, Pe- 1 T. i 11 Grodzieńskich.
2724-3-1
teraburskłego. Towa.rzyst.waUba~pieczeń, Z~głuęla kSiążeczka legitYlllacYJna na
Cegielniana 42.
2i21-3-1
imię MaryaIlny Woźniak, wydana. z
Domek mJ'ly zphll~em w mieście kupię gminy Włtunin.
.
2723-1
zaraz.' Wlad9m.~$4 w, Administracyi l Z- aglnęla kart~ " odpaszvortu nl' imię
"ROZW~l.tlc",.
.' ". " . ,'. 2644-3-3'
Antoniego Graczyka, wydana z fabry·
008 prze'danla dwa lóżka meblowe 1 ·kł--l K. Poznańsiłłe~o.
2707-3-1
s~Jnel gimnazJum ftJologiez~ęgo" n"
Z,', !1gi.nąl kwH od. paszportu na imię H.u·
UClni& starsz'Jeh. klas, nledrogCl. Mikola..
(~ha Paprockjego, wydany z fabryki
jewska 'O-ł.
2576-4....... 4,
Po znailskteJ!; o .
'.
~
2712-1
ryz)'er mlody, InteHgantny z niemiecaglnęly d.wIe karty na lmH~ Ludwika
klm językiem. potrzebny do lepszego
Beca 1 Antoniny Bec, wydana z fa·
zakładu. WladoIJlOsć w Administr. ",&oz- brYktHeinzla.
.
.
. 2.106-1

(S.lba.hilf.).;

, 1637 .3-.1

.,

Czwartek, dnia 1 listopada 1901 r.

V"'.''ó.~ ••

i&~ CQItIl*WiM'JI

•

5M~~~~~~J!If~ft~".;!l.'>I-"",,._~

A· A A )
C

NAJNOWSZY WYNALAZEK==
-=PRZEMYSŁU KRAJOWEGO!

tn-I c.

!Niezwykła oszczędność

,-'

II

Z

F

WOJu. .

Z'aglDąl paszport, wydany przez wÓjta
gminy Gostkow na. imię Franciszka
Sk~~~.~I~~o"
2708-3-1
Zaginął kwit od paszportu na imię Michaliny Bufl.\l, wydany z fabryki
GroUll'H\na.
2710-3-1
~Z~aglnlllł kwit od pMlzportu na imię ,Au·
'\
d
f b ki
toniego Nowaka, wy rlony z a ry

2690-2,c-2

'::"::~~-~~--~-::-::~::-:-:::-::-'b::::-

2 Shgua
pmw~ now~
ęM a~JDY
bankowa
i pierścieniowa
l maszyna

pięknie szJj2\ca za 20 rubli. Plotrkow·
ska 108-16.
200,1-6-5
łoda panienka poszukuje ,posadyka8Jerk!. Wiadomos'ć PrzQdzł!.lniana
'li

M

:br. 17m. 1~_ .'. . .
2709-1
Iody czlowitlk aprz,aJmie prosI o zlo~
żanie w ",ROZWoju" adresu tej pilni.

2713·-1
ZdOlnY b~nkowlec, ćhrześcianin, z wyk\Óra. mLlucbiehla pomocy na rogu ul, I
ksztaleenlem handlow~m, znający
Targowej i N.,Wl'Qt daia alpaździernt- mlej"scowe stosllnki, potrzebny do insty·
kar. b, pod lit. D. D.
2719-1 tucyi finansowej, jako ekspedyent. Ofarty
.Ma8~JJlY 3 ,closprzeaania, IIlal~ nży\v Administracyi "Ro?;woju" pod lit. "T.
, .. w&n,:lJlloaZłotanr. 8 m. 52•. ·
.W.' K."
...,
2714.;...1
2426-7 ....... 6 zagmąl kW łt od paszportu, wydanJ
~N-.·-ap-Ur··-it°y-Zl-"C··,-· cl.e-"ml-t·eS"-'.,·}Z"s··-k·e.o-'elJ.-·V'·-r'Z-'·"''ąm·.'·-d.l-!-Jy.S.~I'·' ':' 'dle' ' :'o~m'-u-.p-'.u.
r~-·.g-'on -:-:"1e_' Ma,
. zfabryki I. K. PoznańSkiego na iInię
rlllou1 Z'lgól'owsktej.
2718-3.-1
Poz'Ilf\Dsktego.

