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Upraszamy naszych' prenul!le:ator6w own~e
sienie przedplaty za zaległe mlesląA~e. ' NadmIe...,;
niamy przytem, ze nad,al tym tylk0,Prennmera ..
torom' dostaroza6 będZiemy <RozwoJ", którzy
oplacąprenumeratę z góry", jak to zresztą. wszę
dzie przyjęte.
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Dla rozstrzygnh~c.ia ,bardzo ważnej· sprawy

zwolauem zostało wczoraj przez zarząd centralny Stowarzyszenia robotników chrze~ciau nadzwycz3.lne zebranie: Przesz~o. tr~y ~ysH~ce czło~ ~
ków zgrumadzilo S1ę o godzuue 2'~J po poludulU
w sali teatru "ApoUo'\ Prze'\Yodmczący, prezes
zarządu centralnego, p. Antoni. Haras~, otwierając zebranie, wyjaśnił na WStępl~ cel Jogo.
Zaprosiliśmy dzisiaj członkow naszego Sto~
warzjszenia-mówi[ prZeWOdil!Czący-aby rozważyć należycie podniesiony przez zarząd projekt
stworzenia wlasnej siedzIby, własnego domu, tak
zwanego ludowego, w którym zognisko'!atyby s,i~
istniejące Kola, gdzieby stowarzysZ(ml z,nalezh
/teren do wzajemnego ląezenia się~ komllmkow~
nia się ze sobą~ gdzieby wspólnie prócz godzl'\vJch rozrywek, znajdowali i pokann d?Ć~owy"
Dla urzeczywistnienia tego zapr:oJektowallsmy D;a~
bycie na własność, upatrzonej JUż nieruchomoscl
na warunkach dogodnych. \JVymaga tego dąże.
nie nasze do rozszerzenia dzialalności instytucYI.
Azeby jednak dopiąe tego celu, zarząd, zmuszo~
ny jest odwolać się o pomoc d() czlonkow, gdyz
fundusze, jakiemi rozporząuza obecnieęto\Var~y
szenie, nle pozwalają na urzeczywistniellle zamu.. ru'.,' PostfillOWJLśmy tedy przedst~wićzebranym,
zarówllo. projekt kupna nieruchomości, jak i sposobu załatwienia tej spra "yy.
\V tem mieJscu . zabral: glos, patron, Stowarzyszenia 1(s. Albrecht. Podniósł on znaczenie
domu hldowego i korzyści, . jaldespłyną ua ,S$O'Warzyszon~ch) którzy dziś rozstrzelem na. kołka,
będą moglI, w razie pozyslcania siedziby centralneJ całkiem się zespolić. Tam skoncentruJe się
życie stowarzyszenia, tam zjednoczy wszystkich
Członków wspólny cel: czerpaitia wiedzy, korzystania z zabaw, rozrywek i t. p.
\V teraźniejszych warunkach ~liepodobień-,
stwem jest, aby czlonkowie zorganizowan]ch3-ch'
Kól (św. Józefa, św. Krzyża i św. i\nny,1 liCZ.ą(ry
okolo 9000 osób gromadzili się wjednem miejGcu. To też dziś gdy każde kolo posiada wlasną .salę Zebra,I!,' pr~zy niemożności wzajemnego
kollluIIlhowania się, wyglą'da tak, JiLkby istniały
trzy samodzieln.e stowarzvszeuia.

?l·

centralny, mając na względzie dobro WCZll16 do urzeczywistnienia zamiaru.
i rozwój Stowarzyszenia, uwaia. za. właściwe, ate·
Gdy pozyskamy jedeu gmach ogólny, w przy,.
by dziś nie czekają.c lepszych czasów, wspólne· sz!ości będZIe mozna pomyśle6 w miarę rozwoju
mi silami czlonh;ów stwori.yć ów projektowany Stowarzyszenia. i zdobywania środków-o stworzedom ludowy. Nleruchomośó, odpOWiadającą wszel- niu innych potrzebnych zakladów.
kim war'unkom, obejmującą dom frontowy z ofiTak więc obecnie chodzi.o to, aby zebrani
cyn~, ogród, plac i t. p. upatrzono już w śródwypowieuzieh się jasno i stanowczo, czy w zasa~
mieścin. Obeculetylko zawislo od stowarzyszodŻ16 zgadzają się na projekt zarządu centralnego
nych, czy zgodzą się na poparcie IDl1teryalne pro~ i czy gotowi są do zlożenia proponowanej su'my.
jektu zarządu. Chodli tu bOWiem o poważny
Dla ułatwienia samej techniki glzsowania taJsilek pieniężny, który da się jt"daak osiągnąć nego, wobec tak liczebnego udziału zgrornadźo
przy zbiorowej pomocy stowarzyszonych.
. nych, ks. Albrecht wyjaśnił, iż urządzono speNawiązuląc swoje przemÓWie!1l8 dol samego
cya!ne urny. do którycłl kaidy zezlonkó·\f przr
faktu nabycia l1ierućbomo~d, ks.; Albreeht, ·nad
wyjśclu wrzucać będzie pOSiadane kartki:;ost&łli~,
mieHt:t~ iż uijatrzona'posiadtośó oszacowana jest
rdow~ma oznaczać ma, iż stowarzyszouy zabowią-'
na 50,000 rb" na, niej ci~ży wprawdzie dług To- zuje się wpłacie 5 rubli~ czysta zaś, że jest prze-,
warzystwa Krad. ID. Łodzl w sumie 17 , 000 rb., Clwnv temu.
~ lecz dlngu sptaca6 na· razie nie potrzeba.
l)oiyczki owe wpłacane będą przez człon-.
.
\V danej chwili prly sporządzania punkta- ków do kas oddzielnycb kól,a następnIe zos.taną
cyj, gdy zarząd stanie do aktu rejentalne- zgromadzone w zarządzie centr·alnym. KaiJy
go wymagalnem jest złożenie' 31000 rb., które z czlouków otrzymuje speCJalne pokwitowanie,
podnieSIOne zostaną z kapitału żelaznego; w dn iu opatrzone pieczęcią i podpisem członków za ..
zaś 1 marca r. p., po wplaceni!l 20,000 rb., Sto··
rządu.
warzyszenie wc"hodzi w posiadau'to całej llin'llNastępnie przewodnicząoy p. Harasz propoChOlIlości. Zatlwaiyć należy, że, będąc posiaja- nowal zebranym, aby zapisywali się do głosu. Przed
czem domu, Stowarzyszenie czerpać będZie zy~ki rozpoczęciem dy~kusyi. nadmienił on, że nie m()~
z eksploatacyi domu. Pozostałość spłacona ma żna się ludzic, aby do posiadania wlasnej siedzi-·
być w ciągu" trzech. lat•. OtÓl~ chodzi O t0 aby by mógl kiedyś służyć kapitał żelazny, gdyż na.,
kiŹdy cz!onek mógł złożyć tytutem pożyczki je- leżałoby na toczeka6 ze dwadzieścia kilka lat.
Je:i.eli więedziś nie przoJsięweźm iemy ener"
dno razowo 5 rb. Wprawdzie, jak. słusznie zau- )
ważyl ks. Albrecht, w dzisiejszych czasach kl'Y- ,. gieznych środków, wyrzekniemy się posiada.nia wlatycznych, llriy ogólnSnl za"toju w przemyśle, snego gmachu.
zniżkach plac zarobkowych Vi fabrykach, dla wielu
Pieniądze, które dziś idą. ną. pokrycie dzier1'0botnHtów wplacanie 5 rb. odrazu pr/,edstawI żawy, lokalów dla kół pojedyńczych uważać naleWielką trudnOŚli, to jednak przy dobrycb ellę- ży za zmarnowane. Tymczasem, gdy Stowarz.yszacia~h kwotę tę rozdz'eli wszy na drobne mty lilie- nie stanie się posiadacz'em własnej nieruchomości
sięczne .lub tygodniowe 7 bęJZ,B w stanie zaofiaro- sumy o~racane na dzierżawę przeznaczy6 będzi6
1\ać. Tembardziej pOWinien każdy to uczyniĆ, że 0- można na spłatę pięciorublowych pożyczek członwa 5-rublowa pożyczka bezproce'htowa zwrócou!ł mu kowskieh.
zostanie po pewny l l1 czasie, że każdy z członków
Z liczby kilkunastu zapisanych do glosu przestanie &iQ wspóL·vbśeicielem nabytej nierucho- mv,,;vlali robotnicy Pll. Andrzejewski, VVasiak Ramości.
dowicz, Janek, Orzechowski i Hertz. Wszys~y oni
\Vedług obliczeń ks, Albrechta, gdyby polopopierali projekt zarządu, uznając go ·za barJzo
wa. członków zao~arowa.la swą pomoc JUŻ zebrat szlachetny i mający bardzo donios!e znaczenie dla
by S!ę. powazny fundusz, umOŻliwiaJący rozpoczę- stowarzyszonych. Zachęcali przytem swoich wspólcia «ziela. . Jei.ęh Jednak uJa się tą droga. zgro- towarzyszów do składania al bo zaraz, albo też
madzić potrzebną- sumę calkowicie, wówcz~s uni- ratami miesięczl1emi pięciorublowych pożyczek
!tnie sl~zaciągania dou~tkowOI pożyczkL od któ~ zgromadzonych drogą oszczęclnoścL
'
rej płacić należy procenta. korzysLlliej bę<hie
Bardzo ładnie l przekol1ywaj~co mówi[ robotfundacy~ dumu ludowego oprzeć na wlasuych nik Hertz, dowodząd iż dom lULfowy da lliożno.śó
środkach, stworzyć ją z zapracowanego grosza nabywania WIedzy i ksztaleenia sję, gdyż tam prócz
własnego, gdyż to będzie chluba. dla stowarzyszkuly-ponczac bęuą pogadanki i odczyty, że 1'0"
szeuia, które wyniki swej owoc~ej dzialaiuości botU1K, pO~ladalą(} takie ugnisko zbiorowej omijae
p~zekaża swym dzieciom, mtodszomu pokolenia.
będzie niepotrzebne kąty, narażając gona marnoBędzie \0 pierwszy w Królestwie dom ludowy,
Vlanie czasu i pieniędzy. W domu Il1dowym robot8tworzony\przez ezlonków Stowarzyszenia robo- nicy zespolą. się, będą.si~ urabiac, kształcić. Ina...;
tnikow. .
czej ogól patrzeóbędzie na robotnika i wiQcej ga
Kończąc swoje przemówienie, ks. Albrecht,
szanować niż obecnie.
,
dodar, iż, chociaż osobisci,e nie rozporząd,za z.Q.aNawołuje te'dy· Wszystkich 'stowal'zysion'y'eh
eznymi środ.kami ze swej strony otlaruJe na ten do solIdarnego dzi'atania i' lawą oddan'la· swęgQ
cel 100 rubli i zaugituje wśróJ księży i różnych głosu, akceptującego godną ze wszech miar mlśl
osób, aby. jakąkolwiek ofiarą przyczynili Sl~ sKu- ks. Albrechta. i zarząJ.u centraLnego. P.ęknewe-
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10 118.Sie-końcZJl mówca -- przekażemy dZleciom dawal broszury, odbywał ciągłe pudróże do Annaszym i du~ni. będziemy z naszych czyntlw!
~ glU, Francyi i WIoch, usilując sklofUć mocarstwa
'. p~,z.,cmówlemu p. Hertza towarzyszyly gromkie ,. do czynnego. pośrednictwa. na rzecz Macedonii.
01\1308k1.
Czynnego poparcia. nie zdoła.l sobie zjedna.ć lecz
'.. Dla. .uś~iadomie.nia się i przekonania się na i basI0 «Macedonia. dla. macedończyków) u~zynit
. " Towariszcz· . ~harakteryzuje polemikę po~'azle w JakIm. stopmu ogół ze~ranych przyehylny I popularnem w calej Europie. Stal się tez praw- ~l~dzy prlędstaWI.cl~lam(. narodowości niero-;yjJest projektowI, postawiono pod głosowanie za ! dzi wą zmorą dla rządu ture~kiego który wyzna~ slnch a praWICą, Jai!3 SIę wywIązala w DumiC,
pomocą po uniesienia rąk: trzy wnioski: 1) czy ze .. I czyI na jego glo wę cenę 2 OCO f~ntów tureckich z po wod,u deklaracyi rządowej.
brani uważają za konieczne kupno projektowane- (17,000 rubli). Ostatniemi ~zaf1Y przeciwko Sara,,~J"dzi~liśmy JUŻ -pisze "Towariszczf.l - na.
go ~omu; "~) czy zebrani obowiązują się wpłacić [owi podnoszono różne zarzuty natury etycznej; trYbun,le pr~ed~tawicieJi Polsld, Dmowskiego. Żapo tl rubił tytułem pożyczki na. kupno domu; 3) jednakowoż zdołal się On z nich oczyścić i zacho- kowsl{le~o l Lltwy-:-Bulata, i Kaukazu - S!lgaczy upoważniają za.rzą<l do rozpoczęcia odpowied- wat do ostatnich chwil swojego burzliwego życia teł!ana, l muzl11mamna. Syn!anowa i żyda Nisseniell w tym kierunku kroków. Stwierd~oJ1o, że zupelne zaufanie, a nawet miloŚĆ swych towarzy- . ~owicza. Nie w. )e'inakowym tonie mówili oni, ale
wszystkie wnioski przeszły jednomyślnie.
I szów broni.
.
! zadlla ~owa me zawwrata w sohie nietylko nie
O tern postanowieniu zgromadzonych czlon.ł łVyzy~aJą.Jego, ale ';lawet cośkolwiek zuchwałego,
lniw zarząd upewni się po obliczen.iu. kartek, dził prZeCIWnIe" wszys~lne byly pelne umiarkowa:lla
siaj wyjętych z urny.
.
Polityczne motywy zabójstwa Sarafowa. nie ! l t~kt~. l tylko Jeden, zdaje się, poseł mnznŁ. Przed zamknięciem zebrania przewodniczący S'ą jeszcza ,dostatecznie wyjaśnione. Twierdtenie, maUSkl z~star zaszczycony tern, iź go wysłuchane»
}>_. Harasz oznajmił, iż lubo jest niezamożny, ofia .. l że moruerstwo jest dziełem partyj nem, może być
ła,skawle lua.wet pochwalono w centrum i praruje z wlasnych funduszów 25 rb. dla powięk~ze· 'tak dohrze prawdziwe jak mylne; zamiast więc WICy. No, al~ za to, co to była za mowa i co
uia lUlpitalu przeznaczonego na kupno domu,
ł snuć przypusz(~zenia, lepiej zaczekaó na fakty. za Lon! PraWIe zelzami w oczach, plaezii wyJ.n
Ks. Albrecht poruszy t kilka kwestyi, doty- ~ Dla krolllkarskiej tylko dokładności notujemy na- ' ~los~m,. de,P?tow.any ten zapewniat Izbę, iż tataezących wewnętrzaej ma.nipulacyi~ między inuemi I' stępujące doniesienie telegraficzne z Sofij do je- IZy ~ ktrgIzI ~:etylko Il:ie są zuolni do jakichwyd.awunia' zapomóg pra.wdziwie potrzebującym ; dnego z dzienników niemieckich:
k~lwlek p~otes&ow prz8cl\vko 'pOlitycznemu, reliczlonlwm; wpłacania sidadek kwar~9.lnycil, przy ł
Informacye dodatkowe z6fjfer m,acedońskich glJne,m~. 1 ekonO;lllcznemu UCIskowi, . ale nawek
zaprowadzeniu odpowiednicu marek 15·kopiejko~ ! potWierdzają domniemanie, ze Saralow zostal za.- ~l;e smloJą szemrac. J~dYllie, co robią oni-to to,
wych! które nakl.ejane będą na. ostatniej stronicy ! bity przez partyę Sandansliiego, jako osobistość ze .wz,uoszą ro~dty dZIękczynne, jeśli kraj otrlykSlążcczek CZIOHkowsldch. i t. d. Wreszcie wsporu .. szkodhwa dla. ruchu wolnościowego. Zarzucano llluJe Jakle ulgl lub przynajmniej obietnicę lcll.
uial o zaopatrywaniu stowarzyszenia w pisma· z tej strony S8rafowowi, ze utrzymuje stosunki
Hozumne, ost~ozne, ~ wysokim stopniu takprzez prenumerowanie o ile możności jaknaJWięk .. 1 z rządem książęcym bułgarskim i w jego intere- , tow~e. mowy ~ol~lHch mowców, już nIe wYVlola[y
stej ilości egzemplarzy, dowodzą~, iż dążyć na~ sie usHoja wywolae nowe powstal\ie w Macedonii. ł ta~!~g~ rO(iz3J~ s~os~!ll\.ll do Siebie. Z'ulGe, nieleży do tego) aby ks.żdy. stowarzyszony posiadał! Bułgarski organ soeyalistyczny pisze, że Sarafow l ~~iJ~~~~~ne P~zYJę . :le ~cll czuto się lUŻ wtedy, gJy
w!asny egzemplarz pisma.
l zginąl jake poplecznIk monarchizmu.
1 pHH .w~zy mowca zK?I~, D nowski., ~e skupioną
,
K.
ł
f smutQ~ twarzą WChOU.zl! na trybu~lę. I jfśli nie
_____
I
I bflo .zadnych skand~llcznycb wykrzyków i rksceBójk. _ uni.-ers,.łecie hll'ollui'kim. ! sow ze strony praWICy, to tylko dzieki niezwy; ,kIemu taktowi mów HtCegO. ZloŚć. e~łti złość poBORYSSARAFOW.
Il~k?fobów i rusyf;kator"w wJ t>OW le(l~lah. SIę póź/ Smutny zaszedl 'Wypadek w uniwersytecie I meJ,!, .mowach postów od iudnosei rosy}sldej
. Telegra.my. uQniosly o zamordowal1iu w Soul i lwowskim d. 14gradn.ia. W dniu tym wyzlla.ezo~ j PolsKl l kraju ZachodnieO"o rekord wśród ktoch w~iąl. natur~Jni~ ~~mbY;lo'lVski}: który nawat
gl(lŚIlBgo pl'żywódcy rewolucyjnego ruchu w 1\1a- 9 no imatrykułacJ~ studentów.
cedonii, Borysa Sarafowa, oraz jego przyjaciela, ł
Jest to doroczn.a uroczystość niejako w uni- ! nie c.~clal ,lna~zeJ mowle, Jak zwrocony twarzą
nauczyciela gimnazyum, Garw3nOW3.. Obaj zabiei ,. wersytecie, gd~ie nowo przyjętym studentom wy- ! do mUlIstrow l tyłem do polaków.
stali . n& czele' macedońskiej organizacyi rewoin.. . dają się odpowiednie karty. Na. uroczystośe.i tej i
Z innymi przed8tawicielami kresów ceremo~
cyjIleJ. POtiwójuago morderstwa dokonał przy .. f rektor przemówił tylko po polska. Po zakończ6- I nil nie robiono. Butatowi, który oświadczylI że

