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Cena 8 kop.
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Dziennik pOiityczny, ·~poleczny i literacki
~

---·,_ _ _ _

pod kierunkiem

St.

Książka ..

.wr_.....~...__--..----

Piątek, dnia 15 GJł·udnia 190.1. r.
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REDAKCYA r AOMiNtSTRACYA mieści się przy
uL Zachouniej .Ml 37 przyjmuje interesant6w między
'2;0-dzinami 11 i 1, oraz 6 i s wieczorem.

J.•ipoł·

ADMINłSTRACVA otwartą jest od godz. 8 - 2

9 vdeczorem. \V niedzielę i święta
jest od godz. 9 -- 2
_l{u.mer J00 7,·edynczu pOt'anny kop. 3,
i od 4. -

~;twarta

popoł.

OJ

'd

lDieezoruwy kop. 3.
T·elet•on 253.

ł

lt

Prenumerata w Łodzi wy1Jos:t_ Rocznie rb. 6, półrocznie rb. 3. kwartalnie rh. 1 kop. 50: miesięcznie kopi0jek so~ Za odnoszenie do d6mu kop. 15 mie$ięcznie.
Na prowincyi i w Cesarstwi~rocznie rb. 8
~ranicą
rocznie ih. 12.

Agentury:

Rękopisów

ogłoszeń: l~:<ta strona 50 k. _.Ul wiersz hlb jego miejsce. Nadesłsne SO kop. Nekrologi i reklamy 15 k. Ogłoszenia zwycz. 7 k.
n,·obne ogłoszenia 11/2 kop. za wyraz.
Dla pnszukujqC;.'Ch prac.y znaezne lHtępstwa,

Ogłoszenia przyjrnujt~ również

nadesłanych

Keila.

redakcya

nie
Za artykuły nie oznaczone z gu-

zwraca.

ry ceną, honoraryów administracya wypła~

Cena

Ił

L. i E.

w Pabianicach, Księgarnia Ed.

Za

•,:f

Biuro .qgłosze:l
Metzl i Ska,

w \:Varszawie:

G. Ungra i

caó nie

li

będzie.

Adres telegraficzny „Łódź G'(Jnł.ec" ..

Biuro Dzienników; Fiotrkowska M 103,

..

T
u
I
Przeszło 300 'obrazów malariy wszechświatowej sławy.
tW'

''

"Ulica Piotrkowska .M Hi.
Rozklad
Z i

Kolej
~)

pociągów.

Ili O Vi'

y.

Fabryezno-Łódzka.

Odchódzi z Łodzi: a) 7. Io~ b) 12.05, c) 1. 38
3.15: e) 8.IO, f) 8.50, g) 1-2.30.
Pr1yehodzą do Łodzi: h) 7.45, k) 9.30, I)

10.15, m) 3.40, n) 5.22, o) 8.20, p) I I.OO, r) 4 35.

Kolej \lf.Tarsz·arnsko-Kaliska.
Odchodzą do Kalisza: o g. 6 .35, 11.46, 4.40,
do Warszawy: o godzinie 9.30, 3.08, Przychodzą
z. Kalisza: o godz. 9, 17, 2.58, 6.35.
.
Kolej Obwodowa.
Odchodzą ze stacvi Łódź-kaliska do Sfot"Yin o godz. 6.45, ze Sł~twin do st. Łódź-kaliska
10.JO, Odchodzą ze st. Łódź-,kaliska do Koluszek
7.10, przychodzą z Koluszek do st. ł.Jódźpkaliska
o go~z. 6.20.
Uwaga. Godziny wydrukowane grubym drukiem oznaczają c~as od 6 wieczór do 6 rano.
pamiętnik
Piątek,

1/i Grudnia 1905 '?'oku.
Kalendarzy I-i. Dziś: W aleryana M.

listronorniczny: W schód

sł. 8.07,

zachód 3.44

długość dnia godz. 7 .37.

Wejście 20 kop., uczniowie IO kop.

_

j masowe W,_Ydalenie ur.zę_;,_·!nik_, ÓW po-0ztowo~tel?~
gratlcznycn, etc. etc. św,iadczą wymowme, 1z
!'eakcya nie ·wątpi w~swe siły. Nie przerażają jej na;wet bunty :w;oj~k, JlOWtarzając!' się
codziennie w rozmaitych punktatSh panstwa.
Ufna w ~iłę bagnetów 1 nahajek) probuje ona
jeszcze 1·az zawrócić :-z.4>dr11gi, i:po k.MeeJ zmuszono ją kroczyć wbrew jej woli i dotyohczasowym nawyknieniom bez "prog,onow i
wierstowych".
Wieiny też do czego zdolna jest ona;
wiemy to z prz,ykładów. których daleko
kać nie potrzebujemy: uprzytomnijmy sobie
d, z_ ,i~ń 23 cz_ e.rwca, ten. stras~ny -. pic1tek,, gdy
życie lurhk;e było Jak banka mydl~_na, a
krew lała się po ulinach potokami.
Zaa też doskoualo_ siłę reakcyi Związek
związków i Rada delegatów robotników w
Pe~ersburgu, ktM_e ujęły w. clWe ręce ki erowmctwo rewolncy1. Obrn te mst.rtucye, przygotowując się du ostatniej vrnlki pfzy pornooy :::trajk u powszeehnego, chcąc tern pewniejsze i szybsze odnieść zwycięztwo, odłoź;rł,i
c»hwilę decyd.ującą jeszcz~ ua czas jakiś. Do
chwili tej prowadzona będzie praca nad. uświadr.tmieni~m tsch mas, które do dziś były
narzędziem, w ręku biurnkracyi. Jeśli praca
ta uda się, 0 c'l,em wątpić niepodobna, w takim ra.zi.e ?iwycięztwo nie będzie zbyt drogo
kosztowało. Gdyby jednak miało być inaczej.
tedy możemy być świ3dkami takich scen,
wobec których zbledną dotychczasowe rzezie
i mordy
Ta· droga nas trwoży..