M

S\aJl\JBOWlk. 69 m. 1', o
•

,...'

a po2 ~0')
po):; 6

. , ' , l)

~-

J

6

.-

6... c10 mlesl A cznlł.

I"i\.' rld"'Dl.·oa' ' wlasD.ose
Vd\4 t~
t
Pl t k - k-· 13" .. 19"ł

·
·

le~ęlJn ę· . o r o~s 266:~:-2
.... .' '.'. )
'. '

PrJ:Y8otoWtl~,!d~'eglamtBł1 ua swladec::

Z3gin~Ł
. kwit odŚ paszportu'
na lmię
A~ t'oDlag
• o P
.' aee, wy dauy z f a bry kI
. Al:artt\.
2720-1
łzaginęła kSll\zeezka legitymacyjna na
. illlię Henryka Fryderyka Stephan, wydana z DXagystratum.Łodzł' 2717;..,..3-1
agiu.ą1 paszport, wydany z gminy Ba.l,
ków, powł~czycldego, na lmtę Sz~zepI'
na CZ8rnecklego.
2640-3-2

Z'.

y.
.

tO AFCIAN'E

l

.• l~
.

.

pieniędty!.

D..ra~.
GolowaJ"
ga,
Jest naJ-

"

tt~ńsl'tJfm - i
do prania bielizny.
Mydlo nafciane nmożli wia pranie bielizny bez . taroia
i parowania, wywabia wszelkie plamy, nie niszcząc
tkanin. Bieliznę otrzymuje się w niezwykly sposób
konserwowany, śnieżno bialą i, zupełuie bezwonną.

.ajazJbGz,m

li

pracy, czasu i

środkiem

HURTOWA 8PRZEDA1'=

1535-10-5

HORDLIGZK! i STAMIROWSKI, PlotrkoW8k.15U~

'Ii:';

"

.
!I ~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~J
iI'Jja&.
llłII
I
tlklaa frYZjerski do sprzedania. Wiagtll"l 'Paszport na imię Augusta
dZ9W8!~ nr. 145,
2648-3-3
Burcharta, wydl\nyz magis.t.r.-m;Lodzi.

IZ·

Z

zaginął: kWit od paszportu, wydany
pl'tez firmQ Ferenbach 1 Nestler na
'i.lllięStantsJawa Pawlaka.
264,2-3-8

Zagl'na~ P"
t
'
<,
(
.1
a ..zpor n~ lWię ;::;tanisiawy
KrJczko~skie]. wydany z r.:mtny aru"

Zag~nęla. karta pobyta na imię Edwarda
Splecara, wydana z m. Zgierza
265\-3-3

. 2685-3-2

(tzaw, pOWIatu kolskie,go,

gub, kaliskiej.
2676-3-2 ,.
l'liiuą.t: p8szport na lmifł Abrnmr.Gold.
berga, wy~any z powiatu oPO('Zvilskie.
go, gminy OSI.
.
.'
2677- 3-2
Zaginą! p!'.s~port n~ Imię M..czata Go ..
recktego, wydany ż gminy Ptotrkowl~
~e.
2695-3:"'-2
aglD~4. paszport, wydany z gminy Pu.
c'lUiew, pow łÓdZkiego na imię J aniny GarcE\1ńskiei.
'~&:6"
-3~2
J
~v
•
Z8gin~1 kwtt od. pa~zportu, wyda.ny·
z fabryki Grohmana na imIę Rdwtlrdu.
Raó.
2692-:2~2