Obywatele drugiego stopnia.

!

I
l

I

! rr

wód:ea Jednego z

ni~a.

oddziałów

l'ewolueYJnych\ Pa..

I~ nin
imatrykulaeyi teologów, rusini zaczęli wrza- I tym razem b,ęd~ie; mÓWił nie w im!eniu. trudowi~
wę, wolaJąc, że nie dopuszczą do dal:Mego zala· 1 ków, lecz
krzyczano: . "Aha! od <do])tWJllOW,

l breńkich». ~eszcze

. Przyczyna zabójstwa nie jest oczywiś(~ie do .. ł twienia formalności, oraz intonując pleśń: <Ne poty<!bezas ustalona. WeJ.1ug jednychpoglosek, Pa- ra Lach~m sluży~y». ~Ukudziesl~cia zaś . rusi~ó\v ;
nica dzialał, Jako zbir, wynajęty przez ·W. Portę; rzucilo SJ~ na. sto!, USiłUjąC zn!szczyc kStęgę lma- !
w6dJ:ug innych. - bylo to wykonanie wyrol\u sądn l trykulacfluą:
..
.
r~W'oluelJnegQ. ,OstatAiemi czasy bowiem Sarafow l
~UodZlez polska. p~~eszkodzlła .za~nachowJ~
.ze .swymi przy,jneitjłnll usilnie pracował nad po- ! przycze~ wsz?~ęla Się bOjka na laski l toporki
n~wllelll, wzniece.~lj.em l:ewołu.c~i ~ ~raced?niil dzi~- i buculsl:1e. Bójka trw~!a kwa. dl'ans. Potlu~z()no
ial,~V~ wbrew w6łI Innej, p{jt~~meJ h'akcYI, na kto- ! lampy l szyby, a 9 z hozby walczących. odmoslo
r('j~zele s·tal znany przywódca jednego z oddzia.- rany. We~wane Pogotow~e ra~l1ukowe opatr~ylo
:JÓwpowstallczych. Sandanski. Do ~j w~aśnie' rannyc~. Jednego, CIężej ranIOnego, odWieZiono
frakeył należał 1 Panka, który ostatniemi czasy! do SZ~lta~a.
•
.•
poróżllU się z Sanda,,uskim i zaofiarowat swoJe I
Wsro~ okr~ykow ru.slUow, re~t~r z~protestonslagl SarafowL , l\fl,~~zelu~ pr!tywó~ca. ruehl1~ Sa- i ~al pl'z.eci,wko Ich gwa.tLom, t~dzle~ o~wladczyl, !
rafa w, zebraŁ 3,,00u iraukow, aby Je wręczyc Pa- j ze uznaje lmatryk.ulacyę za wazną l legalną, po.. I
nicy na. u~brojerllo oddzialu i następnie \\'yslać : D.leWaŻ uniwersytet lwowski jest uniwersytetem
!~O' Jo MacedouH. W celu wydania ostatnich roz- ! polskim. WreszClo wzywaI wlodzież do spokoju i
kazów ipoiegllaua. .8}(~, Sara.fow zapl'osH wczoraj I rozwagi.
na ~jeczerzę I)auic·~ i Garwau()\va. \V chwili, gdy l
Po rektorze przemówili uspokajająco profeSarafow około p{llnocy żegna!8ię ze swymi gośćmi, Isorowie Halban i Kallenbach. ,Studenc~ ,rusińs~y
Paui~aw~gle wyciągnął z ki8sz,eni rewolwer, 8y- ł opnścHi gma.ch uniwersytetu l urządzilI pochod l,
stemu Br'Ownin,ga i dvwma z blyskawiczną szyb- I ulicz~J.
,
."
k(jścią dłlnemi strzałami poloiy1: trupem obu przy- ~ 1
~ ?od~. 12 ID. ,30~ po~ol. UkOIlCZO~O JUz bez ;
jaciól. Po wykonaniu zamachu morderca zbieg'l. 'prze~zl~od un~trykulac~,ę 8,)0 studeu.lówd· .
_
. '\V pl'zeddzień swej śmierci Sarafow rozma.
rZ.~d ~lllwersytetem zebrały Sl~ tY.Slł~C~ pu '.
wiał zj(OreSllouuentem Jednego z pism niemiee- bhcZllOSCl. umach O!$llCZOllO l(Ordonem P0l1CY1.
ł
kich i zwlerzyl mu SIę ze sWjch planów. !<łPomi~o. ukoń~ze~iu imatry~(ułacy~, mlodzie~ pol- i
mo slynny,cll~ lecz wylł~cznie na papierz€l, reform- ska 1118:.y1a tak~e przez uhcę poc~~dem, lIczącym,
oświadczyl Sarufow - po!oż,cnie moich wspĆtlziolil. parę tySięCy osobo IntouuJą~ p.laBUl ~aro~owe, uków w l\lac€doniistalo się wprost nie do zni.e- dano Sl(,i pod pom~l.lk l\hck16Wlcza. fil Je~eJl ze
siania. Co tydzień padalo tam po 100 i wiQcej st~dentów przemówIl.o Ob(H'lązku zaebC~allla pó1bulgarów. Otóż postanowlłem rzucie odraza w 0- sinego charakteru u~lwersytelu lw~wsklego..
gieft rewolu(\Ji 'pnyuajmnlej 5,000 ludzi. Gdyby i
Na mowę powyz,szą ,odp~Wledzlano okrzykIem
ci polegli, zwróciłoby to uw~gę mocarstw i 7.mu- ~l"zykrot~ym ~8. czes~ ulllwersytet~ l~olsklego" ~osHo je do energicznego (lzialania lli •
czaru ue~e~tmcy P?C1l0dll rozeszh SH~ SpOkO]llle.
s1111 odbyli
Jest wielce pra\vdopodobne, ze o tych za.
zgromadze1ll6
towarzystwa
miarach Sarapowa dowimlzia!a się partya Sadan- "SICZY,' . .
. •
ski ego i poslano\'iila t.e plany pokrzJzowae __ za
.Nlef,IDlerD1e przyk,re w.razellle ta c,ala spr~pomocą z(~mll.chu zbrodniczego.'
wa, ~ywarl~ u nas. Nie ~lerwsze bowlelll .taloe
'tV osobie B.ot'Jsa Sarafowa stracHa rewolu- zaJscle nO,tuJe~y. " Austrył. ~he~awno o ulllwer:
cya nwtylko swą gfowę, lec.z i duszę. Ten «ksią. sytet, POkiÓClh, Slę 8tudelll.~~ meIllleec, ~ wloskllIll
żę, macedońskh, jak go powszechnie naz.Jwauo~ l P?blll, obeeme we LWOWIe po raz wtory powta·
umiał natchnąć ideą wall\i o w'olnoścnaibartlzi.eJ ~~aJ.ą, Sl~ W skandale w u.ni~er8ytacl~. :~e~ c'~a~
Oi)OrJlYc~ i zobojętuialycb. Jego energia byla ka~sza Jest cała sprawa., ze wydzml krajQwy. l
wpros:t iliewjczerpana i niezlouma.. Walczył, jak parlament przyzna! rUSlllom pra.wo OLworzcma
stracenlec. pr.zeciwko wielokrotnie liczmejszJDl wiasnego uniwersytetu we LWOWie.
oddzJalom tureCkim i zgotował im nieJednĄ klęskę. Jednocześnie agltowal, zbierał piemąt.1ze,. wy-
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też! Do rzecz~!C I ciągle mu
przerywahJega wcale niedluo'ą mowę. S.·.tgatelianowi ~śród innych. ~ykrzykó;' rzucono::d"ttJąc do
zrozurrłle~la. !}rzy~ztosQ, słowa: "Tacy, lak ty, nie
bę Ją mowlh z tej trybunyl" Nlsselowicza zaledwie ten ściśnionym grosem wynek! stowo: '"żyd",
spotkano nieprbyZ\Voitym okrzyldem: "Oh0" i
cl~gle mu przerywa.no śmieclwmi i hałasem. er'"
tUJę tyJ !co te oarzylIi, które trafily do 'urzę 10wego sprawozdania stenogtaflcznego, gdzie u·
mieszczone są tylko te, co wśr6J. chaotycznego
hałasu wyraźniej daly s.ię slyszeć.
Wstyd nam było nie za naról rosyjski któf Y tu roli żadnej nie grat a za parlament ~ kwrym ,mo~!iwe są seeny podobne.' \Ve wsz'ystkiem
tu wldac było jedyaió chęć, żeby nie wysruchawszy nawet mówców, oniesmieLić ich, zam'knąć im
u8ta..
I mówią jeszcze o dobroci rosyjskiej o slo':'
wiań~lkiej wspaniałomyślności, o szerokiej' gościn.
ności. Okroiw:,zy li.czćbnie przedstawicielstwo ~(re
sow~ w DumIe, nIe umiemy po dżeutellueu'3ku
ch?c jako tako go~einnie traktować te jedllo::)tki,
ktore tu trafiły, me cofamy S!~ nawet przed obrażaniem i c h . '
•
. Al~ b,Yć może f:rz~dst~wicieie ci ~arodowośc~
mero$JJsklch domap:ah SIę rzeczywlŚC16 cz~goś
zuchwałego, co mimowoli wyprowadzUoz rówllowagi poslów pa.tryotycznych?
Mowa była, Jak wiadomo,. tylko o tern, aieby
w a.kcie ofiCjalnym wzmiankowano o ehęci za.dosćuczyniema wszystkim sprawiedliwym ża.daniom na.rodowoŚc.i~ żyją.cych w Rosyi. Hr. U'warow ostro i po grubiańsku napadł na ,to żądanie
buntownicze, dowodząc, że nie można uznać W$zyst ..
kich żądań obcoplemień 'ów 'Za sprawiedliwe.
Na to wla~mie istnieje parlament orar. inne
instytucye, ażeby w każdym poszczególnym w1pad~u roztrząsać, co jest slllszne, a co nie. Ale
właśnie ważnem by bylo teraz określić stosunek
zasaoniczy do potrzeb wszystkich narodowQsci.
. . Nie było nic strasznego we wnIosku o' d~'"
zemach narodowych. . Ale zawsze gIuchJm je;:;t teu,
co nie chce slysteć".·
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rublową sktadkę, nie odpadli od Koła, w razie'
odJączenia f~ię tegoż jako sekcyi od To warzystwa.
Sprawę tę poddano pod obrady dla tego, że
w styczniuzarnyka się okres wzajemnego stoaun-

SeDa\t wyjaśnil, że; 1) Źydzirzemieślniey, mieszkaj~cy, Da zr:.sadzie § 17 dodatku do artykułu 68 ustawy
paSpDrtowej, wydanej Vi looku 1903 poza grani-cą os!adloścl żydowskiej-nie mrg~ mieć prawa. zajmowania się
handlem 'swych wyrobów poza granicami miejscowości
obranych przez nich na staly pobyt, 2) tytuł dziedzicz,
nego obywatela honorowego ni'e daje jeszeze sam przez
się prawa mieszkania w calem państwie, baz ograniczeń
poza granicą osiadłoścI żydowskie;, ponieważ prawodawstwo ściśle okreś!~ kategol'ye żydów, kt6rzy mają
prAWO :lftmi.eszkiwania poza granIca, osiadłości, o żydach
zaś, posiadających tytuł dZiedZicznych obYWAteli honorowycb, wcale nie wspomina.