W Vfarszawie

mamy tajny stan ·wojen-

ny, u nas-„ukrytą ochronę \YZmocnioną", a
tu i tam jawne nadużycia i gwałty, wołające
o pomstę do nieba.
Z dnia na dzień kazdy dzień, każda nie_mal chwila miast uspokojenia nieci coraz
większy 1depokój, eoraz wilzkszą. trwogę. Nie
trwożymy siit bynajmniej o przyszłość: ta bo-

wiem zawsr.e będzie świetnem
Prawdy i Sprawiedliwości, a.le_
droga, która do celu ma nas
Zestawiając

Z\vycięztwem
trwoży nas
prowadzić.

wydarzenia i fakta dni o-

się zgcdzić na to, że znów
stugłowa hydra-reakcya, która zdawała się
już wić w przedśmiertny0h konwuisyach, za:
czyna dział ć. Aresztowania w Petersburgut

statnich, musimy

11

ł d:ue,~?~nych, nau_ c~ycieli,· '~ mniszek, ,Zn.ajduje

I

się

n1sKup chełmski EulogJusz".
·

1

~

,----

..

.'

_

6 Echa śmierci gen:· Sarch.arowa

.

, .
,
, ..
Do P~ters~ur.ga P?Wroc~fl tow~rzysz~ za·
I h~tego ~v .Sar~to~ie gen.; ~a~~o~, :frttłkiJ:W·
t m~ ~-~·eJma.n l adJutant „ zmarłeg~, Suk?wkrn.

I :.

I

O.p1suJą om w ten sposob osta~me chwile z~
bitego. __Około g.
po. połudnm generał zaJm?w~ł. s1~ ~ gabu~ecie gu~er~at?ra sprawa-

!

szu-1 łem
m1 bwzącei:ii. .W?Zf}Y. oznaJn;.1ł, ze z ge~era
e~~-e się w:dz~e~

Wiktor

Co będzie?
-?-

H''

!
K Qli
11 S
.~

Jakaś a~ma przybyła z
g, ~b~nm, ~enze. nsk1,eJ. Po . .eh w~llce weszła k. o:
b:eta czadlO u_brana, w wrnku lat o~oło 3? I

1 i~~adła. naprz~c.rwko g:en. Sacharo~va

1 podaJąc
ł sH~ z~ ';.łaśCJc1elkę zie_ms.k~, pro.siła o pomoc
i przeciw Ko pogromowi J6J ma.Jątku., Potem
I ~ręczyła ona "Pl'Ośbę, .ktor~ generał zaczął odJ czytywać. Wte?y meznaJoma wydobyws,ty
1 rewol'\er Braumnga
dała. 4 wystrzały. Gel n.erał Sachar~w yvyszedł J~szoze o własnych
f s~ł.ach d9 sąs1~~m~go pokoju, le.cz tam steaM
1 m_ł przytomnosc I wkrótce wyzionął ducha.
l Pierwsza. kula„z~d~asnęła ~~rce,. druga-płu
ł co, trzecia zmia.z?zyła .kose ręl~h ą. czwarta
ugrzęzła ': tylne] częśct korpusu.
ezwany
leka!z wyjął ku!e, 11a. który~h do~trzez9no nacięcia w p~s~aci ~rzyza . . N1ezna.Jomą-'tire~zto
wano n~ :i1rn.1s_cu I r-0z~rOJOI!O· Gdy odbier~
no od meJ. re-w?lwer, mezr_iaJoma ostrzegła, ze
rewo~wer Je~t J_es~cze !lab1ty. Przy odprowa-

W:

dzanm do

w1~ziema,

wołała:

,,już

Monsio1~ski.

.A
~

" """

------------Z DALSZYCH STRON.

6. Z twierdzy petropawłowskiej.
Syn otieczestwa donosi, że w d. 9 b. m.
'gdy vrzewieziono pod silnym konwojem do
twierdzdy P~tr opawłowskiej aresztowanego prezesa rn y de egat.ów robotniczych , Chrustalewa, twierdzę oraz znajdujący się obok arsenał
I. doprowadzono do -zupełnej gotowości bojowej.
u .wrot arsena~u ustawion? armaty, bramy
l tw!?rdzy zamknięto, wzmocmonostraźe, na dziet dzm~u arsenału rozlokowano póf roty żołnie~

1

.6. Jeszcze deputacya.
W „Now. Wre mia" czytamy:
„Do Petersburga przybyła deputacya 7i
Rusi Chełmskiej, aby prosić o obronę dla luft l rzy i t. d.
du ruskiego, mieszkającego w 10-ciu powia'"' ł
taoh gubernii lubelskiej i siedleckiej. Depu- 1
6. Panika w
tacya pn~ywiozła petycyę~ opatrzoną 50,000
W „Słowie"

podpisów chełmskich małorusów, proszących
o przyłączenie ich od wieków rosyjskich powiatów, t. zw. Rusi Chełmskiej do kraju

Południowo-Zachodniego.

Na czele deputacyi,

meznaJoma

teraz nie będzie męczył włościan".

złożonej Zi włościan,

Rydze.
pete1•sburskiem

czytamy:

objęta paniką.
·Łotysze opanowali
władzę, zawiązał się rząd tajemny. który wyd.aje swoj~ rozkazy._ Niektóre osoby, które
się rządowi ~~mu me . podobają, nikną be?t
śladu. Chodzie po uhcach niebezpiecznie:

„Ryga

2.
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szeziV,oficerom, .którzy . mogą się pokazyw; ~:hranm ~yw1lnem. Miasto wyg~,lł~a Jak wymarłe. Ciszę grnhową ulic nie1'J~~Y przerywa tylko odgł~s przechodzącego
Nąt~:t"ola .. ·Przybył do Rygi okręt szwedzki i
zat>;irał. ·'.W~zystk~ch poddanych szwedzkich.
NastróJ mrnszkanców pr~ygnębiony.

w skutek ostatnfoh pogromów antiżydowsk1c~ w tych. miastach, a 7.najdując się obe.cme w trudnościach płatniczych postano-

dz?

.. >~; . t~lko

wiła

generał-gubernatorstwo, a

nerał"gubernatorem będzie

łohub.

ge-

mianowany p. Soł

k.uł~ 1 w kancelary1 1 wybrali kilku z pośród
$1~h1e delegatów, którzy zwrócili . się do ko-

Obronę za oskar.lonemi

zamierza us~n~ć ze służby kilku naszych . to~
warzyfł>zy, oswiadczamy swoje niezadowoleni a
z teg~ i nie prz1stąpimy do służby, dopóki

zostaną

usunięci".

pr~emów_ieniu

. Po

komiearza i po

dłuż.

HZeJ. narad~1e pohcyanci po:~tanowili strejku
z~meeha:ć I okoł~ godz 1 p~ południu udali
s1ę

na posterunki uliczne.

=

n?w. kodek~u

· ·.