Z

Zaginął kwit od paszportu, wydany
z fabrvkl Józefa Rychtera na imię
. Alberta .Fryu;uf.
.2672:-3-3
dk
ąl k lt
II.g!n
o 3iążeczki legitymacyj. neJ z r. a. ryki M. Spirko, na imIę Plotra Stefana Sierszeń.
2670-3-3
'n ~ k Wtt od pnsżportu, wydany
.
(i, g l ą..
z f a·
bryki I. K. Poznańskiego, nit. irulęMaII
R t
~67'
3
r J nnny a. m a n · 2 o . -3·ZaginąŁ paszport na imię BolesJ:awa Stęplńskiego, wydany z gminySzuszczyce, !
.
2666-3-3 I Zaginęlil. 7 mio letnia dZłewezyn!{t\, nl~.
f
mowa, blondyna w barebanowejbordo
~~j\Cc ::~:~:eru;.ek~~:!łda~ye~.A~~~~~t~ " sukience, na imię jej Dyna Uprasza SIę
! kuję odpOWiednIego zajęcia na ,ranne _ o odprowadzenia takowej na nI. BeileI godziny. Zachodnia 41 m. 6. 2678 4: 2 dykta 36.
2691--2 ........ 2
li.
aOiuAl pies. foxter1l'er, btał ll , z latami'
'agiuąl paszport n~ imię MaCieja Mit'I"
~
l
kolajezykti, wydany z gminy Pu~zlllaw
l podpału"emi
na łbie, w obroży zielonel,
2703-3-2

Z .

Z

':

Z . ..

.'

'jI:

IZ

wo .na.Il~..~.:JC,'.H.tJ.•'. e.liJmentarnego, do n. lZ:
1 udzielam lekCYJ
Języka fr.aBC1lsltlego. K:onstantynOWSKl\
59' m 14. o 3. po. pol,.
.2.)02--{k6 '=';':;:~-.-.-~-.----_::':::':~-=--=
otrubny pomochHc . do źr.kladu fel-' tl .' , za.g.,n ęl.K t kSil\ZOOIlóllegitymacYlna na
c:urSkiłg.
,. ,.0.",' Ba.łuek.'! Ry. ne. k,nr.G
' .. im. tę.... a 8r~yny . r , Wy. dan~ ,z magl·
., .... '
260008p3
~tratu m. Łodzi.
21)10-3-2
'1
Z- ag 1n.,.
!lI paszport na iroi J
f~ I.' nabljlł.nej staloweml gWOŹ, d~lami. Znap0t.rzebn y ehlop"e na praktykę do za·
'.'
d
S~
OZeA ;:>WI- ł lazca zechce gQ odprowadzic za wynaaginąl paszpor~ na imię J alla Pl!.l:;.y~
- kla4u, frJzyafskiego, 'p'·zędzalnłana
' 'lliarsklego, wy a.nyz leradzfl..
l grodzentem, na ulicę Piotrkowska, pod
buta, wydany z gminy DąbrowaWinr. 86.
2716-3""':1
·2658-3-3 Nr 3D m 8. HI piętro.
2689-2-2
dawska..
.
.
2704:-3-:2
g tni,l kwit od~ pas~portll na imię
,te!, ciuż.J .,czatoJGo odebrZi.uia, SLr.l'O~
ó
I' l
ł d t
d
.z'a.f-Z' ew'.. sk- 5' 1m. ···.27-30 2722-3-1
·Aleksnr.dra Soboclnsklego, w1!'dany
ZagiIU~ł1kartY od pa'3zport w,wydaue
ag nę o sw a ee wo o p~szportu' WJ'II
Wid w li
l
i
l
'z fabrYKi Józefa Rlchtera, na Imię
daDe 11 fabrykI I. K. PoznańSkiego na.
potueblla zdołu&'kraW00wa z' dobrym
z "gmtuYze . owo aSk ego. 26563'3 Frauclszka Achcika, ADdrz~laMurasa
Imię Piotra Pietrzaka.
2699:":"3-2
··kroj$m. na Btal~ do sklepu" Dlug~20. Zaginął paszport na imIę Bolesiawa i Andrzeja .Ra)·c.ha . Ł.l:\skawy znalluca zaginSll Kwit d P
Meszek, wydany z g.miny Por~tly.
'
'
,
. "I
o aszportu na imię :sta'
. 2705-3-2
.
. ,
't
zechce znaledone karty złożyć w tejże
nIsłtl.wy Kisiolek, wydany z fabryki
puk 6rdQWJn.ajQ.Clfl'ł ealod~łenne utr;y.,
'.
2553-3-3 fabryce.
'.
.2682 ~8-2 nlet w WIdzewie.
2696-3:-2
. ma~lB;, Widzew." 81U' 86-2; parter. . . , Zagilląl paszpl)rt n8. imię Michnla.GrofI~łnętn.' katta " od paszportu na l'm!~ zaginęła kMt
d'
.
,
2684-3cs-2'·.. minsltlego, wydany z gminy Grabowa
't
.' . .
Ż
8. o paszportu nalmi~
l
k'
'
,
Józef y Iduslal, wydana z.fabryki Po~
J~zefa olnlerk}6WICZa, wydanaz.fapo~r.ebńa nauczyctelga polkli z pat!:.l~ - : pow. ęczy"~ Yleg,).
.
2668 -8-3 znańs,KlęgO...
,2683-3-.2
brykl l. K. Poznansklego, .2652~3-3
. 'Lem glmnazya!uym. nli pensYę do. niz·· Zaginął kw.t od paszportu, wydany z fa- z- aglnęla karta od, paszportu na jml~ Z"gill&l paszport na l'm!~ PelaD'ii Sz .
ez,ch klas.' O{ertl w n,R.oZWO]u" sub A,
bryKI He1.Clzla, Da imię Józefa Szboda.
Ewy Koteckiej, wydana z f a b r y k l . F i : · ·
.
. o~ ,.' naj·
W. 7.lk
0051-3-" a
0661::.. ~_9
G
der, wydany z gminy uczBieW.
FA
,
.ił fili.
"
zela. rinbauma.
2619-3~'
2660-a-a

