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Kalendarzyk tygodniowy:

l! 38.
Clna.

8ob. św. JuHallDY P.
Niedz. św. Patrycyus~a;
POD. SW. Symsona B.M.
Wt. św, Konrada W.
Sr. sw. Leona B. W.
Czw. SW' M&ksymlannD.
Piąto Katedty sw. Piotra

prelłumeraty:

iW LODZI:'
Rod~Dł~ , ,rb. 8 k;

~

.Pó~cnłe'" ,,4',. '-:-

Kwartalnie" 2" -

Wsehód,!l.: god~. 7 m. 18
Zachód sł.: godz. 5 'm. 11 ł
Dług. ,~nia g041. 9 m, 53

Młesitezp. ..' - " 68
Odil08z~nie

:lOk. m.'
Sk,

'Egz.':poj~djńezy

I

,przeayU,ą.p.OÓziQwą:

Redako:ra
w Łod%i,

Roez,uie , " l'b, lO, kop, --

·Półrocznie,.

'Kw..rtahi!e I.

•

MJes~ęcZJ11e '" -

.ctNA

Role L

5

2

" -,

50

"

80.'

uzienniK~~1 it~cln~, ~rzem~sło~, eKonomicln~ s~ołeGln~ i literac~i, iIIu~trawan~,
l

Sobota" dnia 16 IUlego 1907 roliu.

.... Przejazd M '.
Nr, telefonu 593.

Kantory. własny w Wall"sza_h~. ul. Krucza .M 23; .. Pabianicaoh .. p. Teodo1"a JIIIi"keJ
_ Zgi-erzu, .. apteoe
!P'atkał w TomasxcDie li p. Teodora Hilla •

p.

OGł.o$1~~N:' .. Na .le·sl au a" na l-uaj stronic) 50 kop. za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. Z8 wIersz nonparelowy lub jegomJejse~
".ł~ogło.z.ai. po l J /, kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1 kop.). It a k l a l i y ł N\} kro log i po 15 kop. za wiersz petitowy.
Zadol~czeDie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia bonoraryum Redakcja uwnża za bezpłat.ne; r~kopisów drobnych ule zwraca.

nedaldór lnb jego zastępt,a przyjmują interesantów c~dziennie,

"L
"B ,''""O""T,
,'~,'•,E,'
'
" ,,'
,
't W'

VIO'TO
' ',"';
. . " ., ' . ..

z wjj{;tkiem tini świątecznych, od godziny 4 -

5-ej po południu.

w·
otrzymują zboże
odległości
arszawa,'J38D.a 8 kład
O~iI:nowka
~trzymuje, ~b.oż~