40 odbyło się pod przewodnictwem prezesa Sto-

warzyszenia odiewników p. Karola Messa ogólne
zebranie"

U ch walono, aby chorym członkom wyplacać
ku Kola jako sekcyi do Towarzystwa hygienicz- zapomogi po 4 rb. tyg,odniowo, aż do trz8011 mienego. Dziś więc należy zdecydować. jalde stano- sięcy. Chorych czlonków zwolnić od płacenia'
wisko zająć ma. istniejące Kolo rodzIców i wycho- składki członkowskiej. W ra.zie zaś śmierci wy~
wawców.
placaó na pogrzeb 25 rb. Pożyczek nie udzIelać
Ostatec~nie uchwalono, aby Kolo rodziców
nikomu. W nadzwyczajnych jednak wypadkach
i wychowawców pozostało nadal przy ,Towarzyst~ zarząd może udzielie członkowi jednorazowe
wil3 hyglenicz,nem jako sel{Cya, przyczem podjąć wsparcie.
starama o nawiązanie stosunków z organizacyaZ powodu, że pracownicy giserscy nie zmie .. ·
mi nanczycielsklemi w celu zjednania souie człOn- niąją miejsc pracy, a nawet w razach potrzeby,
ków i zapewnienia ma.teryalu do odczytów.
'
niedupuszczaią, by liczbę ich fabrykanci powięk.
WJ
Następnie wygloszono odczyt prof. Zandra
szali, co wpIy wa uJemn~e na byt pozostających
Jedno z pism zamieścilo niedawno odezwę, podpip. t. <Nauka języka a rozwój umysłowy», w któ- bez pracy, uchwalon.o, aby system ten zostal ususaną przez 360 pracowników zarządu kolei Nadwiślań
rym prelegent wskazuje na metodę, jaką stosować nięty i w miarę zwięks~enia się pracy by do rab·
skicb, w kt'órej
wyraża.j~ swa oburzenie i protest
należy przy uczeniu dzieci języków wogóle.
Tu ryk nawet chwiLOWO byli przyjmowani praco\vIli~
przeciw gwałtom rząllu pruskiego i jego .polityce wJnadmienić należy, że temat nie zosta.l przez preey giser.3cy. Poruszono sprawę uczniÓw. których
wlaszczania z ziEmi polaków, a. zanlem zobowiązllją si~ legenta w sposób wyczerpllJący traktowany. .
hczba w wielu wars~tatach jest za dużą. Posta.··
bojkotowf'.6 wszelkie wyroby pochodzenia pruskiego.
Odczyt wywołał dysku:5yę, w której zabierali now . . OIlO ufundować chorągiew i na ten cel każdy
Z tego powodu "Warszaws~ii Dniewnik" wj'tyka glos dr. Pl'zedb9rski, który zwrócił uwagę, iż z cz;onków obowiązany Jest płacić po 5 kop. ty ...
urzęd.'i1ikcm l"?olitjkomanię", zarzuea, "iż nie widzą saprelegent nle wskazał, klecI y najwlaśeiwiej można godniowo, jak również wszystkie procenty oJ kami, Ż9 prop5guj" podobny gwałt, ji!l.ki potęplli w prusazacząc uczy6 dziecko języka obcego, nie obciąża.
pitaióVF obrócić na ten cel.
.
kach", a w końcll wyraża' wątpliwość, czy maj~ prawo jąc zbytnio Jego umysłu; p" Sopoćko, dr. Golden·
Postanowiono, aby w nadcho~zącym karnaurzędnicy kolei skarbowych sporządzać i oglaszae poberg, Czalkowski ,i inni.
wale .odbyta się zabawa w Hdenowie dla człon
dobnego rodzaju ucbwaly, wykrt\czv.jąca poza zakres
UprCSlOllO dr. l"rzedborsldego o .opracowanie ków sto warzy:3zeuia i ich' rodzin.
"ich obowiązków slużboW'l'eh".
specyalnego referatu, pouczającego z punktu leP. :I. S. W celu przysporzenia funduszów,
karskiego, 'kil:'dy właści wie można rozpocząć naukę na.stępn ~ące firmy zaofiui'owaly na Kolo śródmie
języków .obcych. P. Czaj kowski, zaofiarował SIę
K!LENDAtiZYK. TKIUUli OWY•.
ŚCia. Polskiej .M:acjer~y szkolnej w Łodzi procent
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Dz! ś Zdoslawa. JiI- wygłosić odczyt cO nauczaniu dzieci w szkole>.
od dv-ehodu ze sprzedanych towarów: ]) p.' St.
t r o Żyroslawa.,
,
W końeu zebrani.l, poruszono sprawę palącą,
lHi'zewski (ksiegarniil, Piotrkowska 87), we wtoTEA.TR WIELKI D z i ś ,.,Miss lIobbs", sztuka mianowicie pozostawianie wychowańców zakładów . rek d. 17 grudnia; 2) p_ Szopska (skład mate·
w 4: akt~ch pod dyrekcyą. Maryana Ga.walewl!!za, na średn1chJ-tytułem kary-na sióJrną godzinę w kla- ' rynlów piśmiennych. Dzielna S), w czwartek dn.
l'zecz ot:hrony wJzn moiż, PtJczątak o godz. 8 i pół wiesie, podezJ.s której uczeń i uczenica skaza.ni są 19 gu.IJrr1a; 3) p. Tarczyuski (dawniej firma tHorczorem.
' n a przygotowanie wypracowauia mimo znużonego
dliczl\a-, sktad porcelany i szkła" PiOtrkowska (3),
TEATR VICTORIA. J u t r o "Faust", '"Demon'"
umyslu.
w Ilonitdz:alek d. 23 gruunia r.b.
"Eugeniusz Onegin" (opera rosyjska).
ODCZYT. D z t ś o godzinie 8 wieczorem w S~l:
Postanowiono w sprawie tej wy~tosować oo.ezŻe straży ogniowej ()chotn~{}Z6j. W sobotę
st. mży Og.nlow.ej (MllwlaJ.ewskli 54) ,P', Horowieżowa ~y- .:,. wę,do przeloionych zaUadów, nadto poru:1z yć
o
godzinie
5-oJ po południu, w III oddziale str"ag~oDi odczyt o Stalllsla~le . Wy~pl:m3fo.ill, a p. Orlmsk "w oddzielnym referacie na przyszłem zebraniu,
iy
ognia
we;
ochotniczej odbyło się posiecIlenie
g dc l,; Yta niektóre urywkI z Jego utworów.
aby jako opinia rodzIcóW i wychowawców prze
zarz~ldu straży, prży udziale paru obywateli. Po
dostała się do prasy.
--!-dość oiy wlonej dysku3yi, postanowIOno zwrÓcić
Z Kochanówki. \V zesz1ym tygodniu odbyło się się do Towarzystwa obywateli, aby ci poczynili
. posiedzenie miesięczne komitetu 'zak!aJu dlc1 umy- odpowiednie In'oki w celu uzyskania zaSiłku maSłOWO i nerwowo ch!lrych w Kochanówce, pod teryalnego na utrzymanie straży .ogniowej ocho• przewodnictwem p. Kazimierza Arku')zewskiego. ~niczej czy to drogą skladek, czy też przez odZ::.tlatwiono ~prawy następuJące:Wys1nchallo danie robót komlli :arskich.
~ To "'8. pomocy dla, nrei;amoinychll,camlów:.
sprawozdania naczelnpgo lekarza dr. W. Chodźki,
Z:(i Igromad~Amia tokarzów. W środednia
W uniu J4' grudnia o godz. 6 po poludniu odbyło z htól'ego ~lkazuje się, że w dniu l listopada bylo
18
b.
llJ.· w Jokalu "Vry" o godzinie 7 -e;, wie~
się posiedzenie zarz.. Tow. porno dla niezamożnych
2 8 clwrych, przybylo 4, wypisało się 17, pozoodlJędzie się zeuranie cztonkó wzgromą,~
uCtniów szkoły handlowej kupiectwa Mdzkiego stało na u. l grudnia 215 chorych, z czego na. ez.orem
dzenia majstrów tokarskich.,
.
pod przewodnictwem dyrektora szkoły p. ~Vaclawa koszt chrześejańskiego Towarzystwa dubroczynnoKlossa. Dr. Wieliczko w spra.wozdanlU swern ści leczyło się 39 chorych. Kochaoówki 6, kasy
Nadesłane. Komitet przytulku dla starców i
z rezultatów, przedstawienia. sztu~i < Wice.le.i Wa~
miasta Łodzi 00, fubry k 43 rodzin 64, różnych kalek z wraca się za naszem pośrednict wem z
uprzejm~ prośbą do panów' fabry!mlttó\v, kupcelp, odegra.nej w dniu, 9 gru~~Jap oznajmIł ze~
natytucyj 3.
có w i ouywatelim. Łodzi, aby raczyli nie ZaA
branym, ze czysty aocholi wylll?sl przeszło 500
S~łrawę przejrzenia szczególowego rachunku
rubli i że suma ostateczna będzIe ustalona w cza,· przedsiębiorcy budowlanego p. Fr. Salskiego za pomnieć o starcach wyczekującycb z utęsknie
sie najbllższsm z clnvll~ uregulowania rachunków' budowę pawilonu ś. p. d-ra K. Jonschera, prze- niem świąt Bożego Narotlzenia i zechcieli pośpie ..
za sprzedane bilety.
'. .
kan o pp,: E. Si;ephanusowi i ~'. Chełmińskiemu, szyć z ofiara.mi, bądź w 'gotówce, bądź w naNastępnie omawlano sprawę urz~rlzell1~ w czaz prawem asygnowanIa należnej p. Salskiemu ra- turze, nad'lylając takowe do kancelaryi przytuł
lm (ul. DzieltHi ol\! 52), lub też do p. E. Tischera
sie najbliższym balu lub zabaw y taneczno] ~ ,celu ty rb. 2,000
~\Viekszenia funduszów Tow.; p. dr. Garllllska
Postanowiono prosie magistrat o zamieszcze- ul. Nawrot M 2.
Komitet przytulIca żywi nieplonńą nadzieję,
lasl.{uwie podjęla s;ę pełnić ()?owią~ki gospodyni. nie ponowna w budżecie na rok 1908 pozycyi
'Wieczór postU!QWiOllO zorganlzowac w dn. li-ym rb. 7,,500, jako dodatkowe subsydyum dla za.kla- że Ofl,ar! popłyną obfIcie na .: Gwiazdkę" dla
t~;ch, ktorzy steran: pracih znaleźli \v nim schrQstycznia. ewentualrtie 18-go r. p. Po za tern byla du w Kochanówce.
Uproszono p. K. Janasza., świeżo zapro3zo· nIsko.
ro"zpatrywana sprawa uwolnienja uczniów od '!pisów. Przyznano zapomogi 7.0 uc.zniom, na ogol.ną nego czlonh:a komitetu o przyjęcie ObCHVlązków
Gwiazdka w przytulkuodbędzie się w dniu
21 grudnia o godzmie 5-ej po potudniu.
sumę 2137 rb. 50 kop. P01ll6\VaZ w pofroczu Ul~czlonkakomisyi rewizyjnej.
Komitet przytułku uprasza za llaszem po-'
żącem fundusze Tow. wynoszą tylko, 165u rublI,
. I!~hwalon(), aby rachunkI, z wyjątkiem nuprzeto zarząd Tow., pragnąc przy)sc z ~omocą leznoscl za pieczywo, m:ęso i mirczy wo -'- byly s~'edn:ct,\~ern, wszystkie osoby życzli we, którym
uczniom najwięcej zasługującym, p~stan?wll, bra- regulowane po posiedzeniu miesięcznein.
me ~DoJ,ęt,ne są sprawy instytucyi, aby zechCiały
kującą sumę' w ilości 510 rb. ~ydac w forrme za\Vredzr.iG zalatwiono sprawę gratyfikacyi dla WZląC nuzw! w zapowiedzianej "Gwiazdce".
liezki na funrusze .rrow. W połroczu następnem personelu służbowego w zak}adzle, oraz kilka
W przytulku znaj"duje 'się obecnie 285 o.sób.
w przeświadczeniu, że dochody, Tow. znacznie ~~~:: do~yczących wewnętrzne] gospodarki za. Kara admin:straoyjnl. Na.' mocy postanowiezwiększą ,się ze sktadek czlonkowsldclt i ofiar
nIa cza sowego generat-gubernatora robotnik fadobr.owoJnych.
Zabranie drukarz}' łódzkich. Zarząd Stowa.- bryki HeinzeJ i Kunitzer w "ViCizewie PiOtr SzyNastępne posiedzenie wyznaczono na piątek ; rzyszenla drukarzy łódzkIch i powiatu łódzkiego
?!owski za odgrażanie się majstrowi rewolwerem
dnia 20 grudnia.
z~voll1)~ w dniu 29 grutlnia nadzwyczajne zeura ..
l awantury w fabryce skazany zostal na 3 miei.olo rodziców i wychowawców. W piątek me ogoIno, które odbędzie się w lokalu Towa- siące . więzienia, a po odsiedzeniu tej kary na. wyw lokalu Towarzystwa hygienicznego (Dzielna 13)
rzystwa śpiewaczego "Lira.!4 przy ulicy Nawrot da18Ul8 z granic kraju na za wsze.
odbyło się zebranie .Kola rodZICÓW i wychowaw- Jl/9· 38 o godzinie 9-eJ przed południem. Porzą·
l'~JwarzJstw() sZloh:stów. Dnia .16-go b. m.
ców". Przewodniczyła pani Rudnicka. Przede- dek dzienliy obejmuje: l) Zagajenie posiedzenia, o godz. 4-ej po pOludniu vi' lokalu Towarzystwa
wszystldem zastanawiano się nad tern, czy nadal 2) Rozpatr~enie i przyj~cie cennika, 3) Wnioski przy ul.iey Piotrkowskiej Nł l i l odbędzle się zekolo stanowić ma sekcyę Tllwarzystwa hygienicz- zarządu i 4) \Vnioski zarządu i czlonków.
b~anie ~ ucz,estaików V-go \V szechrosyjskiego Turnego, czy też podjąć starania, aby Kolo rodziców
Po zebraniu członkowie podejmowani będą: llleJll tlzacllowego.
i wychqwawców istnialo jako .samodzielna, instyz pow?du świąt Bożego Narodzenia tradycyjnym
Dnia 17-go b. m. O godz. 4-ej popołudniu
tueya) . niezaleina od Towarzvstwa. Przewodni- opłatkiem.
, początek turnieju.
cząea uważa.!a za stosowne zwrócić uwagę zebra·
Zarząd Stowarzyszenia drukarzy łódzkich
Bomba i strzał;r. Wczoraj, o godz_ 8 Lpól
nych, ii. usiłowania' do utworzenia' samodzielnej upraszą członków Q jakna]liczniejsze przybycie: wieczorem przed drzwiami składu towarówmanuinstytu.cyi w terazniejszych okolicznościach natrafi- Wejście dozwolonem jest jedynie za okazaniem fakturnych K. l\Iilgroma, ITueszczącego się w doloby mezl,woJnie na trudności formalnej :&atury, ks:ążeczki członkowskiej.
'
mu przy uliCy OgwJowej .Ni l - dal si~ słyszeć
przy tern obawiać się należy, aby członkowie ToZebranie o'd ewników. Wcz.oraj o godz. Ił-ej huk podobny do wybucha bomby.
warzystwa hIgienicznego, dop~aeaJącJspec1alną rano w lokalu Millera przI ulicy Mikołajewskiej
Skutki tego wJbnchu ujawnilJ się w postacl
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ochotn;czej i straż miejska. Przyczyna ognia uiewissadzonych z zawias drzwi żelaznych, oraz wybiciu l dowa; straty wynoszą Ok~lo .1500 rb.
szyb na wszystkich pietrach. teP.'o domu.
ł
Ogólnemu o.~abll~l1~U ~_Cią~u ub!eglych .dw6ch
t h'"
od
k -ó"
O'
d
. _; dni ule,.tlo. osiem o:"wb:. plęC koolet l trzebh. I!lęzezyzn,
P
. . Op~oC - wsro . mIesz anc W tE'oO omu 1 są i z których Jedna odwieziOna. zo,stsh do domu l ]i;lda& do
sledlllch bJł wielkl zwb.szcza., gdy po wybuchu ; szpitafa,
nastąpi! szereg strzaMw kara.binowych, (lanych
Kradziei. Na korytarzu domu przy ul Zawadzprzez stojący opodal patrol wojskowy.
kiej nr 34 zakr[\dl Się zlod~lej do spiżarnt, należl\cei
Na szczęście nikt z lud~i .nie doznał szwanl(u do lokatorów W Zl Hiziej, 14: let~i Feliks G:ldzie!. Zostal
ani od wybuchu bomby ani też od strzału .kara ... l ~~~~.it"'nY nu gorącym zczynku l odprowad.!.ony do cyrdoszczętnie

.V.

w~j

i wy- i

rzystwa l'lHarmonia" odegl'&110 komedye w 1 akcie,
napisaną przez Stamslawa Łąpińskiego "Czarna
kawa" - oraz krotochwilę w 1 akCIe Stanisława
Dobrzańskiego "Podejrzana osoba".
Panna Kar ..
wowska odśpiewała solo "S,mne marzel:.ia" panowie Krasowski i l\tIondalski wypowietlziell z lm·
moremmonologi. \tVszystkie powyżej wymienione utwory wyko.aane by ty zupełnie popraw !lie.
Pan Szeffer mial pogadanl{f~ o teatrze \) GreCji
staroży tnej i Rzymie.

l

binowogo. .
.
. .
ł
Nieudany napad. W piątek wieczorem do wilii
. SkutkIem tego z~stah z~e.nerwowanł lodeho- ł p J. Bi.>r,tu. .AuguiLówKa", położonej w. odległości półrUJą ten wypadek llłłgrom l Jego zona.
ł tory Wl~rsty od Zglerża, dOb~eraU się J.aeyśzloezyney,
Częśó personelu. który znajdowal się jeszcze
wł~oeznle w celaeh rabunlm, Jak wska.nllJą ślady zerwaO tym eZ'asie 1>0 zamknipcin sklep' u - ukryła. siA
~eJ ezęści ~arka.nu ota.clala,ce~o posesyę· .Je~~m ze stróc..
'"
,•
. '"
zów, CZUWtlHcych około willł, słysząc la.lds habs, dal
pO lrątach l drząc ze strachu oczekiwala wyniku strzał z rewolwern 1 sploezyl rabusiów. WKrótce zs.wia-

zajścia.