~iJeh kla~ghnn,,~,.lłm

P·

I

!

Z"

Z

<

P

Z'

Z.A

Z

z-'

<

nOZWO}.... ' Czwartek, dnia" lfgtopada t90T r.

16 225

osłabionym, WYCiEńczonym,

Wszystkim

Dr. L. Prybulski

l;

;,thOf. skórne, weneryczna

imoclopłeJawe.
':.ifrzyjmuje od, godz. 8.....1 r. i 'od 6--8 w.,
. panie od 5-$ popot, w niedziele od 9-1

Zde~lel"W()wa.ttym l pozbawionym eller~ii
iyclOwej przywraca siły i chęć do 7;)"C1&

i od 3,..... 6 pupól.'.

l.

,

UE

E
Broszury gratis i franco

wysyła

U2QrS97

2.

01~1.t1ist.,u

przeprowadził się

ułic~

'na

PIOTRKU.SKIł .112
przyjmuje od 9-e}' . do lO--~i r.no i od.
~-ejdo7~a) po
Uo67-rl09

eol.

'

,

Dr. Stanisł.Pletarsti

.

S. Ka.rctt.~wski, Warszawa, Nowo·Senatorska '-

Choroby we,naryczne. ł ,skórne

1613-(-1

,

I

.'

PołudnłG._·· M

Dr. JÓzef.Michalski.

Pochlebne opinie więcej niż 5600 lekarzy
l profesorów. - Dostać można we wszystkich· aptekach i skladach aptecznych• ...:... Wystrzegać si~ bC;1.wartościowycll naśladownictw..
~!awdziwy tylko w op~~,owaniu rosyjskiem.

..

Ul.

r.ł

przyjm. od 9-10

04 ,~7 "lecz.

,'. I ~ozwa~owaka ...,~~ .... ' '.' .'" 1.~31~2B5

Choroby weneryczne,

moczopłciowe i skórne
,l. • Dr. Sł. 'LEWKOWICZ
•

!I Dr.
'.