z
100 wiorst. Na'pr~t.f
wies
ze s~aC1i
Urrnal, odlegLej o 95 WlOrst;, WlOSCllUW tracą po
po gruntowllem odnowlemu I zupe.IneJ zmIanIe admInIstraCYI otwarŁy.
1344:-21) I 4 dni na podróż po zboże J płacąc po 30 liOp. od
I
Gdyby generał zatrzymał się w pierws~ej 1e- i p,ud~. A. kiedy ~ jednego jakiegokolwie~_pollkt:l
"o,'warz'~Qw'o
no~n
K'rD~~tu
ł
pszej wiosce i z~jrzaI do pierwszej lepszej chaty, ł zooz~ wI~no by". ~osta;?z~n~ do 4g lub aO WSI,
O .'
.,' , U, U U .,
niewątpliwie z?ba~zylby obraz, daleko odbiegają- I t~ mc dZlwnego, lZ OpOZlll8.me sta.Jesl~ chro...
I ey od tego, JakI narysował w swym raporcie. 5 ll1Cznem. ,
. •
l
I •
ł
l ! Ja - dodale dr. Guido de Prado-opiszę tylko to, ł
Co zas, ,dotyczy tego smacznego chloba, . kto!'y
,O.,Z· . 10 . ',ll~noul I '
nu1 I co widZIałem na wlasne o c z y . : wrz~~omo generaŁ ~zramczenko znalazł,. w ,~zbach
Vll
..' li·'", 'V,
'~ JO
UB ł
W powiede świażskim bylem we wlości Ko- I wlosclan, byłoby poz;~da~em, _' a~y sam ,sprobował
." ,
t siakowskiej. Z pięciu wsi, które zwiedziłem (l\fot- ! :e ,Okazy c~le.~a, ;\tore Ja ,Wl~Z,lal~m l zabra~e~l
Piotrkowska 109
WlllO, Kosiakowo, Klre,lewO Albobaj, RlaZau), trzy ! u sobą ,z ~.lO~ek oub. l~a~ql~skleJ. 10 samo w.ypana'm:ocIl1~tąwy, zatwierdzonej przezp. Ministra otrzymywaly zboże regularnie. Do Molwina na- ! da ~)o'Hed,z,lec o wartO::>Cl zl~rn~, przezn.3.~zonego
Sk!rbu, ;·tózPoCz~tąezYllDości. ',~ała,."ia wszelkie ; d~szlo ,z opóź~~eniem 4.dniowe~, Kiere~ewo w dniu l}~ zyw~osc .. Prawda, w llle~t~rych ~eJs~o~o
óJ~r.'Plif:.,;~aB~,Ors~ie.pr~yjmuje wkla4y :n:a..,loka;-, 2.0 styczn~a Ille otrzymało zboza oczekIwanego ha I sClach zyto Je~t dobr:, ale wllootne, ta~." . ze po
",~:' terrnUlQwą,ip;l&lcąc od 3* dor 6ł% W stosunku: dzieli 14 ,stycznia. ,Wziąwszy pod uwagę, że
wysu,szenm .daJe ubytku ~: w~d~~ po t:lIlty ~na
r,~cmyin.
'
208""';'10 '1 stwo wloscian,'o~zekuje '~~ ,to . zbo~e, Jite~alnie.o ~udZle. W mnych w~zel~~omleJsco.~v9;sc~~ch~.,.zbn~ gl~dzie, . to 7-dmowe opozmeme nlCzem me moza I ~e, dosta~czane przeu rz~d7 zupel~.e~l.~z~~~.~~!U,
i byc usprawiedli:Wionem.·
. ! Jest d,o uZJ~k.n. StacyaSzlChr.an ;np. ,do$tarczała
'yszła Z druhd~ieło AtEkSIAIDRA MOGILNICKIEGO
~
We
wlości
SzemiekińskieJ,
jak
utrzymuje
pil zaw~ze ~loscla~om Ziarno zmlcszanez ~lł~~lem.
ad. wo.kai,~, , prZYSięgłego
.. ,
l. sar z miejscowy, nigdy nIe ,odbierano zboża 'w ter- f ~akIe, ZH~rno napotykalem w całym pOWLC~le,te
p~ t.l(ar, dgdałkowe".
. "
""
'.'
(ł{arycJelesn9.., ~a~y h~ńbją~e, Pozbawienie .czei i pi'aw)~ ,~ minie. Do wsi Rolszoje 8zemiakino ,po raz ostatni , t1Uszy~sklm.
dostarcz'ono
zboże
23
gr?-dnl!l
r.
z.
O
braku
zbopr:7.YJ'~~
~z~~laarrYCah.
Jl3:teczl'
yl\a",h
"w:OSCla1llle
,~le
,c.h<Jłelt
Sir. 366 dll~ej Qsemkl,. Skład glÓW.UYll Gabetbner& i Wolf~
ża Ul'z~!d włości nie byt powiadomionym jeszcze
' r ' , ; , . n l ~1 I Y prlyyylem (O ,tel WSl,C&"
,'
w Waf"szawie.
'
w dniu 24 stycznia r. b.