Wkrótce nadclągnęlapolicya wraz z wojskiem,
otoczj'la dom gdzie nastąpił wybuch i dokonała
•.
.'.
.
..
rewIzyJ. N1c podejrzanego me wykryto, mkogo nie
aretztowano.
Podobno byla tozamsta skierowana do Milgroma. Sledztwo prowadzi się.
Bandyłflm. Wczoraj o godzinie 9-ej i pól
wieczorem do sklepu jubilerskiego Leopolda Grtlnberga, przy uUcy Głównej nr. 54 wpadło trzech
bandytów i pod groźbą rewolweró\V zabralo z wystawy, obfitUjącej przed świętami w różne wyrobY1 40 pierścionków zlolych,dewl,..ki i kiU{a bro·
szek, razem, wartości par~set rubli. Bandyoi z lul)em umkn~li bezkarnie.
-Wc7oraj o godzinie 3~ej rano rzeźnik Jan l
Triczel przejeżdżal ulioą Srebrzyńską, około do·
mu nr. 5, za,stąpiło mu drogę 3 ch bandytów, którZJ pod groźbą rewolwerów zabrali mn 75 rb. ,

domiona o tym fakcie lVI,adze policyjtl9, które wraz
z. wojS~łem pl"z~byJ:J nt\ miejsce. Dokon~na. rewizya nic
Ule wy~ryla" ndl:Og~ nie odszuk&no. WIdocznie rabusie
zniknęli w eiemcośe.8.ch.

Loteria. Dziś w 8 dniu ciągnienia 5-ej klasy 189 loteryi klasycznej padly następujttce wa-

I

obległą sobałę,

o godzinie 5 pa pot, do pi,·
Katera przy ul Nawrot 81, wesdo 3
'drabów, kiórzy pod groź.b~ rewolwerów zabrAU KlI..wrowi
wia.rni

W

żniejsze

wygrane:

40000 rb. nr. 6045.
8000 rb. nr. 14522.
4000 rb. nr. 20959.
2000 rb. nr. 2281, 38-16, 9823.
1000 rb. nr. 529t), 6081, 9-124, 15650.
400 rb. nr. 809 1726, 2139, 2180, 2630,
6219,9692, 10711. 11861) 12351, 14730, 15634,
16977, 17\;86, 17634.
-:--:--:-
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SZTUJ{A i PiŚMjENr~iCTWO.

Z W!R8ZAWY~
Odrzucone podania.
urząd gubernialny do spraw
stowarz.yszeii odrzucil następując~ podania o zalegalizowanie ustaw: <Teatr imienia.
Slowackiego w \Va.rszawie" <Warszawskie stowarzyszelIle składników węgla.>, <Towarzystwo
pomocy oficyalistów instytueyj rządowych i IUlejSkich>, d{o!o prawników polskich>, Warszawskie
Towarzystwo stróżów nocuycłu i <Towalozystwo
wydawania zapomóg posagowycb ubogim dziewcz~tom Chach nusas Kele).
*' Z sądu wojennego. Wyrok śmierci.
Do przechodzącego w d. lO-ym maja r. b.
ulicą Kontantynowa (w pow. będzińskim) stratni; ka ziemskiegoI N-auma Kri woszenki, zbliżył się
\ jakiś ,chlopiec, który go uprzedzit o mającym na1 stąpić zamachu na jego życie.
!
Zgodme z relacYą chlopca't zabójcy mieli cza-..
tować przy sklepie kolonialnym Merma..
:
Kriwoszenko~ przywoławszy na pomoc strażników ziemskich, Wolnego i Budlcowa, udał Się
we wskaza.ne miejsce.
We drzwiaoh skle.pu stal młodzieniec z ręką
w kieszeni od marynarki, tuż. za nim drugi) również nieznany straznikom człowiek .
Kiedy strażnicy rzucili się na nieznajomych
mlodzieńców w celu ich rozbl'Ojenia, ci dobyli rewolwerów i rozpoczęli strzelanie, w wyniku nieszkodliwe.
'
Natomiast od strzałów ze strony strażników
padł trupem jeden z młodzieńców, drugiego zaś,
rannego w usta aresztowano.
.
Aresztowanym okazał się Tomasz Malolep3z1~
zabity, jak stwierdzono pÓź.rlleJ, nazywaŁ s'ę Piotr

Warszawski

związków i

I

Teatr. Przez wtorek, środę i czwartek z powoda zajęcia teatru Victoria przez oper~ rosyjSmtertelDJ postrzał. Wozoraj o godz. 10 1/ 9 I" slH~ 'Y idowiska polskie zostaną z,aWieszone.
"A!fli". 1.'owarzystwo śpiewaczocArfa> da ..
wieczorem przez nUeę Za.wadzką uciekał jakiś i
walo wczoraj w sali swego lokaju wieczornicę
młodyczlowiek, za k~órym biegło kilku ludzi,
wolając 1ltrzywaca .lapać". Sirręciwszy w ulicę . muzyczną. dla członków i wprowadzonyóh gości.
Piotrkowsl\:h człowiek ów pędza dalej Słysząc Wczorajsza, wieczornica udała się w zupeillości.
Część muz, yczną rozpoczęta orkiestra sm,YCzgłośne krzJki i widząc pędzącego cwałem męż
kowa, która sprawowała siQ dość karnie. Chór
cżyznę jadJ~eJ tra.mwajem żołnierze wyskoczyli i
m~zld, aczk91wiek miody, dał jednak się poznać
:l.ućzęh wolaJ?, aby uciekający zatrzymal -się. Gdy
ten Hh~ nsłnehal Jeden z żołnierzy ds.l ognia" ku- publiczności dodatnIO i cieszy się powodzen;em
lalu~rabillowa ugodzila w głOWę, lda,dąc owego Iw pieśniach ludowych. Panny I\fincerówna i \Vilkoszewska odśpiewały w duecie (Na okręcie~ 0zhnviej~?\·trllpem na miejscu około domu M 31
Mendelsoh:J.a. Dyrektor «Lutni) p. Aloizy Dwo··
przy ul, ·"P-iotrkowsklej.
rzaczek śpiewał z powodzeniem pieśni Tostl'ego Nawrocld.
.Zwłoki przeniesiono, do bramy tego domu.
Zabity ubrany byl w granatową czamaricę i jak i Fillippi'ego i wlasnej kompozycyi. Niespodzian.l\lalolep.szego oddano pod sąd wojenny wa.rkę audytoryum zrobił WIceprezes Towarzystwa
wska:wją znalezione, przy nim papiery byl urz~
i szawski,' który .sprawę jego rozważał wczoraj przy
dnikieru jednej z instytucyi ha.ndlowych. Podo- p. MorsztyukH:lwioz, wypowiad~jąc z humorem kil- drzwiach zamlmiętych w cytadeli.
ka monologów, które przyjęto przeciąglemi oklabno nazywalsi~ Zygmunt Ostrowski.
Za usilowanie zabÓJstwa. strażników ziemskich
skami. P. M~ posiada duże kwalIfikacye na do- podczas. sprawowania pr~ez nich obowiązków sluż
Postrlał,. W sobotę o godzinie 10 wieczo·
skonałego monologistę. Ostatni numer programu
rem na nBcy Rokicińskiej, patrol wojskowy zau- I pozostawil dyrektor Jotey ko dla siebie; odegra..t bowych sąd skazar Malolepszego na śmierć przez
po wieszC1ll0.
,waży1 tr7eeb przechodzących ludzi, którzy wydali
na wiolonczeli kUka ntw,orów, gorąco oklaskiwamusi~ podejrzani, krzyknął więc, aby zatrzymali
*' Z żalobej karty.
Dych.
się; cijedllalt nie usluehali rozkazll i zaczęli u'rV Wa.rszawiezrnarl znany wydawca Michal
Po wyczerpaniu programu usunięto lawki i
eiekać~ \V 6wczas żolnlerze dali ognia: Kula ugokrzesla. i ochoczo zabrano się do rozmaitych gier Glllcksberg. Byl OD synem znanego w swoim cza·
uzHa ~;l6·1etniego ~"eHksa WasilewskiegQ, który towarzyskich.
sie księgarza warszawskiego Jana G ii1cksberga,
1lądl lIa zi€.mię. Dwóch jego towarzyszów zatrzyurodzil się w Warszawie w 1838 r. i, po ukou ..
Ciepło i miJe spędzano czas wśród tych rozmaliO i odprowadzono do cjrknłu. Do rannego
rywek, jedność i zgoda zapanowala wśród bawią czenill gimnazyum filologicznego, otworzyl JUź w
Wa:sHewslrlego wezwano Pogotowie, które prze.. cych się.
1859 f. na wielką skalę księgarnię asortymento·
wiozło go do szpitala św. Aleksandra.
wą i nakładową. Odrazn też rozpoczął G. wiel..
W ten sposób bawią się carnscb .
....... Tęgoż dnia o godzinie 11 wieczorem, na po- I
ką dziatalnośćwydawlllczą wydaniem dZleta JuMłode to Towarzystwo, bo zaledwie czynne
dwórzu donru przy u1. Staro-Zarzewskiej ;M 142, l od 2 miesięcy, daje dowód swej żywotności i przy- liana Hartoszewicza p. t. "Historya literatUl'Y pul..
jJowstala kłótnia pomh~dzy kilkoma ludźmi, któ~11 puszczamy, że nie osłabnie w swoich dążeniacb, skiej". W roku 1860 wydawał pismo lIustrow~"
l'%:f Ilastępnie bić Si,ę zaczęli i krzyczeć. Na krzyk
ne dla ludu p. t. Kmiotek" . Od r. 1865' wy(Iabędzie się ciągle systematycznie rozwijać, krzeI.t~ll nadbiegł stojący w poblżu patrol wojskowy .•
wat
pierwszy u nas tygodnik ilustrowany dla 1wwiąc i k.arcniąc dum pieśnią i słowem swojskiem.
.Na widok li'ttrolu,u.czestniey bójki zaczęli uciebiet p. n. ,.Bluszcz", którego redakcyę powierzył
Pierwszl WieGIOrl1~ca. Wczoraj w lokalu. .Maryi Ilniekiej. 'W 1871 f. prowadzH wydawni ..
jqUS. Zolnicl'ze n&wolywałi, aby uciekający zairzFmali się. Mikołaj .Angulski nie usłuchal i zo- własnym przy ulicy Nawrot nr. 38. koto praco- ctwo wspanJatego pod względem artystycznym
sti;.\t ugodzony kulą karahinową. Pogotowie odwio- wników kolei 'fabryczno~lódzkiej urządziło po raz dzieła p. li. "Muzeum sztnlii europejskiej". WreszPie, rwsz y, wieczornicę, i~która w zupełności ,Udała cie pod koniec swej dzi3,lalności kSI ęgarsko -wyzło go ·do ~zpitala św. Ah~ksanora..
się. Orkiestr.a,'! pracowników tej kolei zamieszkaLekart Pogotowia w ~pnła(jh. \Vezoraj oko· łych w Koluszkach, pod batutą p. GoliIiskiego, dawniczeJ wyd4t cały cykl powieści historycznych
Jo g(Hhi'.!ly 6~eJ wieezorem wezwano lel\tuza Po- l wykonała ldłka utworów, chór odśpiewał pieśni Kraszewskiego. Przed kilku laty z powodu nie po ..
gotowia na uJieę Widzowską. gdzie kolo domu swojskie pod batutą p. Andrzeja Dorynia. P. Go· wódzeń matetyalnych zmuszony byt usunąe się od
'
ur'. 139 zastano lekko skaleczonego robotnika fa- ! Hński wykonał na skrzypcach solo, a p. Stempo.. ' dzialalności wyda wniezej.
bryki Stolarowa, Rafała Jędrzejowskiego. Po opa- wski z duzrm uczuciem odspiewat solo aryę Jontrunku ranYPQszkodówaoy zażądal, aby lekarz tka. z "Halki", p. NerJewski bardzo dobrze wyPogotowia spisał protokół. Pouleważ tego zrobić j J)owiedzid deklamacy~ .. Stary kawaler".
Z CESARSTWA.
lIlie mógl,bo to nie leży w jego atrybucyi, rle- I
Pierwsza ta wieczornica powiodła się zupelkomo ciężko ranny nabrał przedziwnej energii i nie dobrze i. wykazała, że w gronie pracowników
,gol' lelułrz Pogotowia już .siedział w karetce, uda· , kolei fabryczno-lódzkiej, są dobra sUy, które uży
Wyrok. W Kałudze Izba sądowa skazała
rzyI kijem w szybę karetki i strzaslcal ją; szkło j te odpowledlllo mogą uprzyjemnia chWile po pra- wlościanina Utina za. namawianie rekrutów do
zranił Q dr. Goldberga w rękę. Sprawca tego wycy. Nastrój panowa! bardzo serdeczny i jest on nieskladania przysięgi na llmiesięcy.fo~t~cy..
padku oraz jego pomocnicy zostali aresztowani pierwszym w~zlem zbl1zenia si~ członków tego
Sprawy iJdowskie. Se~at wYJ aSIll f, .ze
przez nadohodzący patrQI wojskowy.
Stowarzysz8mil.
prawo brania ze sobą subjektow handlow.yc~ Je":,
Pożap. W nocy z soboty n& niedzielę o godzinie l
Z «Harmonih. \Tv sobotę w loka.lu Stowa- dnowierców przyznano ŻrdOI~l kupcom I-ej / gJl~y~
prn ul. Ludwiki pod nr. 43, w W31'sztacie sluaa.rskim
jed,Jn.ie przy ptijt)siedlalllU SIę· Kupcom tyw, JUz
wJllik} ogień, k~rJugasUJ l i II od.d.zialy sl,ra.zl' (.linlo .. I rzyszenia. .Lll~~~' <>ą.byla. si~ wieezonliea. Towa..
9 rubU,
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zamieszkalym po za granicą sta1~j o~iad~ości, prawo nie pozwala na brume wspolwIercow na ,s~
h'ektów. Senat wyjaśni! takie, że na pobyt w illJeJscowości wiejskiej dozwala. się
gdyż w
pobyt byłby zamieszkaniem.