A. STEINBERG
BenedyJita;~.

"
, "
I ZAKł.ADORTOPEDYCZNO ..SłAłNASTYCZNY

,Zaohodnia .Nil 38
I ~skrzywie.n.la kręgoslilpa! eho.rp~y stawów. ,mięśni
Dla panów od 9-12 i od 6-8, dla t l~P:). Leezeaie m"t\t~m. ()Vł»~fI,c1a)! elektrycZllo.
dam od {)-6 po pol. W niedziele tylko 'SClll(uso-wanle
włosó:vr z· ,twa.rzy za pOJllCleąelek.
y
od 9-3 po pol.
1147r1
trolez ?_
G.~b;in~t H_en'ganowski

Dr. H. Sznmachof .&~:·~H~~~·~~ ~.u.nm'x, ~=r~
Dr. med. Goldfar~
R•••

oborob, w8ne.,ozn_1 _kóp._

Ghoroby skórie tfleB8rYGZ08

Nawrot Nr. 2.

ieszmy

na

9

'
I
N
. . .•.•. .. .
Dr..L . KLACIK

panie od 5-:t;.

.M
'll SCHM.E.C HLA
El I

PIOTRKOWSł<Ą

tam u

n

631r336

.

Kon,t.ntynowBk. 11.

ChO~Ob~:~Ó:,:~,::;.~~:::~

.•k6p.

Spodni~ po' 4.50, 5.50, 6.5Q, 7 25 do 12.50.
.
i
W oddziale obstalunkowym wielki wybór najmodlliejszycb matery. a.. I
ló~ zagranicznych i krajowych.
.,li82~12."

~tllle'
VII-łrla~oWD
Pol
Z
,

.,

l-;. ~ Z::s~~~:::Uf:!~k~:;!

POWROC~Ł.
i
Chor. skórne,. weneryczna I dr'a moclDwJch. f
.
Zlel,ona J\!i 5.
l
81/,~111/,

Od

,'

r_, 6-8 Wlecz., pallie 5-6

dOpl-sj.ran()

~

uj. BENEDY'KTANr.l0,

5 . Pr.zyjmufe

.t.4 ....

J

ł

eOJ~t'",

do 6

001II I

Da

S.labOS,·Ć, ntljśetśLej8~a

dY,skreeya. 'I'amża,przyj'mule.zB-'
mowleniana miasto l na wJJazd~

t.Wioaa.

ŻELAZlłE

l,

s

l618 ..3-~

KonstantYODWska 7.
'Przyięć

Dr. BugIIi,

od 9-10

Piotrkowska 121

Przyjmuje do 11 rano i od 3,-5 popoI.

502-r-187

.'

M. 124.

m.agatJuie ,'Ubforó;wm!skicll

U4B·r

Juliah,a . . Kozławskiego,
Nowy~RJne,k' :Nr~2, .parter.

Zagi.,.t; c*ło"i.ek

,

średniego wzrOBi\1, .'. br .. nei, ::majl\cy lat
trzydzieścI, ehory umJ8~oW((" nazywa sI,
19~aey Bar~osZ3W8ki, ,,.)' ~\1l.11l1 Ch oj JlY,
pow., łÓdzJd~go. Uprzasza się o adasIa. ..
nie go do gmluy Ob.ojłJ'~,·'za,' zwrotem
kosztów~

P1otrkow1~i:~:

Tisohera

.

; 1631-3-2
i

M~>124.

Pierwsza Ohrześoiańska Lecznica"
chorób zębów ,i l_m:r ust"ej
' i ;.

~~==============~==~=========~==================~ł'
UOCg;Ul

od f)-7-el.

Chopoblf Ikobieoe I

KSIĘGA'RNIA Gebethnera j \Volffa poleca:
u Iw ary • a .Yi lIa c zyń ak i ejl

W

1415-rl1~

ł

.

można się :ubrać

111

larar-Glruui
"kusz."".

.. W.pszawie, Szara 12. Telefon 'M 1606.