Podczas obrad, cyrkułu strzegł

.

duał pułku

silns od-

.

liElscowA.

sób, której polecono natychmiastowe zorganiz~wanie n.a_u~zy_cielst~a

. · ludo!fego

oddziały

Walne zebranie

całej gub.

powiatowe.

członków

Łodzi, Zgierza, oraz całego powiatu
odbędzie się w przyszły wtorek

go

··

związku

st3ł .aK~ ~ra:vodawczy, zwia~tUJąCY

wnosili: za Sto-

karnego,

.

s:vobo~ę

stwa.

Nie zaprzer.z.vcie rni panow~e sędziowie
i sądownicy rosyjscy, że przychodzicie tu
be1. znajomo:foi miejscowsgo języka, miejscowego prawa l o by czajów i w tej nieświado
mości rw1~ostv.waliście przez cały czas bytno·
ści w kraju naszym.

.
Nie zaprzeczycie mi panowie sędziowie,
śledczy że przy gromadzeniu materjału do-wodowego
w sprawach
karnych badacie·
świadków,. którzy bardzo często nie rommieją zadawanych im pytań, nie ]rozumieją treś
ci spisywanych przez was protokułów j że
często~ wy nie rozumiecie udziehi.ny.-:.h wam

skazał na pozbawie-

-

zeznan.

WyrfJk w ,Qa~tęęznej formje i sposób

zażalenia na wyrok powyższy ogłoszone będą
w d. 28 h. m.
Izba sądowa warszawska, która od ~zasu refor~y sądowej po raz pierwszy zjechała
do Łodzi na. kadencyę, w dniu jutrzejszytn
w ~alszym mąg~ rozp.-atr~wać będzie sprawy
pohtyczne, lecz JUŹt w, sah zjaidu sędziów pokoju przy ul. Mikołajn~skieJ

nauczycieli ludowych.

Związek nauczycieli ludowych gub. Piotrzostał założony w Łodzi w d 10 h.
Wybrano komisy~ złożoną z siedmiu o~

_prntrkowsirieJ w

I

Syheryi zaś Kasica j Szumińskiego uwolnił
od wszelkiej odpowiedzialności.

:kowskiej
m.

kraiu naszvm!

me wszystkich praw stanu i osiedlenie na

petersburskiego gwardyi.

z.wiązek

I

I "

l~rczykiem--adw. prz~ Maternicki, za Szyszakiem-adw. prz. Mog~lnicki, za Kasicem _
adw. prz. Stożkowski, za Szumińskim-adw.
przysięgły Filipkowski, za Kleinschmidtem _
ad w. prz. Krukowski i za Lewandowskim _
adw. pr. Piotr Kon.
O g-0dzłnie l ł ,wfocz,orłi)m, przy drzwiach
otwartych, sąd ogłosił wyrok, mocą którego
Stolarczyka, Szyszaka, Kieinschmidto i Lewandowskiego jako winnych !.'j art. 126 n cz.

nnsarza z następującem oświadczeniem:
. „Ponieważ ·dowiedzieliśmy się, ze pan

towarzysze nie

s

I

KRAJOWA:

że.

p . Ta.d. eusz trzem bosz sł ucznie
· się
· zwraca dn sądowrh:ów, pisząc co nast~puje;
Naród domaga się s~1dów polskich, a wy
l mUczyciP-~sędzir>wie i sądownicy rnsyjscy w

!YspółuMaale sędziów gminnych Zawadzkiego snmwtua i shnva; gdy wszysi,Jrn, co sziachet1 ~Jechelta i wójta gminy Bałuty, Zimmera.
niejsz? w, ojczyźnie waszej i .na~zej c.rnvrnłuje
rozpatrywała sprawę .Józefa Stolarczyka. Mi· 1 d"' riaJszyuszego urzeczyw1stmema obiecanych
chała Szyszaka, Stanisława Kasica, Antonie· swobód, r.Ny, przedstawiciele spravviedliwości
go Szumińskiego. &,efana Kleinschmidta i
w kraju naszym dotychczas miiczycie ..
Leona Lewandowskiego, oddanych potl sąd
, Musicie przyzuać 1 ze tam, gdzie wnl-·
z II części 102 art. no w. kod. karnego, jako ność ma panować-wymiar sprnwiedli wości
oskar~o_nyc'h o należe.me do tajnej organizacyi
powinien się odbywać w języku miejscowym
Polskiej partyi socyalistycznej.
.
i przez ob,yYrnteli miejscowego społeczefi.-

policyi.

zapewm,

7

przewodn.1ctwem :prezesa Kraszennikowa przy

.
Wcz_oraj rano stójk~wi cyrkułu I-go w
Wars~awie zebraws~y się i:ia P?dwórzu cyr~

~ie.

~

Z iiby sądowęj.
Gdy \V całem państwie rozgorzał ruch
. W . dniu ~czor~jszym w sali sesyonal· \Yolnościowy, gdy po dłu~aletniej , tłumionej
neJ mag1~tratu izba sądowa warszawska pod } wake. ludu o prawa człow1.eka . ogroszony zo-

=

landzka.

pap

caleao interesu

fabrykantom ło<lzk1m.~

. „Praw. Wie~tnik" ogłasza Ukaz Najw~zszy~ nakazujący u~worzenie generał· gu·
be.na~orst:va nadbałtyckiego, do którego we}·
dą gnoerme: 1Hlandzka, kurlandzka i est-

+ Strej k

:wzięcie

·

Pa~~ywa firmy powyższej wynoszą przeszło m11Jon ~ubli.. z._ których 1j., należy się

~ }. „Sł.owo" do'Yiaduje '.,się z wiarogodnego
zr@dła, z~ guberme nadbaltyckie będą połą

czone w Jedno

zaproponować

w administracyę.

:IT wy 11/ilczycie•..

ł1

_______
Teatr, muzyka i sz!uka.

z

ŁódzKie

(19 b. m.)
Piotrkow-

"

Nie zaprzeczycie mi panowie sędziowie,
a ~·szczególności sęd:ziowie pokoju, że wy·
dając :wyroki nierozumiecie często vryjaśnień
str::m i że· one nie rozumieją waszych zapy-

tan.