biscie bez ich rodzin g

43 73 903 28 64 &7 10033 59 110 28
1 ()- ta podkomisya. budżetowa uko.ńcz yla roz38 48 68 327 68 76 401 17 8S 539 9Q
Po.znawanie budżetu dochodów i wydatków depar~!4 89a 950 97 RIO?'1 40 112 26 38 97 tUllIentu leśnego, ostateczną zaś uchwalę co do
S32 4!t 73 401 21: 28 61 99 5(},~ 43 607
,)
47 7,0 53 91 817 40 933 4S 72 81. 8a 12;Hl 86 89 112 61
niektórycb, poczynionych zmian odlDżyta uO wy222 43 66 Si 99 Si8 w;J 423 6'2 7l 71 Ot'] 41. '19 606 49
sluchania objaśnień przedstawicieli zan:ą lu.
.
51 710 16 6'1 825 31 SS ~ 924 3u 77 11016 40 lOS 85
Do Dumy państwowej do dnia 14 b. m. Wllle201 20 842 88 417 50} r,..~ 6B 75 60~ 70 704 43 62 63
siono 6 proJ' ektów prawa z głównego zarządu do
838 41 47 59952 74 14'v,5 70 lOS 6 25 31 89 ~05 59
.
415 41 42 59 69 74 5'/3 635 64 93 730 10 n 14 802 6 17
spraw rolnictwa, 10 z ministeryum oświaty, l z ml~
9·)1) ISila 187 47 f,8 81 803 70 77 86 414 33 8Q łHl1 13
nisteryum spraw wewnętrznych, 1 z ministeryum
51 626 69 713 40 12 89 808 45 b8 '13 963 16021 6171
komunikacyi, l z' kontroli pań3twa. PomlQuzy n;e103 213 40 42 46 422 4-ll 49 8{) 503 53 80 98 64:~ 80 702
mi znaJ' dUJe się pro)' ekt praw o, wpl'owajzen. llU,' n.a6 96 822 41 44 4575 17027 120 45 96 20431 37 66 74
_
325 47a 50116 44 640 08 75 713 44 60 90 801 92 961 82
uczania powszechnego i Q asygnowaniu ~ fIll.lOIlOW
180M '1 28 26 120 34 87 289 $}f) iW'i es 472 602 2' 99
na potrzeby oświaty ludu.
740 57 61 8Q! 1'1 45 929 42 58 68 190t6 62 70 76 80 92
Ze względu na nauczanie powszechne Uzecia
161 '16 24'1 l' '9 75 62669 600 69 66 96 '137 88 823 8G '
.
d
' . t l d
b t
928 63 99 20003 11 91 133 39 83 219 34 62 221 38 50G
p~dkomlSja
o. spraw OSWla J li U ;/y ra a na
30 620 40 710 15 71 89 865 77 81 SOI 5 16 t6 79 84 92 t Wiceprezesa Kluzewa, na sekretarza UllcllOwnego
2Haa 61 213 350 64 71 78 40f) 20 33 505 45 629 81 '111 l Stanisławskiego i Jednomyślnie, orzekła, :i:e nale29 41 55 92 SOI 24 48 75 970 78 22019 24 68 8,4 136
ży przyznać ministeryum oświaty kredyt na wproó8 214 23 n 8l) aoa 74 46~ 515 636 703 10 11 49 61 78!
d·'
,.
"
) h cr
804 93 907 '13 93 280&0 61 64 74 121 48 286 89 S08 68 I wa zl'llle na.nczallla powszec neoo:,
.
4a& 26 70.
ł
KomiSJa finansowa postanowIła: Ant Duma,
ani tern mniej lwmisya nie mogft dawaó żadnych

719 '16 809 28 41
41 45 92 22>a 36
617 43 91 713 65
228 41 4.6 60 6~

tylko zydom 080prze ci wilym razie
. ,. •.

Ag Pet. TeL donosI: Senat ,!y)a~l1lr, ~z
w calem panstwle mają
żydzi-felczerzy, którzy ukollczyli kurs .szkól felcZPfskich i zdali egzamin przy zarządzIe lekarslem lub też w wydziale lekarskim rządów gubernialnych. Tytnł felczera wojskowego (:,roty") nie
daje prawa żydom do zamieszkiwanIa w calem
prawo

zamieszkiwani~

>

I

pań~twie.

UewizJCl w uDlworsyteoie.

brała

IHerwszą

!

Minist~r ~światy de·

regowaI na rewizYę uniwerilytetu lmzausl{leg~ człDn
ka rady tego mlllisteryum, b. rektora ulllwersytet,u warszawskiego Uljanowa.
lamkR 1 ęeie szkolI. Z rozporząJ~e~ia gló'wnego zarządu spraw rDIIlych~ ~3.rn1\.nlęto poIońt,ką szkolę ro.lnicz,ą, a UCZlllOW l perso.nel
uwolniono.
'
Napad na stacy~ DDkonano zh.rojnei ~a
paści na stacYę E:'sawetówkę k?lel połudmo
wvch. Banda rozbójnicza ostrzeliwała dworzec.
Czterech z nich uJęto~ Przed nalia.ścią na stacy~ l\Olejową banda. ta obrabowała kupoa przeje ..
zdnego.
'l Dnmy pań 'twowej. Prezes komisyi do
spraw \\' y konania budżetu, KDwalenko,. oddal po~
Dbrady komisyi program sprawozdama kontroll
pallstwa CD do. wyl<onania budżetu.
.
KDmisya rolna P?d przewDdn,lctwem RodZ1auki postanowiła naprzod rozpoznac prawa tymcza·
sowe, wydane na zasadz~e art 87. KOi~isya ".ypodkomlsYę ra~ortow~ l poleCIła
na .na3tęp~a pOS18dZe~le. raport D

jel przedata wie
dalszem slderowamu ztozonych komISYI: a) prawa z d: 9 listopada 1906 r. D wystąpieniu z gminy b) projektu prawa o oddanIU wolnych gruntó~ skarbowych w granicach Rosyi eurDpejsklej
włościanom bezrolnym, c) prOjektów prawo wlasnosd rolnej W10ŚCJl1óskiej. Na prezesa tej podkomisyi w-y brany Pdrovvo-Solowowo.
l{oIlllsya do spraw obrony państwa pod prze~
wounictwem Guczkowa, wziąwszy po.d rozw3gę~
że do budżetu IDinisteryummarynarki wpisano
znaczną sumę na rozpoczęcie budowy floty pancernd{ów, i będąc zdania, że asygnowanie to jest
początkiem wykonania wielkiego program,u bud~
wy okrętów, postanow.la zapropon0':fa~ Du~!e
wylaczeDle tej sprawy zzaluesu komlsyl budzetOH';j i oddanie jeJ" do wstępneąo rozpoznania
przez komisYę do spraw obrony. panstwa.
Dziew lata podkomisya budzetowa rozpoznała
etat wydatk(;w zarządu kolej i DŚ,wiadezyła się Za
zuiesieIllem w § 5-ym" wydat~(,OWt eks!:loat~uYl
Dych, Clbliczonycll na 41',8&8,000 ro., o ~,66t),OOO
rubli

Tabe~a WJ'lillaaliJJcl'!llI
W 6-ym dniu ciągnienia 5 klasy 189-ej 10teryi klasycznej Królestwa polskiego.
,(Tabela nieurzędowa).
Dnia 13-go grudnIa 1907 roku.
Rubli 4000 oM 21813. Itub 2000

)& 2155

11318

12563 22117 22;j~H. Hub lODU )6 97tH 12395. Rub 4"0
~.N!: 306~ 6247 7400 101158 10286 12868 14452 10395
18058 20359. ltub. 21!O lt)i: 125 237 (95 I 912 '1il8~
10.39 1224B lłS';'77 14109 19376 21917. Rub. 100 Jit)i:
10i& 1500 2731 6068 5ł11 6636 989l 10373 1198~ 1260~
]3690 14366 15353 16893 18801 19961 20309 20a78 20d19
20848 21682 219ul 22141 24901 23~99.
J.tubli 80 )i >fa: 11 '19 108 82 71 233 93 96 341 404
44 &4 63 76 94 528 66 86 93 607 ~6 61 '119 '10 829 62
902 55 98 1005 21 44 80 109 14 6! 273 91 92 95 300 10
11 14 36 47 63 73 91 401 23 8i 504 44 71 6as 762 810
22 26 60 62 64 77 918 M: 1:0111 38 42 82 83 91 101 14
46 b6 266 87 338 69 45~ ó31 62 6ó 613 l~ 64 69 67 '114
81 S4l 96 969 99 InOl 64 72 232 50 74 330 f>l!:O 47 18
6i6 63 64 7ób &~4 948 4jOB 83 104 59 61 20.5 6~ 65 66
80 373 97 4~5 68 71 ~95 97 668 746 63 31 92 839 46 9'3
62 71, 5001 46 93 116 zna 9'A 419 ó8 81 8a 6D'ł 24 81
€OS 96 726 88 8:8 45 60 905 '1 1~ 25 68 78 83 6)18 4&
52 9~ 126 217 bO 5~,326 51 83 84 421 84 8j 93 ó51 628
Sl 818j! 945 ~o 7002 119 4~ 240 8~ 318 31 '4 97 499
602 .. 3 29 35 9 J 62\ł 9a 781 813 2:& 49 70 900 2 8013 29
3~ 59 66 186 91 216 81 85 307 32 61 68 407 29 66 7:J
631 709 34 E4 84 8S 805 45 74 86 913 62 89 98 9002 24
~7 36 41 9~ 163 87 330 &9 76 9~ 403 17 ó~4 32 60j 9

!
I

Ił
t
W 14-ym, gru(lnia, jako w 7 -ym duiu elągn~enia. ?
Rubli 4000 j\I; 11314. Rub. 2aOO Kg 59,
10070 20095. Rnb. 1000 X210437 11850 15267
16819 18322. Rub, 400 ,Ni.N!: 534 641 1541
12280 17400 19074 21345. Rab. 200 N~"~: 50

poleceń ministrowi skarbu; kDmisya nie ma prawa
wśród obrad swoich wdzierać się do zakresu 0gól,~egD sk,ie~owani~ praw,odawstw~ .. fi~a~s~w.eg~;
?golue, o.plllH~ komlsya. Wlllna wyrazac .w fOlInIe

zycz~n:a, lub w furmw. umoty~~o~anej ~or~~y
pfl.ej~?la do ~orządk~ dZIennego l ~e~na .~ dlUol~

290 335 2113 11619 12616 ,13286 13730 14227 ~vnoslC na ogolne p~sledzenl.a D~my, ko.ml"y~ ,m.o
16339 17551 18642 22398 22893. Rub.
J\!M!: ze wyp~vnadać swoJe OplUł e metylkD w teL~Scle,
1470 3424 4730 4899 7151 12359 14009 141~7
ale ta!{ze w motywacll, dodawanych do prOjektu
14256 15269 16618 18668 19015 1919& 19392 p r a w a . . .
..,.
21648 22093 2324L
,
Dalej komlsya ta postano~J~a przYJąc, prOjekt
Rubli 80 .M.~S!: 2 50 67 91 235 39 307 401 prawa,. pl~zedstawłony przeZ_~nlllłstra skal'ou ~ po4 15 503 22 24 67 329 33 48 56 91 767 88 887 zostaw16!HU. p.od~tku 12,9;).,,000, rubll od .llłern922 48 67 86 !025 131 74 75 255 77 93 379 80 chomoscl mWJsluch na. roK. 1907 bez zml~n do
411 17 37 52 93 576 695 98 738 80 93 826905 14-gD .styczm& 1910 rOk~, oraz pl'RWO z dllla 21
43 65 2040 53 78 126 34 83 224 27 93 319 29
stycznul. 1~06 roku o parrstwowym podatkll prze...
485 88 612 21 708 28 39 63 66 830 31 3004 mysl~wym.
l
•
17 23 75 110 56 73 83 204 5 20 29 57 329 37
pete.rsbnrg, 1~ go gi'Uan~a. Oglosz01,10 wyrok
57 99 401 19 36 9-1 503 85 608 13 41 703 8 w sprawIe frakCJI socyalnycn demokrato w W dru53 54 84 808 45 60 909 34 38 97 4030 43 61 giej Dumie pańStwowej. Z 49 oskarzonyeh 11 u96 100 3 17 42 55 80 89 232 35 60 67 314 23
wolniollo. Skazano.: a) na pięć lat ciężkich robót:
45 404 12 50 555 641 717 45 821 38 938 88 członków dl'u~iej Damy: Anisirnowa, Dżaparidze5065 109 12 420 31 46 77 84 565 631 816 915 go, Anildna, Łomtaszidzeg~~ ,Petrowa, Je~orz 8:e17 32 37 51 94 6159 249 B59 80 85' 454 66 f?Wa, Cerete!lego,-, Cza;;~~_ezlila, st'ildentaSapotmc501 641 707 83 888 903 5 8 9 35 65 74 84 k:ego? ~I~rOZllla 1 ~!~bbOI,lll~; b~ na cztery lata ro·'1014 34 65 92 101 40 52 237 65 338 72 81 b~t ClęzklCh skazRIll CZIO~({OWlO Dumy: Bataszew,
416 26 50 67 90 530 59 73 96 658 751 851 925 Blelałlsow. Bogdanow, "lllOgrado\v, Gołowanow,
87 8000 22 28 98 151 247 342 77 519 32 94 Derewianko, l\lacharadze i ośmiupozostalych 0652 66 75 736 40 41 67 69 814 39 50 976 81 skarżonych; c) pozostałych 12 oskarżDnych ska9028 87 101 51 69 213 24 63 72 357 426 61
zano na osiedlenie.
523 85 609 45 76 741 8J842 940 55 61 t.0046'
!-'etersbllrg, 14 grudnia. Na posiedzeniu wyż ..
99 136 73 77 91 205 70 313 41 69 409 33 85 szego sądu wojennego karnego w sprawie. Q pDd93 553 68 73 77 85 610 34 73 99 761 803 22 danIe Ponu Artura przesl1chano naczellllka ar62 76 953 54 65 82 U056 63 101 9 28 64 86 tyi~r'yi, generała Biet.ego. ~wia~~k. zaznał, że na201 300 58 69 95 485 90 517 29 93 616 54 64 pascl na artyleryę, Jak Slę pozUJelokazało ze
722 39 48 81 829 36 74 81 912 34 &2007 18 śledztwa., któ:'e przeprowadził, były niesłu;;zne.
58 100 11 14 49 200 53 70 303 4 8 42 76 79 Artylerya wysHdz\b w powietrze armaty i pDcis86 400 16 3:1 58 81 509 19 48 58 71 639 71 84
~i .na r,oZkah FUk3:_ RO,zPQczęto l~rzestuchiwanie
703 62 877 78 99 H45 51 13008 ,47 99 141 62 sWlad KOW w sprawIe bItwy pod T:5lUCzon.
232 68 320 37 59 91 413 74 85 94 584 10 92
Petcrs'f)llrg, 14 grudnia. ~fiIlister skarhu uznał
658 73 82 747 65 95 819 934: 93 ~4026 51 78 za możliwe ska;::ować tar~[ęi ulgow~ na przewóz
80 130 51 64 219 325 34 71 89 406 33 533 74 machin i narzędzi rolniczych, a natomiast zasto630 76 757 66 840' 72 96 903 27 62 17 8-:1: 87 sowa~ do tego przewot,u ogólną taryfę handlową
Ui028 118 68 75 93 96 212 23 91 3lS 73 437 od dnia, 14 styczna 19 8 roku. Ma to na celu
59 99 517 26 59 80 623 37 80 707 15 32 34 ~ podn:8:;ienie wyrobIl machin rolniczyeh w Rosyi.
61 86 850 90810 77 Et;044 99 168 73 225 26
01.esa, 14 grudnia. W imieniu generai-guber30 38 402 9 26 53 99 527 45 69 72 614 33 37 natora i naczellllka miasta ogloszono obwieslcze40 58 704 69 801 4 7 32 40 42 43 80 932 nie, !-3twierdz,ające, że ceny robocizny, lctóre od
M7025 80 99 29;3 316 31 35 46 80 ,409 46 97 Jesleni w 1 ~)O(j roka w porcie odeskim wzro~ły
542 50 75 76 602 13 68 92 716 55 74 96 909 do. 3 rb. za dzień, pozostają na dawnej \vysoko13 75 99 Ul024 57 102 71 73 91 200 2 66 78 ści, mimo masy robotników pozbawiony eh pracy.
334 43 94 95 411 66 71 523 639 4875 704 18 Oparte to 'jest na przypuszczeniri~ że ceny usta21 91 815 48 80 94 98 B30 55 79 €9089 143 no\\ ira a:1IIllnistraeya, oraz na ti~m, że llldt.:ie źli,
219 36 77 300 16 89 447 53 65 68 75 516 27 którzy pragną utrzymać w społeczeństwie nit\po.
94 643 51 98 752 58 70 851 97 901 39 43 97 kój, przy pomocy gwałtów prleszkadzai~ zO'adza.~
20044 77 78 105 26 69 226 56 308 24 27 41 niu się na niższą zapfatę. Z tej przyczyuv " o gI a ..
473 82 98 504 28 627 30 54 93 70:1: 52 91 813 sza się, że w1:adza w porcie odeskim nie" ust;no ..
60 913 23 93 98 ~'6;.)8 129 34 40 73 93 99 wita żadnej ceny pracy i że nikt nie ma prawa
250 333 40 456 506 48 67 79 615 702 33 923 przymuszać do oddawania robót po cenach obo26 28 49 50 67 2~033 62 99 ,216 40 50 56 86
wiązują.eyeh.
319 ~72 78 524 30 56 618 27 3,~ 717 95 89~
Tyf.lis, 14 grudnia. Z miejsca katastrofy ko ..
921 23 23001 66 118 64 248 309 66 416 48 lejowej na kolei kaukaskiej powrór.itpocią.g sa..
67 78.
nitarny, !i:tóry przywiózł dwóch strażuJków oraz