Redaktor odpowiedzialny St. t.llpiński.

niemiecku 'lubanOielaku,
zwróci $i~. dO.'lIlj!ie.:, J:los\~Aam
8wletne . śwladectwqi.poW$tne' ,r,ęferen-'
eye LIsty Bub_ "Stud. nauezlcielka".do
adm. "Rozwoju".
"'.'1'588-3-2

--------------------------,
GOdziny

EBERHARD, . .OlS'1 i S-ka
Tancerka z IIGis now;ele egzotyczne, Rb. 1..
Listy prababki/ (1832-1836), kop. 90.
Dzi~n,niczek Hanusi TJ'nieckiej (po wieści dla
mlo'dziez!), kop» 9 0 . '
Do nabycia we wszystkich księgarniach.
1682-3-1

011. ku,

l;lłeeh

, I' Choroby wewn,lrzn. i dZie.chłce
.(ap. gorączkowe, zakaźne)

Fabryka .,.robów Żelaznych
i Odlewnia Żelaza

$iA

.. 16lf)"lQ-2

l Dr. H. Rosenthal . . Elegancko .iniedrogo

składzie:

_M

POWROCIŁ.

iii:

~topP·anie

Choroby wewnętrzne
, i dziecinne.

t

DŁUGAn__"
83, I.piętro.

bez. wszelkich iruduO'sca:, ,w· przl1c[~gl1
kU~u miesięcy m6. Wi.Ć b..ie.81.9. . .'..PO ..f .... _. n-

f ulica Konstantynowska nr. 17

Systemu powolnego spalania, różnych wielkości, ozdo
bne i żebrowe. wylożone caglą ogniotr'Wa:~.
- .W7r6b własny. -'
Zalet,l Oszczędność na opale, równomierne i ła
godne ogrzewanie, łatwe regulowanie clepb"obslu,"
' g a . llajprostszl.\.

41' •

....-.

149r113

Dr. W. Gajewicz

I

IEOE

Poleoa i .posIada stale na

ul~ Średnia M 5.

10

fiOiiij;J
dla dzieci i csÓb,dorQsllcb. .Specyalne
kursy dla cudzoziemców. Metod.. ula.-

Przelo~ona

,ZOFIA LIBISZOWSKA.

ne

bez'podniebienia,

Przyjmuje od g. 8 / ......1 r(t.uo i od 6~S, leczenie 'i plombowan.\e.16Q2~8.-;.ł
11snte od 4-5.
1070-r-101 •. ANDą~E.T,A jY2J, r6g'Piotrkowskiej.

.Cbuato1lf"I.k:~·3§
prZY~!ło!a:~~8!i 1J ~\~:f~~fn~i!:~i.:1Ó~~:tłS3~!i~~
j
~IJta
D.ulst,to[o
Od.'"

przy ul. Zawadzkiej .Ni 24.

Lekcye 'rozpoczęte 3,;,go września.
Zapisy przyjmuje się codziennie.

1567-10-1

JóZęby
ze fi
iecz kOl ski
sztuCZll~

'i'

Gla'mna91lum 7otfsrł·D~:'!:!:~;:::i~lęWw~:::::~1:~::~!:~

:~nsyonat~m ~ k::ami

,
1476-15-8

DE.n.TA

1

;~W!tts:l~b~r6 ~~t~Z:~i~~!e~'::.:::~~:~~, ~:'Pf;,t~śło 15~ . \Or. A. GrosgUk.
-

przyjmuje od g. 9 d~ 12, ra'no ,~p4.6 ~o 8 w"
panie od 5 do 6 wi~ez •. W n\el1~le1e tylko
od 9 do 12 fano. Zawldzk« 18..,1385-2012

Przyjmuje od 8-11 Ido G-SpD polod.

'N"O
.

_e

otwarta od 10. rano do 7 wieczór. KOD,sultac ya:2=f)=,k::,:,:::z,ę:b::y
sztuczne od rb. 1 kop 50 l wyżej.
Raparuje i przere.nta. zębl sztuczne.,
lt)ląrl0i '

====

124•

,Rozwoju), Przejazd

]Ut

Piotrkowska

.dom .Tischera

I pIętro.

8..

_1-

.

n ,'1'24'
'."
'.
.

...... ,il'

.J'l:~.,

et