Nte zaprzeczye.ie mi również, że na wv·
polskim,
oswrndr,zahsme mera.z ,;tu Jest sąd rosyjski
-po polsku mówić nie wolno~. Myśmy takie
głosy .słJ:szeli 1 ze. ~gi:ozą w,idzie.liśmy, że se-,

j8;śn.ienia s_tp~n d~wane w _języku
l

I~;j;k~.eme

s~raw~edhwaśc

polską

na

i ro-

* Zapowiedziana na wczoraj w teatrze l
Społeczenstwo nasze uznawało was za
„Victoria" premiera sztuki Heyermansa p t.
le~~zych prz~<lstawicieli. społeczeństwa rosyj„Ora et labora" odłożouą została do dnia skiego w kraJu naszym l dla tego może ocze-.
-,- ~ przemysłu.
ł jut-rzejszego..
kiwać od was głosu spr:,\wiedli\vości.
Wielka :firma manufakturna
Pecho~ } . WczoraJ w teał..rze „ Victoria'' widowiska i ·t; • Pr.a\;?a, przed kilku laty i w.v świętowawicz i Syn, posiadająca hurtowe składy bła5 me było.
,
j 1 1 ;:scl~ J1;1Dile~sz wł~rowtHhen!a
u UP.s ję'zyka
1
11
watne W· K.iJ'owie i Romnach ucierpiała bar- i
~~
i r.o,sJ:JSk~ego do sąaown "twa: prawda; wz.vwa-.
~-~
! llscie I nas Polaków. urą~;ając uczuciom

o godz. 11 rano
ska 108.

w lokalu "Lutni"

s.

l)

DZIE

,SIĘĆ

.

(garść

DNI IlbiA PA IAKU.
uwag I sJ:iosłr:<.e*eń).

2) Sk.'!ro policy~ miał.a c;z~lno~ć i _od wa- l .
Przedewszystkiem prz0konałem się, . jak
gę .zgwafbc ~asa~m~zą tresc ~aJwyzszego ł istotnie . przewrotnym jest i oh.ydnym - cały
~amf~stu, to me 'JI~z1~łem ra~yl. , dla~zego ł ten sy&tem, rządzenia, do którego pogrzebu
me miała by dopusc1,c.s1ę gwałtu I n~o. moJą o-· i gotowimy się wszyscy.
1
ł s?bKą. Myślał.em so_b1e: „Czas t_ra01 ..czas pła- •
~o, proszę, raczcie uwzględnić: manifeCl, a, Fortunaj1 R.ewolucJa-:-ko~em się toczą;
sty--mc, kon~tytucya-nic} zjazdy, petycye,
gwałt,. prz~m?c I bezprawie 1d_ąc z G~ry ku
delegacye-m?, bomby-i tu nawr.t nic nie porno·
D~łow1, póJdzie ipote~ z D?łu ku ~Vyz:rnom. gły, by przemętnemu obywatelowi zapewnić
tąz samą: drogą... z;rnte, me zna htośc1 Nec~uć. t~ochę praw i wolności, a tymczasem

mezys.

-XX-

3)

Na Pawiak dostałem się drogą zupełnie
naturalną, mianowicie przy pomocy:
1) Manifestu z dnia 30 października na
temat najsolenniejszych obiecanek konstytu-

c,yjnych,

-

Manifestu z dnia 4 Ustopada (tegoż
roku' Pańskiego) na temat najprawd?.iwszego
wprowadzenia. konstytucyjnej Polski w stan
2)

wojenny, i

3) . najrealniejszego aktu gwałtu i prze~
mocy ze strony po_hcyi.

Oporu przy aresztowaniu mojej osoby

nie stawiałem, a to dla trzech powodów:
1) po mojej stronie byłem ja i mój
poczciwy rewolwer, prócz tego kilkadziesiąt

tysięey nie wojska, lecz broszur i jednodniówek; zaś po „czarnej" stronie byli: '. pan komisar;lj, pan pomocnik pana komisarza, jeden

I

h1storycz~a .. „

.

wt~z1em0-było, ~la

mnie przynajmniej~ istnym
raJem na punkcie absolutnej swobody wolności.

.

Na Pawiaku z ranuema

skompromitowanego już po tysiąckroć rządu nikczemniebiurokratycznego-siedzą (na oddziale „sekretny?1") tylko naj;porząd.niejsi i najzacniejsi ludzie,: któ~ym c1, i co ·lCh aresztują. nie godni
są na,vet. stóp ca~ow:ać! . W. takiem ~i9c towarz~~tw.10 zg~dzi ~H~ srndzieć, c.hociazby. o
c.hłodzrn 1 gł 1 dzie, :im t~lk~ człow~e~"pa~tYJ:-

i

niezaleinościt

1

Faktycznie: :robiłem co chciałem nieani miejscem, ani cz~sem,
am ~zynownikami, ani przepisami, które bezkarme a . śmiało na.rus7ać, i przekraczać _
uczyło m~Ie samo więzienne „naczalstwo"!
Doprn~o tu zrozumiałem, że my wszys„
ny, lecz nawet naJmdleJSZJ "burZUJ - l .fil!- ~y ok:utme krzywdzimy ten nasz niewinny
1 pocz?my rząd: wszak on tylko dobra. naBzego ·
ster. .
.
.
Nie . było zatem p1:z~crzsyny, b;y uprnrać ~ragni~, chce ~~ID: właśnie najidealniejszą
s1~ .z;bytmo prz~ wolnosci I swobodz~e, skoro . '~oln?śc z~p_ewmc, 1 w tym celu pcha dzie~
? nich f~kt~czme~ na~et. na "W_?l1H~J stopie" f siątk1. s~tk.1 1 tysiące niewinnych ludzi za
!rnrzy~t~c me moz~a, .1 ~ie będzie można pó· 1· kraty w1ęz1enne...
·
ty,, poki stary ustróJ hn;irokratyczny nie hęJ~de~ tylko czynił błąd-nie do prze·
dzrn zwalony przez ZWJc1ęzką Rewolucyę!
baczema: ze nas tam s1ł4 wloką, zamiast dać

by~em krępowany

. Wsiadłem więc do karety:, wcale grun- . przykład ~ob!'Y i samym się ulokować w tych
norac? Wl~'.inennych... Każdy nieomal c2;y~
now~1k, zwr?-s.6cza z tych ,,emigrantów'\ nam
n·av ~~a~ł!t .?r.t~}a nasłanych,-ma na .d1:1sz;r i
StL:~ 1::--im~ c1ęzl~~0 grzechy, a na złodzrnJskich
łapach--113.s~ą ~re~v.. .

wme. zbudowanej1 a tak wiPlkiej, że z powo- ·
dz~n~em zmieścić by się w niej mogło 21. 40
naJWI·ę.kszy~~ czynowników, g-ener•,Jnych ła- I
powm~ów l !nnych obr7.ydł.yc~ „kulturtrae- 1
gerów upadrn~o .rz,du rosy1skiego.
Pobyt mó.1 na PaYV"iaku w charakterze I
,przestępcy :politycznego, .„państwowego\ -'-- I

pan rewi~~wy ~i d~ugi pan. rewirowy, s~eści~
J?_anów st?Jkus_ow 1 16 żoJmerzy z k~~ahmam::
Cl o~~atn~,. mest~ty, me pochodz11I. z arrnn
manuzurskrnh, am z Sewastopola, am nawet
z._ .Kron~ztadtu. Na nich wi~c nie bardzo mo- I
glem liczyć.
t wypadł z ogromną dla mme korzyścią.