aoo

.
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Pete~sburg, 14 grudnia. Na prezesa pierwszej
lwmisyi Dumy do projektów prawodawczyell wybrano Zacuarinall na prezesa 4-ej komiSJi Balty-

SlszaJ na jej sekretar_za Czichacz~wa.

jednego rekruta, Cięlko. pora,nionych przez bau...
djtów, l<tórzy wykoleili pociąg ,pocztowy.
Lżej poranieni s~, dwaj pomocnicy maszynisty. Jak wyjaśnia śleuztwo, bandytów ,było 50,....-;
6v. Tor znIszczono na przestrzeni 25 sążnł.Oble
lokomotywy spad:y z nasypu i są rozbite, dwa
wagony towarowe, 1 pocztowy i 1 OSObo,,! Ul
klasy, w którym znajdowała się o.chrQuą, wojsko ..
wa.. W chwili katastrofy bandyci rozpocze1i ska-

ROZW OJ. -Poniedziale"t, dnia 16 grudnia 1'907 r.
P l wagony rznc ono 8,- bo,m,b., z. którv.·, ch 5
'Iac.• 'O(

Eordaaux, 14 grudnia. Skutkiem bezrobocia
robotników miejskich zakladó\v elektrycznych i

, , ' _.
odparli. Zabito 4napastmkow.
Wagony osobow.e pozostały na torze dZIękI
l;:ondnktorowi. który je zat.rzymał hamulcem. Pogóry.
sIano pogoń
Woron~i' 15 grudnia. 119-tu uczniów trzech
wyższych ld;s szkoty realnej, którzy dla okaz~
nia sjmpatyi dwom are3ztowany~kolegom me
przyszl i na lekcye, rada pedagogiczna uznala za
wykreślonych ze szkoły.
lUkołajew, 15 grud~ia. ~~ stac~i Lv~odero.wo
kolei eharkowsko- IDlkolaleWslnej rozbIł SIę pOCląg
kHrverski. Parowóz i 3 wagony 3 'klasy ule~~y
rozbiciu. W popłochu złodzieje okradali podroz-

gazowych, miasto pogrążone jest dzisiejszego wie·
czora w ciemności. Teatry zamknięto. Dotychczas

wybuchło. Zolnierze, sta~01!iący

ochronę, napad

panuje spokój.
i3ofia, 15 grudnia. SIady zabójców Sarafowa,
i Garzanowa giną na granicy tureckiej w teru
miejscu, gdzie się już zaczyna sfera. wpływów _
przywódcy Sandańskiego, wobec tego malo jest
nadziei na ujęcie zabójców. Potwierdzają się przypuszczenia, że zabójców szukać naJeży w obozie
Sandańskiego. W Sofii dQkonano licznych rewizyj,
Znaleziono należący do drużyny Sandallskiego
skład broni naj1l0W8zego systemu.
Wiedeń}. 15 grudnia. Delegacye z\\wlane zostal y na 20 grudnia.

w

!łjch.

.

Lwów 14 grudni~L W ~rarnowie odbędzie Sl/~
iutro zjzl:'.d' rady naczelnej stronnictwa ludowego
:w celn uchwaleuia taktyki stronniotwa oraz protestu przeciwko gwałtom, popełnianym przez rząd
pruslu względem })olakó~f.
..
ro%n~ń, 14 grudnia. Z rozorządzema p~u~kle
go min istra skarbu zabroniono jaknajsurowlfJ tu'tejszej filii Banku państwa dyskontować weksle
7, -podpisem
Marcina Biedermanna,. 7.nanego ~Ia
śeicieiu po·lskiego banku parcelacyjnego pod f!rml~
"Drwę8ki 1 Langner".
.
llaw-York, 14 grudnia. Z powodu na(tch,od~a(
cego terminu wyruszenia eskadry ame:'y ka.n-;31n?J
na ocean SpokoJnY1 wydalono wszystklch Japon:
ezyków, slnzących na okręt~u~~ eskadr~ w r~h
kelnerów lub kucharzy, zauwazono bowwm, ze
podsluchuj.ą rozmowy oficerów i robią ~ota~ki.. Na
pancerniku "O~iou poehwy~onQ nawet JapOl1S~le~go
i11użacego dowodcy pancermka na gorącym UCZ} liku przepisywania 'nieda'Yno wydanych ,dla artyl~
ryi okrętowej przepisów, dotyczących strzelama
z' dział.
.
Berlin, 14 grudnia. Pod Ingo!stadtem pOCiąg
pospieszny najechał podczas. gęstO) mgły na ~ robotników kolejow'ych, pracujących na torze l za,bil wszystkich'.
lIoB&ohium, 14 grudnia. Z powod~ znanego
zatargu z· niemieckiem s~owarzysze~lem floty,
prezes ministrów b~warsklch,PodewIlsl podal

i

sitJ do dJmisyi.

Kolonia., 14 grudnia. Do

nKoloische ztng."
z New~Yorkn, . że ?re~yde.ntRoose'~elt
QświadczYł ambasadorowi mem160klemn w \\1 adonoszą.

8zyngtonie, iż po skończeniu terminu urzę/dov;ania,
odwiedzi Niemcy, gdyż praguą.łby poznac cesarza

'Wilhelma

śIi'Wsln~

do

następnie zaś

uda

się

na

wyprawę

Afryki i Indyj a.ngielskich.

my'

DZIENNE.
Petersburg, 16 grudnia. Komisya gospodarcza
pod przewodnictwem Procenki postanowiła' rozestać do wszystkich członków Dumypa.ństwowej
list z zapytaniami i na zasadzie otrzymywanych
odpowiedzi rozdzielić miejsca w sali posiedzeń, tudzież wybraó }lodkomis'Yę' W cellI ustanowienia
przepisów o wydawaniu biletów dla pubUczności
na posiedzenia ogólne Dumy, albowiem rozporzą
dzania się biletami zamierzono odjąć komisarya·
towi policyjnemu, a na'tomiast poruczyć komisyi
gospodarczej. Druga podkomisya nadania dalszego
kierunku, projektom prawodawczym na pierwszem
zebrani{ organizacyjnem wybrała na przewodniczącego Dymszę, na sekretarza Safonowa. Trzeeia
podkomisya do dalszego kierowania projektów
prawodawczych wybrawszy na przewodniczącego
!tfaklakowa i na sekretarza l\faslanikowa rozdzielila !)fzekazane jej projekty do praw ministeryum
oświaty pomiędzy członków referentów.
TytHs) Id grudnia. Wyjaśnia się, że w wagonie pocztowym drogi żelaznej kursJ(jej, który
uleg:l lla!Jadowi 'wdniu 13 b. ID. prze\vożono kil~
kaset tysięcy.
'V niewielkim okresie jest to już trzeci napad. Na tem?;e miejscu rozblciapocią;g przechodzU
wzcUni FLeczki Dehedac.zej. Gdyby wagony przewróciły się na lewo, a nie'na prawo, byloby
rnuóstwo ofiar w ludziach. Wymiana strzal(}w mię
dz:r strażą hezpieczeństwa i rozbójnikami invala
w ciemnościach przeszlo godzinę, Na odgłos wystrzałów zbiegli się włościanie z sąSiedniej wsi
ormiańskiej, z l{tórych sędziego wiejskiego i 13·
letniego chlopca' strzelających w obronie pociąga
zwbito. Przy pościgu rozbÓjników w różnych miejscach znaleziono pięć bomb, po wybuchu których

]i

zasnęła

Dnia ló go b.m.
lat 56 ś. p.
w

lIarJa

w Bogu,

258

przeżywszy

.olniew~czó.

Z

GLOGER,

Żona artysty dralltrlatJ'oznego

.

Nabożeństwo

za spokój duszy odbędzie się
we, wtorek, ! 7 b. m. w kaplicy 'św. Krzyża. o godzinie lO-eJ rano. Wyprowadzenia zwlok z tejże
,kaplicy nastąpi tegoż dnia o godZinie 3 po poladniU' na stary cmontarz katoUcki Na smutny ten
obrz.ęd zaprasza. krewnycb, przyjaciół i znajomych

w DHmtuJonym zalu pozostaay

Mąż
aBJ118im'l F lila

d~iećrł1i.

Z

+łl>lP'lf!WM!

I

ABS '''9ł!!!IiWlI

odpryskami ranieni zostali maszynista i robotnik
z 'pozoru zupełnie nie należący do tamtejszych
mieszkańców, Wagon, w którym jechał artelszezyk

drogi żelaznej, podziurawiony kulamL
.
Drezno, 16 grudnia. W dniu 18 b. m. nastąpI
uroczyste przeniesienie ciała zmarlej królowej sa-,
skiej do nad wornego kościoła katolickiego.
Budapeszt, 16 grudnia. "Paster-Lloyd" wydrnkowat depeszę z Wiednia z powodu opublikowanej dziś depeszy z Konstantynopola o stanie
rzeczy. w Macedonii.
. \V tutejszych kołachdyplomatyeznych zaznaczają, że dalszym aktem mocal'3tw w stosunku do
Porty będzie wspólne prżedstawieuie o przedluże
nie pełnomocnictw organów reformy, jakimi są:
generalny inspektor, agenci cywili i oficerowie żan
oarmeryl.
l\1iędzynarodolJva. komisya finansowa poselstw
\v Konstantynopolu otrzymaIa już od swoicb rza1
dów odpowiednIe peŁnomocnictwa. Inaczej stofą
sprawy w. kwestyi reformy sądowej, choeiaż poselstwa już się zgodzHy co d.o tekstu natykollektywnej mającej być wysla,nei do Porl;y w kwestyi
wprowaazen:a reform sądo wycb, ale projekty no ..
ty naleŻY jeszcze przedstawić do uznanIa właści
wym rzą(iom. Do czasu .otrzymania zgody rzą. iów
i zdecydowania o mog'ących wynikrlllć różnicach
.~ pO!?l ~dach poselstwa, nie mają możności przedSlęWZlą!J w s:osunkach do Porty jal{jchkol wiek

kro!{ów.

~ Do llumera dzisiejsl,ego dołącza się
ode2;wa w spra\"ie G!,viazdki dla P. M. S.

~1~;,::~s,.::~I~Je~~'~,w~~~w~P,:G,p~.~
dZiee!nD~i z n<~~nowsz:;;Ih hAnem
stanh~ i stól rozsuwally. Ktlrolewskn
"Tłl ~rC1",,:tw\'s'k':\'''' OWU'l: . nwn~wdsln~gO~ ~i~lJ.

MM

F,abryl<a

i

~

'J

,l

J

Wwykończeniu. kompletualU oraz biellzBJ kOŚCielnej, kolder watowanych
i t. p. Sumienne i punktualne wyk
.
C '
t
oname.
en}' ppzys ępne.
Ł.ódź, Nowo - Spaeerow;-\ Jl9 4.5
I pIętro.
1718-3-2
-=--"._~-

BamaUmfij-

I _w,,_

p C

1..e.

9

. -t·.

<H).30

,.)

'lO

~!osa~_~_ I~~L~ _____ ."::"-:'~~~
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Belladykta 18
-----.-agIa d,wle. z,.araz
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potrOI'
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m. 11. 3224 3 2
' , '
sprzedrmu~.
3240-2 --1
>""c"'nl W b'liz·~
Ku u ,
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dO

"~. ",.:d.

sIaka.

Z'·--'

c,;,',

l 'Oj ,

\~a

\\~:.;,1~6,

l\:
f

na

.,.

al.~a

G~JdJ z gmmy

mIę

a
(I,

d!. ySdJ.wa na-
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pa.~portll

~j9.27 --3 2
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•

1:l:U\d3.,a

Grii,blca gub. piOtrKo-

wska, wydana z fabryki W "S~Walv.ierta
, , -ł

.

"3222,33

kart" od paszportu wyd.ana
l
kości Gornegg Rynku A(lres:.~zerwo-z fabryki braci KHger na lmie Stli·
aE
na 8·
3236-2-·1
ntslawa Bautzi:\.
322l 3 3
i
'D\;trzebny 8tróż 'w starszym wieku~
~V U "
' ,. .
I . Wiadomość ul. św. Luizy nr, ::156
'
agwRt tnylt {jd Pi~ilzportłl na. lmię jai
' 3235-3--1
nil. Srody, wJduny b fabryki Rychw KaDiszu (obok dworca),
mana. ,
3?33-i)-1
, 9 mórg, pomiędzy relsami kolei kltl.-war·
pOSZUkuję. SZYCi}' w domach prywl\tnych,
'I ~gjlląJ: PC1,$~por.~ Antoniny ŁUCZ1Ik, wy.,
szawskiai a szosą.
ul. Prze,l:t\zd ]i 8 m. 6.
3232--2·-1
.&.:"o.1.\:\'y przez INO.7tH. gmtny Grzyhki, po. Wiadomość u adw. przjs.Rjmarkie·
POSZUKuje się agentów do ubezpieezeń.
wlatu turekskleg'J, 19 marCA 1\105 r. za
wieza. w Kaliszu.
1670 -10-0
Z!~laszaó się: H'irdliezka. i Stamirnwski
~r. 183.
3238 -3-1
uL Piotrlrowsks MI 150.
B2233·3
ZagiAą l paszport na imię Lid,ia Heintze.
ptł\ki i zwierzęta przyjmuje t;}ę do wy-wyd1\:ay z ID. Łodzi
' 3137-3 --1
pyehemia., u}. Andrzeja nr 11 ID. 14.
Zl:'!,~~i!iąl kWit od pas~portll na imię Te,_ _~---_--~_-3_,147
ktlGraczyk, wydany z fabryki Rosenw Łodzi, Widz6wska 5,
W6ksel "in bJal1eo"', na summę rubli
pl'zJjmuję d:r.iewczynŁd
do wspólnoJ
blata.
,
,3239 S'l
(róg Sredniej).
50 Dil iJliJę rr~n{'USAJ wydany przez
nauki., Widzewska 8 6 - 2 3 \ 8 1
Z"l'\,ginęla ,Kobieta, mająca lat 32, Antela
Nagrodzona dwoma, wielkiemi· medalami.
Bohdana W ójcieldego; jest zupel:n~e nieb. 10 nagrody temu, kto wl3kate, gdzteSybiCli:R, wIosy ciemno blond, ehora
ważny.
Ostrleglt Się 'przed nabyciem
Specyal'nQść: '~osze do fabryk.
jest suka wabiąca się "wara.", nie·
umysłowo. Uprasza. się o odprowadzenie
tako'i':'t)go.
•
192!.-3'1
miecki ponter,
ciem.no kasztanowatł\,
jej na ul. Zlejoną 26 m. l do Józefa
Wyrabiam:
i ---- ;
ogon obCięty, lewe okochol'e, w obroży.
8ybick i ego.
2340-1
Meble bambusowe pluszem kryte,
Pabianice,
sędzia
śledczy.
3228
--2-2
-Z"'agiiiąi-kW!& od ksi~zeezkt ległtyma!~yjMeble" baIJlDUSGWe motu kryty
~-iU~nt, ~O~ll\dt~i;ony-~or~pe~jt;;r,-ii~:
neJ na imię Stltnisl!Lwa Kazimlerskie.
Bambusowe etażerki,
S
I
dZialn lekCyj w zakreSie lSre<1niego za·
go, wydany z fabryki Heinzln.
324-t -1
Bambusowe stoły do kwiatów,
kłaciu naukOWego. Specyslność matema·
z- a.gmą,
. ! Paszpor t
'
.
Bambusowe gal'lliturki dziec!nne.
I
k(wta,:3zaiąe
elementv,
wuŻSZ8J").
Wla'
"
.wyaany
z
gCLInJ
l1
tJ "',
Bambusowe parawany,
,I
J
Poddębice nł), imię Kazimierza KarniD,ra F. KONEGZNEGO
domośó ul Wit!Z8wski'l. nr. 44 m 15, oli
CKi€'go.
3242-3-1
Bambusuwe ekrany.
w opra.wie ozdobnej, 2 tomy; duża.
godz. 4·-6,
2809-6-4
-,---K08ze do podróży,
mapa,
80, ilustracyi. - H.b. 1.95 kop.
"-"'O'ł!ld kwit od, p,aszpol'tu Mich,ara-pn.:
Z·iginął p8.8zport, wydany z Bla.gistrMa
Kosze do bielizny,
...~ .
DL Łodzi Da imię Józefa. Reclaw.
Dla prenumeratorów "Rozwoju" .b. 1.
'Kos~e do' papieru, kosze walizo we,
'3tusiaka, wydany z fabryki K. Hoff'3:l43-3-1
~
Kosze do ż,ywych kwla.tów,
ry. chtera.
3226--3-2
!
"ginfi;l
paszport
MtcbaJ:a
Kura, wyda·
Kosze do· robionych kwiatów,
,
~t
a.gtnęb karta. od paszportu n8 imię
DROBNE OGŁOSZENIA.
nJ z gminy. Opf!.tówek.
3247-3-1
:.Meble ogrodowe, mebelki dla lalek,
Z A.lltoniego Toruń, W Yd !\Il!'I. z fabryki
i
.'----f\~inęla
karta
od
pa:3zportu
na imi~
Kosz}czki do bułek,
t
HebJera
3225-3-2
Potrzębny zaraz czlow1ek do iuklLSa
Ignacego Staehursk!ago, 'wydana prze~
Kosze wszelk·iego gatunku na obst!lunsk
• z kr.uc'ją· Oferty"Aleksandrowi"
\Z- ~giIląl pagzport na imię Weroniki SkipOllCm1:\lstl'a m. Łod.zi.
3244:-3-1
gotowe dla panów piekarzów.
"Rozwój".
32'31-1
bińskiej wydany z gminy Belchatówek.
Filia n!i &'łOW,,1ft Rynku, w jatkach l,
pokOje (ewentualnie nieumeblowane)
32:8 3-3
.. łł .jdze.ak~e,i a Pl'zY/Jńuje wsza1ramofon do sprzedania. z 20 pł.ytr.mi
w śródmIeściu potneb!l8 od stycz'Iiia.
~~~~--------~~~~~
kie,,~"""---"'lunid, jakn&Jlepiej wykońeza.
Z\t\ rb. 2&
Benedykta ~ 39. stróż
7tlginąk pasport. Ą,a imię Zolit, Wo}cie~
Oferty, w Rozwoju dla ,.Adwokata.".

koszykarska

~~ ~nrl UanIa

WalentB~o

zagwę;la

Z'

-----

Przy sza

R

l

IE EPOLSKI

j

l

19a1-t.

Z

A'

Z
-'
Z

G

2

wsk8,Ż.e.

3~-~'-:],

"-chowskiej wydany z m· Łodzi. 3219·33
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Świece choinkowe
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Ceny umiarkowana.

.o-I:;:Jr-.~O~I§l~.o,

--------=------,------------

ł

9

. ..,. .,

Dr. L. PRYBULSKI

i CHOROBY WŁO~ÓW, SKORNE WENEflYCZNE
I MOCZOPŁ"IOWE.
Przyjmuje od gouz. !:S-l r. t od 6'-8 W.,
panie od 5-6 popot. w niedziele od 9'-{

r. i od

lł-:-6

Ul.

popot

Południ~wa

1420r397
M. 2.

Dr. JELNICKI
pow.r'ócił, ul. Andrzeja 7.
Choroby 4łkórne" weneryozne

&

moczopłoiGwe.

Od 8-10 rano, 5-8 po pol:., w niedzlole
i święta 9-12 rano.
14.63-r-248
~

~r

Dr. L. KLACZKI
,....

Konstantynowska.l1.

~

, Choroby dr:óg Inooa:owych~ .kó....;

Q().

i Przyjmuje od g. 8'/,-1 rano l od 5-8,

I

~

ne

l p~aDie

___]~~1~~~"_§.~,i§_§.§~§§.
__ '§_~/_§_. ~.~__~,__~~~§.~_~.§§§§§§~§§§§L____
i Dr.

Nadzwyczajne ogólna iebr:nie

med~

Stowarzyszenia wZ~1jemnel pORHU:y pracowników
. pr2emy~łowo handhl\vych gub. PH$trkowskiej

od godz. 9 1/,

odbędzie się

Or..I

10."

I od

1) Wybór przewodniczącego.
2) Sprawozdanie z dotychc~asowef dzialalności Zarządu.
3) Dyskusye nad regulaminem.
_ _4....;)...."_._n_io_sk_·l_._cz_lo_ll_k_ó_w_,_ _ _ _ _..,;..Zpoważaniem~,...,a_.·~_.~_,...:::ą~d_al_
Ołn..~'ieszczenie\il1

Xq 1270.

DYRE
z'Jatw,

w zast.osowanin

się

do

~i'ta'l
J

.~22 Ustaw~,

Il odwlosów.
PrzYjmuje
4-8 po połudnIu.
j

~

mi&lb Ł i
l)odaje do

Koła.

A

Porządtk

~e."~

.. j[4e

przewodniczącego;

dzienny; 1) otwarcie zebrania; 2) wybór
3) sprawozdl\'
nie komIsJi reWt.~yjne,;, 4) wybór brt\ku.lącj'Cll czlonków zarządu; 5) omówienie § 24:
Ust~ wy; 6) wnioskl zarządu t czIonh.ów Jeżeli zebranie w plerW:izymterruiLue
z powodu niedostatecznej Uośc! czl,onków nie dOldziedo skutku, to następne bdZ
wZfllt du n~ łkść (,zł·· ków ,odbed"le sit" w
eWi
re -'H@,
**'Ełli6W
©la

........

~

.I

on.

• ...2

12 ~m Rt",c~nia 1908

!ta

&we.we

JÓZEF HERZENBERG od U18i do '1907 roku

......~........o..;;,;;;.a.;,;;;,;;,;,.;.;;;.:~_:;;:.._ 23. Piotrkowska 23. _

ózef

11

obecnie

,

Piotr kowska

l'

___........_

.JJdIEi.,,~

t:H!Z7

11

iIIID.=-

I

JlerWOW8.

14291."

Piotrkowska 115.

Przyjęcie od 10-1 i od 5-8 wlecz'
W nJedz, ł świętn od. 10-11 od 5-61/,,'w
Porndł\ ń.O kOrt
4 oa _r·. 9 7
ryf)

w

ndrzeja 13.

«S

== Akuszerki A. TrenkJer,

i~
i
{::!,
1 =: .

=

ul. BENEDYKTA Nr. 10,
PrzYJmUJe na słabQść, najścIślejsza
dy.sk~eeya. TtIotnż·,przyjllUje Zl\l .: .... mO~llenia na mlast.o 1 na wyjazd.
-et
.! 1481-36 2t
>L)

Gabinet lękar8ki dJa chorJch
WENERYCZNYCH i SKÓ RNVCH;
D-ra Bili Marguliesa
i'
.

Dr. Feliks: Skusiewlcz
Choroby skórna - i wenervczne
A
Przyjm od 9-10 rano i od 4,-8 w. W niedziele i ŚWlęt'\ od g. W-l P l.)
5"7,t2~1
:; !;rlwatny przytnłjk pjłuż!J.tOzy

powróoił

Choroby wewn~trzne i

l~Hr1t3

Chor. skórna weneryczne im.oe;optclowe
Krótka .M 4., . ,
Przyjmuje od 8-2 r. 1 od 6-9 wlecz.,
panłe oc! 5 -- l)
.

g

mieszkt\ obecnie M
KOLA.JEWSKA. 67
1
1
!)rzyimuia od 8--9 /, ranO t odS-6 /, pp.

od 4: do 6 p'o' pot

ul. Średni •. ~5..

Tlsr.1r-"-, r'' u ' '.'

Dr. Edward PI
U-1ttalslaedt

ł

W południe
nl.edzłele alt S-ej

8 do 1

w

rll. • ell
Dr. ,S. KAN.TOR

469-r-2'2

n..

w· dnia 29 Jmgrudnia r.b. o godz. 3 ej po poŁudniu odbędzie sIę

O Ó J 1. . ~

do l-ej rano

~!C~\~r~~ 112
' przeprowadzll
.. PIOTRKOWSltll
powszechnej wiado~ ! f=!Pd:J;_e~dp:-~~l. do 10--ej r~~067!rl~

,

nadzwyczajna

muję codziennie od
l od ł do 8 po pol.

Dr. Józef Michalski·

Z. arząd Koł.a pracowników drogi żelaznej Fabry~znG ..tódzkie;
Zaw!adami8, że

w tutejszem mieście jakO
specyallsta. choróbsKórn Jch,. wenerycz~
nych, plc1Gwych i chorób' wlośóW'. przfj ..

I .•anł ••.

, wlecz.

1568-d . 1

Osiedliłem się

PrzYJwUle 04 g. 8-tP/, rano, od 6-81/,

rZJszeni zechcą przedstawić DyrekcJi w przeciągu dni 14 od daty WJdrukowania niniejszego obwieszczenia.
'Ł~dź, dnia 1/14 /ł"fudnia 1901 f.
1928-1

w ,lo\(aln

do l po poł;

mieszka. obocnie Da Sredntej nr. 2.

CYA

IDICZall@.

Od81/,-11 1/, r., 6-8 wiecz.,panle 5-6
po połudnIa.. W llł6d.ziele I święta 9 r.

Chor'oby skórno, weneryczna i MOCIOpłcilll1

pozJczki na. nl.e~uc;homości:
I
l) pod M.l 421 przy ulicy WIdzewsinej, prz.ez Mendl.a i Esterę- l
fł~Qfłll'. 1
Dwojrę malżouków I.eslau, dodatkowe.. rb. 11,800;
,
I ,< łl aW~~YiUil łłw II ~ IM 1IU
2) pod ]i! 51 M przy ulicach Z»waclzkiel i Długiej, przez Hersza I ~
Fuksa i Hendlę-Łaję Puks, pierwotna. rb. 35,000;
Chorobw kobieoe i Akuazery.
3) pod N! 54d przy ulicy Długiej, przez Benjamina Kissiua, pierwo..
Piotrkowska. 121
Przyjmuje do 11 rano ł od 3,-5 popol.
· 4 ~ 00
'na r b.' -.t, ,o.
. .
Wszelkie zarzuty przeoiwko udzieleniu. zażądanych pożyczek stowa50'l-r-187
mości,. iż zażądane zostały

i

Zielona Ni S.

od. 8-:12 rano 1
.
1791 15-4

elekłryzloYł

t147rl

A.
Grosołik
m Chur.Dr.
skórne, weneryczna dr4g

Dr.S. Sznitkind
Leczenie

l070-r-l01

od 9-S po pol.

w dniu 19 Grudnia r. b. punktualnie o -godzinie 8: ej wieczorem w lokalu własnym, Piotrkowska NR 120.
Sf~b
Zawiadamiając o powyższem mamy zaszczyt PliOs.i6 'tV. P. o Iaska- •
we przyjęc~e udzialu w oznaczonem wyzej zebraniu.
.
.
P
11 II.. ...lł ..
1929-12
ul. Benedykta nf. 7 (róg Promenady).
orJi ą~efi a.lUenn~1
l Specyallsea chorób wenerycznych, sk.óry

l

od '::-5,_

Zachodnia Nit 33
.
Dla panów od 9-12 ł od 6-8,. dla
dam od 5-6 popoI. W Illedzlole tyIki>

'-6.

U B.rstr.o.

neryozne.

Dr. 'SI. lEWKOWICZ

W. KOTliN

ul. PIOTRKO WSKA 71
~
'Choroby- sepoa i płuc,
l prZYlmuje analizy plwOCiny, mocza, krwi,
~ wydzielin ropnych i to d.
816·r
)

••

Chorobym~:zn:;~1:::~ iskórn8

~

członków

I

Dr A. STEl NB;;R'GII

Iii-

.
Bene~ykt'l 3
l ZAKŁAD ORTOPEOYCZNO .. GIIl1NASTYCZNY
~ ~skrzywienia kr~go:i!lupa., choroby stawów, IllięśQi

lt~O\)" Leczeni~ masaż~m i wlbracya), elektry~zu~
ŚCU\ (usowa1U6 włosów ~ twarzy za pomocl\ 'elek-

OlI

I......~
_ ' O S PAO C H RO N NA

tł'olez !.
<.leeze,Ul~
y

Gabhlet

RoentgenculI'sild

promieniami Roentgena extlm'1, lupus'u,

O-raCOLI~!~~~!~IEG~ IDr.' SPtani8ł. Płckarsti
w aphC6

w.

Groszkowskiogo,

uL, Konstailtynowska 17,
telef 1061.

ł

l&6-i-4, l

Choroby weneryczne i skórna
pr:ryjm. od 9-10r. i od 5-1 włeez~

Rozwadowska 6.

133Jt135

,8

ROZWOJ. -