I

I

r

•

•

zapłaty!. .. "·
Henryk Fraenkel.

„Lecz przy1dz1e k1edys dz1en

(D. c. n.)

··'
.t
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3.

1~dzkim., ~o tej ?ro.czy~toś~i: ~ądzą~,, że jako
. »Dff ęz. Członków
duktów przy tej same· nominalne· łae domewolnrny, przyJdziem.s dz1ękowac za odeWiecu Nluiczycielslriego
tk ' .. b l "" .
b0 t .kJó
.
~ P. y
brane, nam prawa, za usunięcie Polaków od
\miasta Łodzi
me oe.sme .ro . n~ _w.
. ....
urzędow w sądownictwie za usun1i cie j:•z „_
p d ·
. ·, .. · •·
·. ~ :
. .
. . ó .KraJ r~~nu.Je .~1~ _1 ]!rzez te klęski, lłtoka naszego ojczvstego z ' przvbvtkó\v 'I'~n;i„ Członk~iJ:I~~~~ maJą zasz~y:~. mmeJsz~m Sz. re b~zpośred~w odbiJaJł\ su~ na gtJspodarstwie.
dy. Prawda wyście od nas .i te<>"j) ~y- i i\: b'· , ~ Łu/~~Gaybe s rngo, ~a.Jące~o I StraJk ~oczt 1 tele~rafów przeciął nerw zyefa
magah\
'
M
.
! 8 ę ze. 1ac w. ? z1 O . · .m:.. doUJeść,: ze l ę~o~omicznego. Nwdawny strajk kolejowy
: . .
. .
.
,
.
.
.
i c~ętnrn by .sH~ Jako
e~· angiehcy ----::- poląc;r zl. ·s1lme dot~p.ął gospodattzą d~fałalność. A.tum. Dzis10.:~z~.Jedn~-l{ ~~~:,„~1la }est . tak_ uro- I ~iecem sollda!yzowaH ~ nad unar.odowientem ; ·sfera st'taj'ków robótniczy~h tHiiemozebnla
~~yst~. p~~~U.vl_~ ~'Yul~H'."~~ . pti!llr:>za_ w~zyst· ł szkoły Iudowe3 na~adzałi, gdyby me korespon~ t wszelką pracę wytwórczą. Kapitał chowa si:.
~IC~ :~to 1!10 Jetit 1:1e:vu~!:1l\.1~m a więc sądzę, ł dencya w "RozW?JU" (~ 272).„ w której-_ k_o- ł1 i wynosi za grariieę; ·
· ·ę
. KraJ
ze l ~-:[ sH~„ odezwrnci~, uzn~J•)c sluszność na- re;spondent podpisany hterą K. wy~2ądz1ł im 1
pr.ze$ywa jakieś . ę~oQ.u " k ·t· _
s.~yc~ _z~? an. 9zyż bY, m•s ka o c,hle b po ws zad- 1 wrnl ~ll. krz;y wdę. w. opinii publicznej, p l'ze~ - i łów; "przenosziinie pieniędzy ~i gra~icę ~~;.
r.i Zan:] kała v, am. usta? . .
.
i stawi~J~c rnh . l~ko . wrogów unarodowienia ! biera chp.rakter ep·idemiczny. Dawniej tak
r. \~ai;za P~Ze?Ież njczszna p~kl?buje. wa: f ~zko;.Y' 1 przyp'l~_lllą~ 1m • w. wzn.iian~owanyn; j skrzętnie przyciągano kapitały 'Zagraniczne,
:zt~J pittcy.. Idźcie ~am, -- gdzieście 1~r:z.eh I ~rt!~~le :o~m.ute ~~anrn, i _orzec~en~a o teJ a· teraz wysyłają je z P"OWrotem dO""OjĆ~ · • . .
wa.s
1
.V}t\
me wypo.. Za nhµi
i
rosyjski. . e
ma .młodosm, gc~zie mrnsz~a wasza roiłzrna, I ":!edz_rnlI.. \, o~ole podprnam .za~naozap\ z . posiadacze. Bankructwa idą po b"ankiiucgdzie ogół mówi was'l;ym ,Językiem-tam te- 1 -w.ielk1m zalen1, ze ar~kuł pomienwny stać i twaah.:
··
r.en wa.szej pracy, .na. _gr~111~ie rodzinnym. I 81 ~- może_ powod~m. s~kodli'!e~o rozdw~Jenia I
"A to d~;prowadzi do olbrzymiego brtku
stanow1s~ dla :1as ;urn zabrn.Rn!e!
.:
. mię~~J ~rac?wmk~ml n,:i m~rn sizk~>l!leJ, ,'! pracy, g~odu i nędzy_ w m~astach.
:
D&cie moznosc powrotu .do kraJU teJ ! chwi~.„ ~rntoiyczneJ, w któreJ zgoda I Jedn?s.c 1
"Wieś znosiła I znosi głód. I ją chcą
wielkiej rzeszy polski.ej sądowrdków, która w I w~z~ otkieh. warstw sp,ołec,z~nstwa b~z rózm· za karę za rozruchy pozbawift pomocy ś~d~
pogoni za kawałkiem chleba. musiała przsjąć ! ?~ ~vyznama, w tak w:J·S{}łHffi stopmu są po- I ków społecznych. Na to wies: może odpo\fie·
zaofiarnwane im posady w waszej ojcz_yźnie, l z,1dune.
.
·
. .
.
. \ dzieć rozboJem, pożarami i zniszczeniem łl.a·
a ~t.ó.ra z radośc.ią powrór~i d~ kraju ..Wy bę- I
Pr~eto _Prosimy. uprZ~Jffilę s~. 'u Wiec .! jaitków: A. ·.gdy . wł.ośeian..i·e· ·.....:z.·bu._r·.·.z.·ą.. szystko
dziecie pracowali dJa swoich 1 my dla swo- l ? .wys~o.... owame do Redakcyi „RozW?JU o~po- l na ws1, z głods rzucit s1~ ..dQ . nuast i tam
icbl
ł w~edm~J. odez':y . ~ celu spr~st~W~Ulfj. medo: I zniszczą to, co jeszcze ocalafo od ··rułriy. '
Już znała~ły si~ sz~achetne głosy waszych ! k~a~~~J 1 po częśm fałszyweJ korespondencyi
~I stanie si~ ~o kónieczn~e, o ile podU
,.. . .
i stępny bankrut, panstwo, b~dz1e w d.alsz.ym
rodaków tuiaJ zamie3zkatvc. h które 11zn;;ły 1 P
·
"
'
,(
powa:tJmem przez uczestników wiecu ' ·
d ·1 t
·
'
słuszno~ó~ żąd~ń
nar.('.t~n.· pol_skiev,o.
Juź~ pro-·
łi koleżeńskie
o.
! ciągu pro w~ z1 o ~ samą pohtyk9 co. do
fesoroYt'Je pohtechnH~l i uniwersytetu uznali !
Nast _ ~., od is .
ty?chczas, o~ l~e zech~e .~trzymać k.r~J w ptakoniecznoś~ poioni7:ac~i .. pols~ich uczeln!
ęp Ją P P Y·
.- dyum długi:J, chromczneJ r. ewolucy1 I zruJnO·
wyższych być
1 przyznali się, ze me nasz kraJ 1
naród. .
.
powinien
miejscem ich obywatelskiej i :
11 wać
___________
........_ _ _ _ _ _ __

1

1

s~natło dz~e~1ne, ~dzie.

I

łączą wspołł·,·H~Ie- S~la

kto~1ch ~w r.teczy:v1st?śc1

!

I

rrc.· !Ii

idą też pieniądze

I
I

w.

I
l

l

działa1nnści.

t:>

Już, młodzież rosyjska wyższych

profesorskiej

~

-.i

Z•kla?ów namrnwych uznała ·i wypowiedziała nam
I wam, że w polskim kr:~ju winny być szkoły polskie.
·
To samo powied:t.iały dzieci wasze, gdy
w czasie pochodów lurlowych po KrakowskiAm Przedmieściu ·w dniu l .Listopada po~
wiewały chustkami z otwartych okien I·go
gimnaztum i ~godnie wołały „ze skonfiskowanego gnrnchn wołamJ·:. niech żyje sprawa
polska, niech żyje naród polski!!"
tluż wyrazHi protest przeciw dotychczasowemu systemowi dla nas polaków krzywd-zącenrn i przedstawiciele innych zawodów,
jak naprzykład kolejarze, a wy, przedstawi·
t.iele sprawiedliwości milczycie! A od was
głos protestu powinien wyjść pierwszy.
Wypowiedzcie się więc słowem i czy.
nem, czy nie umajecie, ~e gdy ogłoszoną została wolność sumienia i słowa, sprawiedliwość
w kraju polskim powinna być wymierzana
przez obywateli-polaków i w ich rodzinnym
języku.
Czyżbyście wszyscy byli zwolennikami
ideałó\iw p. Proskurjakowa?

. .
()(l Wl0Cll IlHUCZyCle1l.
-~Obecni na wiecu nauczycielskim,

od by-

tym w d. 10 b. m. (w niedzielę), otrzymali
od kolegów-ewangielików list., w którym ei

n~mlają się na niedokładnti i niezgodnę z
prawdą sprawozdanie,podpisanę literami K. K.

.„,

a umieszczone w M 272 nRozwoju". w spra·
wozdaniu pomienionem IliiSi koledzy-ewangie·
Hey upatrują dla siebie wielką kt·zywdę,
gdyż przedstawiono ich jako wrogów unaro.
dowfonfa szkoły, co jest niezgodne z rzeczywistością. Podzielając w zupełności pretensyę naszych kolegów. zebrani postanowili
prosić Redakcy~ o sprostowani<l powyższego
sprawozdania w duchu solidarności kolegówff\Yangielików z innymi kolegamj, a następnie zebrant wyrażają zrlziwienie, dla czego p.
IL pomimo iż był kategorycznie proszony
·pczez ogół zebranych, by zechciał wstrzymać
si<i ze sprawozdaniem do powrotu delegatów
ze zjazdu w Warszawie, nie tylko żądania
tego nie uwzględnił, lecz nadto popełni.ł niedyskrecyę, wymieniając nazwiska zabierają·
c.vch głos w sprawach, mających czysto poufny, koleźeński, decydujący charakter.
Treść listu, o którym wyżej, jest następująca:

I:'\

•
tl
•
u1na
I:'\ osy1.
-?-

I

oZia•.ł.a1nosc
· '' Sacharowa.

I

-s-

i
I

W „Rusi" znajdujemy poniższy artykuł ·
. .
M. Fridmana o ruinie Rm~yi.
Gazeta „Naczało"
podaJe następując~.
0
Rosya rujnuje się„. upada dobrobyt kra· ko~esvondencyę
"uśmierzaniu" włości.an we
ju. Byliśmy zawsze. biedni, lecz teraz grozi I wsi Cho.wa~szc~yna.
.
na'll n~nrnt nędza.
I
Dma 21 listopada. do wsi Chowanszczy~
Gospodarstwo państwowe jest w przede- na przybył_ g~nerał Sacharow, -wydelegowany
d~iu. bankructwa Zwykłe źródło dopływu ! dl~ . st.łumiema rozruchów ~ g~b. sarato~
prnmędzy--pożJczki, zamknę-to się. Renta spa- : skrnJ wespół. z gubernatorem, p„ócz kozaków
da ni~ przerwanje pod wpływem wypadków. I przybfła. z mm ~rtylery~. . . _ , .
.
Przeciętny kurs renty 4% w Londynie w gru~ I
Zgromadzem włośe1ame zostali otoczem
dniu r. 1903 wynosił 100-98, w r. 1904-,92!-, i przez kozaków.
Po ':Y~ło~ze_niu krótki~j
po ~lpad.ku Portu Artura-90, po dniu 9 ISty- I prze?:iowy o s;,vym przyJ~źdz:e l _o zna.czemu
czma-87!, po Mukdenie-87, po Cuszimie- 1 manifestów z vO·go paM.ziem1k~.~ 16 hstopa·
87t potem w chwili oczekiwania pokoiu-91. da~ gei~., S~ch_arow oś?Viadc2ył~.1z p~zyb;ył yv
po buncie „Ks. Potiemkina"-86, po zawarciu: celu _n_amowiema włości~~; by J~ż wu~ceJ me
pokoju bez kontrybucyi-95. Rząd odetchnął godzili. na cudzą w!asr:osc, yros~ł pr.zytem o
swohodniej, a hr. \IV!tte prawie już przygo- wydan_rn przyw~dc_ow I ludzi zł~J woh- wro-