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·Zr.ząd' d'rugiz·Blazn·sJ f~, b·ruczno-ł~JzLieJłł
J
uUl ls

~ł

e

.8.
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'ł
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Tomsk ~iasto 954 książki, Kedroliwiński; Sosnowiec W. 43975 i 43512
mydlo zwyczajna, Dziubas i Finkelsztajn; Sosnowiec W. 43371, 43370,
43369, 43368 i 43367 skrzynie próżne, l. Faust; Granica 'V. 27168 wino
D. Freitel; Granica 'Tv. 27082 wyroby żalazne, L. Rappoport i S-ka;
Aleksandrów \V. 96558 pilnikij K. Szremer i S-ka; Aleksandrów 96166
wyroby szklane Agentura Celna; Berlin SzJ. 6-485 wyroby metalowe,
A. Simonowitz dla L. A. Lurjego; Kjobenhavu F. 2~1 pasy transmisyjne,
llrandt 13elting i S . ka dla Uygskiego Banku; Paryż 5605
szewrony"
Herni Per~n i S-ka dla Towarzystwa Transportowego; W~~szawa
184845 pOllczochy, Dafner; Warszawa W. 183830 szplllki, Eksped. tow.
dla H .. W:issa .i ,S-ki.
'"
.
Je~el.l w!ze~ ~yszClzegolmone to.war~ ~l~ będą przez odbiorców przyjęte
w termlme u Dl1eslęc~nl~ . od ~nIa nInIejSzego ogłoszenia, to takowe
będą .8P:zedan~ ~ glosneJ Heytaeyl na zasadzie § 40 i 90. Ogólnej Usta.wy
ROSYJskIch drog zelaznych.
1909-3-2

niniejszem zawiadami~ wysyłających ładunki, że na stacyi towarowej Łódź- ~
niewykupione przez odbiorców tow8,ry, przybyle w m. ;
pazdzlermkn 1907 roku za frachtami: Wysznij :VVoloczek 78613 i 78566 .
wyroby ~ękodzielni~~e, T-wo Rjabuszyń.skiego; "Torżek :iłIik. 39485 wyroby wellll~ne, A~ LeJzerson; Moskwa m. ~f. Kaz. 310904 sukno do' podróg;
M. Merehz; Alatyr M. Kaz. 92tH wata welniana} Lebiediew dla Br. Rabinowicz; Serpuchow m. 25923 wyroby rękodzielnicze, N. Konszyn; Szlok
7089 l{.ons~rwy ryb,ne, VV. Sel; Moskwa m. póln. 81.315 odpadki przędzy !
bawelmaneJ, M. Baranow; Białystok P. Z. 149252, 149504 i 149505 t04.t
wary wełniane, D. M. Solnicki; Bialystok P. Z. 149423, 150457 i 150615 l
wyroby tabaczne, .J. Janowski; Bialystok P. Z. 150286 wyroby rękodziel.. j
nicze, 1. Szęreszewski; Petersburg tow. P. Z. 309888 przędza bawelniana I
I. Naumyczew; Petersburg tow. P. Z. 311938 wyroby cukiernicze, I 1. J.
Upienek dla A. Jendego; Petersburg tow. P. Z. 313248 wyroby eukierni- ~,
:;
cze, l. J. Upienek dla l: Flatto; Dźwińsk tow. 81720 i 82039 wyroby ~
rękodzielnicze, Lewinson i Rappoport; Dźwiń.sk 82489 wyroby rękodziel
nicze, L. IV1. Margolis; Wiln-o tow. 359535 skóry owcze, K1rzner; Ryga.
tow. 24547 chirurgiczne i aptekarskie towary, Cil. Zellg; Ryga tow.
2~943 konserwy rybne, E, R. lllnmfeld; Ryga tow. 26418 skóry wyprapo prlystępnycb cenach
WIOue, Ł. Nejszeller; Ryga tDW. 27420 towary wełniane, Naczelnik stacyj
dla :M. Rozenbluma; \Vitebsk R. Or. 59628 towary weJniane, L Dworson;
WIELKI ZAPAS
Witebsk 59966 towary wełniane, B. Sznejerson; '\Yitebsk 6(H 13 wyroby
Palt zimowych
od rb, 14:.bawelnialle, M. B. Mino; Bobrowicy 19459 wyroby rękodzielnicze, N.
Garniturów
mar;ynar.
od
rb! 12.Dachno; MOSKwa tow. M. Br. 73029 wyroby cukiernicze, A. Sin i S-ka;
,Spodni zim~wloh
od rb. 4.50
Moskwa tow. M. Br. 73319 towary sukienne, G. Ponizowski; ~Ioskwa tow.
1\11. Br. 73349 wyroby ręk,)dzielnicze, Z. Persie; :Moskw-a tow. M. Br.
Kamizelek fantazyjnych od rb. 4.74482 wyroby rękodzielnicze, B. Dlugacz; Moskwa tow. 1\;1. Br. 75122
Ubrań uGzniowskloh
od rb. 7:30 lI"
przędza bawelniana, N. Isajew; Czyżew 5294: i 5263 welna owcza i su·
Kurtek
uozaiowskich
od rb. 10.- a~
kno,' Sz. Lubelczyk; Slczepietowo P. Z. 1573 płótno, Makowski; Łajsl10lm
1161 wyroby rękodzielnicze; M. Stepanow; Walk 4839 wyroby rękodziel~
Garnit~rków d:ie?hmych od rb. 4.5".",
nicze, K. Nowikow; Jurjew 10263 wyroby rękodzielnicze PIeta i Bauman;
Pa!tocuków' d:U6emnyoh od rb 825
Kowno 113337 wyroby bawelniane~ Szuwal; Zuboow 4733 wyroby welSzlafroków
od rb. 14.50
niane, J. I. Stogowa; Suszezewo P. Z. 6042 towary wełniane, Tichanow;
Nowogród M. W.. R. 34740 plusz, Solowowo; Stenden M. W. R. 21235
U
Szmł;:chla
wyroby rękodzielnicze, Ł. O. Hereenberg; Derażnia 17273 i 17219 wyroby rękodzielnicze, Myszkat; Odesa. port 102902 wyroby blaszane, N. A.
Szreter dla H. Reicner i S-ka; Lu.-ek 15258 wyroby rękodzielnicze, SZa
Łódź, Piołrko_JSka 98.
Mandel; Kałarasz 28693 i 28343 orz~~hy włoskie, G.. Lemberg; Krzemie-I
niec 15514 wyroby rę,kodzielnicze, 1\<1. Rojchel; Krywin 4768 rzeczy do.. !
mowe,. C. Lewi; Kostopol 740.4 krzesła gięte, GOldsztejn.; Kijów I tow.
&3
210290 wyroby wełniane, Kijowski magazyll zaległych. towarów dla G.
~
G.ordona, Kijów l tow. 210457 prz~a bawełniana, Kijowski magazyn ł
~~~h ~w~w d~ ~ Lilie~all~ Kijów l ~~ 20MOO pO'~O~~! ~~~a.~••~~~~~.,~.,D.· ~~.'~
. •~,~~~~
Kijowski magazyn zaległych towarów dla l. N. Lubochyńskiego; Kiszy- ~ al
O
niów 61503 towary weJ:nia.ne, M. Szenberg; Noworadomsk 35424' i' ,35425 j', ~
I
'
fj~
meble gięte, Br. Tho'llet; Pruszków 15249 wyroby fajansowe, J. Tajchfeld; l ~
" .
1803 •
Noworadom-sk 35544 i 35453 meble gięte 1 Br. Tllonet; D~browa W.! ~
., .
,
'.
@ir'yg~l1Ifdne Leonhardł:'a
~
90894., 90895 i 90893 wyrobv.J kamienne, l. Faust,' Noworadomsk 35364
~
':\~I~
a nnuzwye~aJ tr~·,ale,,,nle lalJlią si~, przy ,osadz,ie, śCi'erajl\ "
~
Y l o~no, u8tlwal~ mozl~wosc ~atratu, m~ kaleczą nog koniowi, ~
wyroby ba.wełn'iane, Eksped. tow. dla Z. Libermana; Będzin 25024 mydlo,
d~
. 'ą Sl.ę Z lat~OS("I3. WYJIDOWfl.C i zakladac, nie nlszcz!\ ~. @
l. Kacengo.ld; Warszawa. \V. 184911 towary kolonialne, Ł. Jaglosz;
~
fd!ogi. w st~Jnł. Konie podkuta tem1 hacelami nie śli- ,: J.AI
.4
18.4001\ kn.A SadnOa s'l d~ I re 'ru o 'atu a zaw
D-.;:ł\)~ &lę 1 me pr~ewracI\Ją: - P.rzy nabyWAniu haceli . 1/1"
~
WarszaW ... lIT
Y-'f. "
~v sn J.tv,~Ubl
e "~.J
Wl
P WI
w rs
-.,
prosimy o z~raeanle bacznej uwag' na. markę fabryezną' "'~
~
skiego dla Sędziego śledczego III rewiru m.. łA>dzi; Warszawa W. 183825
@i
W~rląc~ui Iaep'1l'"ezen~anci na Królestwo Polskie i CJsarstwo ~'ffł
pierniki, <,Złoty Ub,; Warszawa 183820 sardynki, J. Nimcowicz; Warsza·
8~
~itr.2J'sz'łof Brun 1/1 S,J'n, w Warszawie, IJ]ac Teatralny.
~
wa W. 184762 papIer pakowy, S. Lawende!; Warszawa W.184743 naw, ~
~ ,...~ w _
{J
oWl~'!8I~~*,.il9.i~~fJ/"B§j>l'i!lfjD..iH~U~~~!ffłj1§J~fJ'tjilJJ.~'JJWi:fl.Wl~~@':~@j~~fjWil~~~ffI.'łJ!"'>i;~.IlIII
czJni& kucenne
emaliowane, W/~ Wajsblat; Warszawa W. 184060 apa._ _ _~..._~_
ll!l!I h
raty.do gaszema ognia, 1\{. Bacz; Warszawa W. 184656 naczynia h:uchen- a .............·.~~~ ....... ~~ ...... ~ .......................
ne emaliowane, Zylbar i FI au m; Warszawa W. 183831 towary welniane,
J. Hajncel; Warszawa W. 184551 galanterya, Ginzbnrg; "Varszawa W. •
PRZEKONAJCIE
TYLKO
•
184536 naczynia kuchenne emaliowane, Ryczewol; Warszawa W. 183561 i ,
jakie pi~kn.e towary poleoa sklep gaianteryjny
wyroby tabaczne, Tenenbaum; Warszaw~ W. 183460 wyroby żelazne/!
Brauman Ćwirko.i S-ka; Warszawa W. 184345 towar kolonialny, ZatDr.. I
l{onstalltVlloWSKa 26:
ski; W,arszawa W. 184329 cerata, Ruziewicz, Krzywicki i S~ka; \Varsza- ,
Halki,serdaki i kaftaniki Włócz.kowe ręGzuej roboty, welniane •
wa W. 185258 kawa, migdaly i orzech!. Kurdwanowski i Brzezicki; I ,
'bluzki dla chłopców cykli:;towskie, bieUzna trykotowa
Warszawa 185100 olejek cytrynowy, R. Czerwonabroda~ \Varszawa 'vV. I "
w najlepszym gatunku, sztylpy, pończochy i skarpetki wełniane. •
184080 .naczynia fajansowe, G. Alperin; Czerwony Bór 8206 wata bawel. I ,
ręka,,,,,~ic~ki welni~ne, wszeHd.ego rod~aju wyroby skórkowe, garn.
niana., J. Gełczyński; Warszawa m. 220356 wino szampańskie, Lundegrzeolem f~ntaz. YJnYC.hj paslo damskIe najnowszej. mody, kalosze
Bari dla ,:Kronen"; vVarszRwa m. 22084H wyroby wełniane, Hoppenfeld;
petersbnrslne, ogromny wybór lalek, kf;szulc męskie dzienne i noc- •
Sosnowiec N. 17399 stare części masz;yn, K. Szen; Lublin 4786\J cokóly •
" ...
~e, 120 fasonów kolllierzy męskich.
'
granitowe, Cyngrosz Nowak; Klincy Pol. 58556 szpagat, Baksant i S-ka;
~ WlIelka ~,~~or kra_a'łów ~ naJno~szych fasolla.ch i w3zel- •
Kaińsk Syb. 1098 wyroby bawełniane, Nacz. st. dla "Krusze i Endera";
~
kle towary w zakres tej branzy wchodząco.
Kurhan 16112 nici bawelniane, Naezelnik stacyidla Landan; Charków
~."""'~~~~"""'"
----....,..~
~
tow. 54200 wyroby rękoclzlelnicze, L L, Chinejzer; Rostów nad Donem l
123816 wyroby tabaczne, Br. l. i 'A.. Astanidi; Stawropol Wf. 15246 wy- i
Nowy
roby r~kodzielnicze, F. Asoilow; Jeja Wl. 5179 wyroby wel111ańe, Alo- l
ame ;najplęknie;i.sze kwIaty cięte i dQwerdow dla A. Lawina; Jekatęrynosła,w 24773 wata welniana, A. Bara- i
niczkowa,
now; Ni~niednieprowsk 37594' wyroby rękodzielnicze, J. Glymtin dla r
pros4ę uważać na. adres: Dzielna 4, , już rozpocząlem;dla osób chcących
Ginzbnrga; Rostów Je.k. 25006 skrpwki sukienne, Poszczenkow; Rostów
obok apteki ,W-go B. Gluchowskiago.
cię jeszcze przyłączyć, lekcya wpoJek.25044 harmonijki, P. Wort,man; \Viesiolyj PodoI 5187, p186 i 5185
niedziałek;
następna w środę l8-go
Wi~
część
Łodzian
wie,
że
tylko
u
Sal
~
nici do szycia i pońc.zochy, Naczelnik stacyi dla Etiugina; Kremieńczug
wy najgustowniejsza b. m. o godz. 8ł wiecz.
.
; 63808 wytłoki nasion, N. Snapir i S-ie; Lublin 4150 , towary wełniane,
W. 1nlender; Tomaszów N. 11836 sukno, Memkes; Tomaszów 11803 1
A.
Lip~ńgki
szełkie wyroby z kwiatów świeżych.
11802 'towarywe~nia:o.e. G. Menkes; ,Miechów 5,19 pierze gęsie, Szpigel:
Cegielniana 56.
1926-2 2
Gubnik 1/2'~przystan81c Ładyżin 147 wyroby' wełniane, łlilem Gitis; S18pele dodać muszę, że wszystko po cenach
178ł.
.
bardzo
umiarkowauych.
\ówka 2160' towary welniane, S. Oplu; ROWllO 3096 sakwojaz, N aC7;elllik
,M&W.
*
•
staoyi dla Szapiro; \Varszawa posp.\V. 51449 i 51448 książki, ,Haor:';
Warszawa posp. W. 51447 gilzJ do papierosów, J. Marcheiski; vVarszawa
wszystkIch
}X)sp~ W.'51376 i 51345 berbatuikiiczQkoJada, D. Rozenthal; \Varszawa
posp. \Y. 51351 instrumentiy muzyczne, M. Puszet; 'Narszawa. posp. \V. r~dzaia.ch. więc re.'formcw.,ane,. ciZie-II
NATALII ,I(ĘDZIER.
SKlEJ
k ..u~h ~nne, Hl'< rowniez towr."
,'
51333 książki, J. Herman i S-ka; vVarszawa posp. "V. 50849 skóry wy- fClnne,
Y 't. zwane b08:a:cek li drul!:.ollllUam8
przyjmUje obst.alunkl l repcracye.
.
prawione, W. Lejzero;wicz; "Vilno 143981 książki drukowane, Arbejter- W .sztukach. ADOLF SZ~U) T, Łódź, i 1575
Piotrkowska 115 m. 6.
1914 6 3 t • n pa.
11!l!!!~_"w
Biblioteka; Petersburg tow. P. Z. tHH14 książki d.rukowane, .Jetron; Baluty. Zgiers!>:!\ nr. 25.
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