I .
I

tował sobie olbrzyą1ią pożyczk~. Lecz wy-

buchł strajk pażdzietnikowy i przedstawicie-

le banków zagranicznvch DOWrócili do do.
mów. Wypadki biegły: "'rewolirnya rosfa 1 przy~
bierając coraz groźniejsze formy; równolegle
do teg? up~da~a wiara ·w zdolno~ć .Płatniczą
rządu 1 kraJu 1 renta spadała; w dnm a gru~
dnia zniżyła się ona . na 78, 3 potem na 74.
c.zy to już, kres ~padku, czy te~ri aoc~ekamy
się kursu 50%. Zaden prorok na to nie odpowie.
„ Wpływy do skarbu idą powoli i pójdą
.jeszcze wolnif\j i gorzej. Od r. 1906 'hm niej·
szą si~ ~ochody z opłat wykupowyeh o po~owę~ t. j. o około 45· mil. rub. Strajki kole.]OWe i pocztowo.·tolegraftczny przyniosą ogromne straty. Dale} coraz głośniej rozlega
sję hasło-nie płacenia podatków. Wreszcie
wycieńczona i zrujnowana ludność ,jest w
ogóle złym płatnikiem.
„Skąd więc rząd weźmie pieniądze. Czy
zacznie forsownie drukować papiery, czy
też naruszy fundusz wymienny w złocie.
Tak, czy inaczej, obieg złoty będzie. mniej
trwały.
„A .Jeśli do usilnego popytu na złoto dołączy się wycofywanie wkladów z kas oszczę,d~ościow.ych, co .i_ui się zaczęło, to za wieszeme w,y miany papierów n-t zfoto stanie ·~lię
nienniknionem. A zatem pójdzie spadek rub„
la Tak tedy bankructwo w tej, lub innej
formie (kursu Drzymusowegn, zdewaluowane·
go rublat zawfesźenia \vypht), nastąpi nie~
1~~iknieni_e, ,~ ile. ~ie zmirni się położenie polityczne 1 me nnme r,~,wolucya. Upadek waluty. /'.łotej wstrząśnie całem życiem gosnodarczem kraju~ zrujnuje szerokie koła przemysłowo-handlowP, a podrożeniem cen priJ-

gów OJC~y~ny., 1dor~y podburz.aJ~ włościan, a
potem kryją t-:i~ za ich .Plecami. · .
Ze strony włośman wystąpiło dwóch
mówców w .c~lu. w_yjaśaienia ,staĄµ _.rzeczy s~arosta '!łPJ~ln i .prezes _sądu ...wołostnego~
n:ez_włocz~ie JednaK zostah pobrn1 :przez koZi1kow, az do utraty przytomności, poczem
1 gen. Sacharow przes~edł do budynku zarządu
wotostn~go, a wło&c1an zgromadzono przed
hadynkiem.
. : Tutaj gubernator zaczął wywoływać:
włościan „ wedłu_g .listy" i b~dać ich w ten
sp.nsób: „ priyznaJ su:t, podpallłeś, grabiłeś1 J ?'N~e." · --:-. „Hej ~ozacy"! Zjawili się kozacy
l 1 b,il!! bill na zm1~nę, aż dp u_traty prz".;tomnosc1, o?rąbywah ka wałki ciała z . twarzy,
yryrywah włosy, brody, poczem wsadzali do

I

I

I
!

Kozy.

Pobito i aresztowano ogółem 33 ludzi
którzy, według zdania policyi~ byli kramol:
nilrn.mi:' i prowodyrami. Wszystko to odhywało su~ przy gubern.ato.rze i z jego polecenia;
gen. Sacharowa tutaJ me było, znaidował się
on w budy~1ku zarządu. wołostneg·-.~ a. bicie
odbywało się o 1--IO sąz. od hudyn u. Wielu
pod ok~ntnemi r~zami przyznawał• r.1.·~ d? w~:
nJ; Pu_ rozprawrn ~1:1bernat~r odczY:tał 1,ak1~
~:J :ok ka~ał wluśc~ano!Il su~ podp1spYac, do
,, ... e 0 0 kozacy dopamagalt .mu knutami.
.

!

, , Wedłur .słów uc~estn~ków .zgroma~zenw
?~rnz był .o~:opny, mektó~zy me mo~h mó-

r\·1ć !r~ęśh_ dę ze strachu, z wyroku me zrozumiel! am słowa..
. .
.
.
. _ B1to~„s~arców 70:letmcm za to, że me trzy~aJ~ wi k;t1 bac~ ~lnow.. Wsz!scy _koz~ey b;Yla p1Jan., .rnrbaLZJ nstwo ich me daje się op1sac.~.
~~
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Piotrkowska

M 27.

Wyprzedaż

pn cenach fabrycznych.
NAJWSPANIALSZY PODAREK fl\l'JIAZDKOWY IL

A. KA.NTOR
Magazyn wyrobów brylantowych,

złotycb

r-

i srebrnych

Piotrkowska 29 (dom WHma Landau).
POLEC A Biiutern poważną: kolczyki, broszei egrety, kolje, perły i pierścionki wytworne
Bizuteryę zlotą z kamieniami i bez kamieni:
bransolety pancerowe -i inne ła11cuszk0we, broszki z brylantami i kolorowemi kamieniami, pierś~
cionki od 6 rb., łańcuchy długie do zegarków
wachlarzy, łańcuchy męzkie do zegarków, breloki, spinki do gorsu i mankiet(nv.
Obrączki ślubq~ od 8 rubli.
, PapierOśnice i zapalniczki złote, ·bogato dekorowane kamieniami, papierośnice srebrne z kamieniami emaliowane i gład
kie, papierośnice czarne stalowe, z kamieniami z:lpalniczki,
pudełka do papierosów na stół.

Największy

n~jrozma

ze zlotil

.

szałkowska 136. Telefon 6056.

mikrobów.

ogłoszenia.

rym
K
mana ".

upi:~ używaną

otomanę w dobstanie. Oterty sub. ,,Ohprzyjmuje admin. „Go11ca
Łódzkie~o".
2502-l!:Hl·

wybór, najpiękniejsze modele, realne ceny.

-... lfantor .Warszawa, Mar•

za-wierająee

Drobne

Srebro sfołowe.

Gdzie używają „Galakton" dziatw~ je~t zd~ow~ - ich mózgi, krew, nerwv są silne - gdyż nalezyc1e odzywiane.
Galakton dodaje sił i przedłuża życie.
Jedyny pokarm dla niemowłą , dzieci, osób osłabionych, podróżujących,
wojskowych i t. p.
1899-24-20

Mleko nie

najwyższej wartośct

Puchary, dzbany do wina. zup, karafki do
wina i likieru, serwisy do likieru, kubki, żardiniery, koszy ki, etażery, kandelabry, lichtarze, ecrituaiy, serwisy
do herbaty i kawy.
.

rdajhygieniczniejs:ze, gdyż Jest absolutnie steryhzowane, wolne od wszelkich domieszek i łatwo strawne.

Sprzedaż wszędzie

zła.cane, jako też
itsze przedmioty
i srebra.

SREBRO:

gdyi jest nilekiem prawdzi-

_

. biżuteryę

naszyjniki, łał'i~
·- cuszki. dewizki 'l.fott i pu,„·szelaką,

kowe małe.

~~

wem, naturalnem..

brączki ślubne,

ZEGARKI damskie i męzkie, ozdobne i gładkie, tylko wysokiej precyzyi, zegarki biur-

Mleko sterylizowane w Proszku
Najlepsze mleko do wszelakie~o użycia -

Wyprzedaje µo cenach .-- ,.. -~
rliebywalt: nizkich: złote
srebrne zegarki' nH;;zkie i . -·-----·- · ·· ·
damskie, pierścionki z brr-·
1antami i bez brylantÓ\'\', o-

/

,HAMONJA'

·proszek suchy, bezwonny dn
froterowania podług i linoleum.

Zalety „Hamonj i ":
l) Oszczędnoąć w· użydu.
2) %a.oszczędza znacznie pr<lcę.
3) Nieszkodliwy w użyciu.
P ~·óby i sposób użycia rozdaje

tuleni

S
szukuje

warszaws~iej

politechniki,
korei1etytor, po·Maten1atyka, pol\N schodnia -5 + m. 7.

doświadczony
łekcyi.

ski, · osyjsld.

2541-12-2'.'

Jest do odebrania koza bura z bia-łemi łatami,

za zwrotem kosztów

na uli y Benedykta N2 20, u stróża tegoż

domu.

2543-2 1

się beznłatnie.

Dost~ć można we wszvstk icl·
składach aptecznych. 2467- 11-7
SKŁAD GŁÓWNY

w

składzie

okój frontowy o 2-ch oknach i
o l~vrn oknie umeblmvane lub
bez ~\1ebli, do wynajęcia
D.zid11a
~2 2R,;m. 14,
2532-3- ~

P

aptecznym

A. ROZENBLATA
ZIELONA N'2 3. TELEFONU N2 556:
Tamże nadszedł sw;eż.y

JA, ANNA GSILLAG

transport

TRANU S'wedzkiego.

pozy~;kała111 olbrzymie ~ la l~reley wło_SY: na ·

----------------------~~~-·

185 cm. długie po użycm w ciągu llx nnes1ęcy
przezemnie samą wynalezionej pomady .. Pomada
ta jest uznana za jedyny ś;-odek przeciwko YJYpadaniu i na porost włosow, wzmacnia skorę,
wywołuje u panfrw bu_jny. porost brody i nad!lje jui po kr6tkiem nz~cm włosom na głowie
zarówno jak zarost~Wl na twariy naturalny
połysk l bujność i chroni je przed wonsną siwizną ai do później staro§ci.
.
_
'!
Nigdy nie utrzymywałam, ze panowie,
którzy mają, łysinę i u których cebulki włoso
·1 we ule»ły znpełnemu zanikowi. wyro:,ną po uiyciu me} pomady nowe włosy. gdyi jest to nie
i możliwe; natomiast tam, r;dzie cebulki \vłosowe
! nie uległy zupełnej zagładzi~, tam p_omada .moja
<lziała jui po bardzo krótkim czasie, zarowno
u panów jak u pa1i; skutek jest p:wny.
.
Dla'ego tei gorąco zaleca się wszystkim
paniom, którym włosy wypadają, uiywać co pre·
dzej pomady Anny Csilla~. 2S-letnia egzystencya
mojej firmy przerlstayda najlep:mi. gwarancyi::
wypróbowanej skuteczności nwiego śro_dka.
Cena słoika 3 ruble, di> mycrn gło\vy
myrlło ~O kop., paczka ziół :ifl kop ..

.
I

okój umeblowany zaraz do wy-·
najęcia. LIL Długa M 63, str{iż·_

P

,„-skaże

2526-a-H~

·CYRK Gigetto Franooni TRUZZL
przy rqgu ulic Zav.adzkiej i Pai1skiej.
O Z I Ś, dnia 15-go Grudnia 1905 roku:

WIELKIE

I

SPANIAŁE

przedstawienie

składajace się z 3-ch części, z zupełnie nowym
Udział wszystkich nowo.zaangażowanych artystów i

I

Na zak01\czeuie

I

Wvsvła ~iP. rt1wnie7. ta zaliczeniem. == ANNA GSILLAQ Wleden I

Graben 44-

przedstawienia

daną

będzie

programem.
artystek cyrku.
Wielka Wystawna,

Pantomina.
~NONS: Jutro 2 Wielkie przedstawienie.
. W niedzielę, 17 Grudnia 2 wielkie świąteczne przedstawienia:.
o- godzini-0 3·ej po południu i o Sł wiect5orem.

- . SPRZED/\'/', w SKLAPACH APTECZNYCH i PERFUI\iERYACH.

&ił1i 1łiw1y iu lilf 1 M. Lisieckiej,

Pi1trk1wsk1 51,
W yd awca K. Brzoz·Jwski.

Druk K. Brzozowskiego, Zae.hodnia 87.

..