Ja p~~ty~ nleprzYJ~tego zboza le/:a~a ~ spicbl~rzłl.
" Tegoż ali_ora wY4ane poprzednio.! S~d przysięg~
Biorąc pod uwagę. że Szemiakino otrzymuje "~,lOS?la,llIe, na ta~'gu spr:zo~a\;a!l ,.JaWnie ,'~yto
l,ICh. 'NarszaW,',a 1,899",",8,ąd Y,.' adminfstraeJJ,n,e Warszawa·
1900. IndJwidu~HzAeYB kary. Warszawa 1900· Obrońca • zboże z Tetiusz, odległych O 40 wiorst, to łatwo sZlchlallSl~le, Jak ,Je nazywalI. l u~i zlarua, n~1>ftJ
krlminalny i opi1,l!a pUhli,ez!1t!o-"> Warszl\wal901. Z ja- ~ uświadomió sobie, jakie było opóźnienieo
przez IHllll}l, Kupn:1~ową. ,cokohvwk oczyszezQ,nr
~JlJcb dni. . P~zye., Lódz 190~.
,214:
ro~ samo bylo we wlości .J a.tczyńskiej i in- pr.zez ~vlo::;clan" ~a '~Jera[ 7:n~czlny procent k~k:olu
nych. Prawie wszędzie, gdzie bylem napotyka- l mnfch szkodhwrc~ dOffil.e::;zex:.
.
" ,.
lem to samo.
"
<10 tern. wszY,stloem me. wledz~ ~~:!.:~~~!~~l
W Małych Jalczykach miałem ciekawą roz- SZ,rt.. mc~enko, .am, sam gubelnato~ k,' az,•.all~l\'lt,""',~,'(ó,',"rc~
mowco
zapewmal mm e, ze wszyscy WloscHHue ot~~a.lt
Bylo to w sobotę, w dzień targowy. Targ ~bo~e na z~siew i nie otrzyma~(~ ?d )lich .o.I!~)~"
Francuz 'ell'. GuidodePrado, ktÓry zwiedzal zaś. w Malych Jałczykach uważanym Jest za naj- dueJ skarg!. . Tymc~asem wl~sciame, skarzyl!/~J.ę
llielftbre miejsQ'owośei, , dotknięte,' ?lod~,ln,\~ gub. ważniejszy w powIecie ana.wet w całej gubernii Plrzeden;t~ą, ze ~boze na zas,!e.w dosta,rczog,o: J~n
~uiaiłgklej, wldruko-W'u.t 'w ga.zeCJc I'II OWa'rlszcz" kazańskiej, Ze wszystkich wsi okolicznych przy. Z?yt ~ozno? ~oPJel"~ 23 wrzesUIa,. t~k, .ze z,qlusze·
o~s'zerny ar~ykul, ilustrujący lStot~J stan rzeczy, ~ było mnósLWc, włOŚCIan.
n.I bylI zaSlac swoJe wlas,ue J ,tylh,o co, zobrąne
k-tóry- 'poniujwstreszczeniu, p~daJt\my;
J
l)rzy.pr~wadzono na sprzedaż 300 koni po zIarno:.,
.
t '
W' tYC'bdniach ,generał Szramczęnko, wice- łbardzo lllzklCh cenacb,nawet po rb. 10 za SZLU- .
I\l~dy p~osll?m gube!~allora, . a.by ~Ilw;~lno
g.ubeJ'uator bęsarabsl\L ,komenderowany do Kaza- kę. BIedni włościanie dochodzili do rozpaczy, nie b!lo ob]ec,hao nll~jSCOWOSCt dotkmęte grodem, :ąla dla na<J~Qr.u'· 'nad prawidJowym rozdiialem znajdując nabywców pomjmo cenbaje;\znie liiz- pls,ze ,daleJ ,dl'. ~U1do de P.~ad? ~ g!lbt?rnat?r:,~~~
zoóża, prz'ezn-aczonegolla żywność dla głodnych. kich. Zacząłem ich rozpytywać.vy mgnienIU oka zl':l.llskt. zrob1ł UH u!w~g~, l~, J;llena~eż?-l?by ,Jez~:;Hc
. General:~SzramĆzenko w depeszy rozpow8zech- zebraŁ się dokoła mnie liczny tłum.
P? wSIach - wlo~cifaU1e i:)~ straszltwle, \v.zbnl~e,Ii~onej przez. J.>e.t .. Ag~ .telegraficzną oświa~~zy 1, .że
- Otrzym\l]ecie prawidłowo zboże na ży- lll, mogą pana W~H~C. z~ ,aglta.~or~, do.u.a~, ~za;blc.
JJle':oirzy-ma:l"n:;ni'jednejsl,argiofl wlosclan na WllOŚĆ? _ zapytuję.
Po co '}'pan t~~. Jed"Zle?, - ml~wlt .. ~10~IJlleJ ~I c~
OJ>óźD]tlnio 'iW.~ ąosta)vie zboża,przezllfłczouego
~ Prawie nigdy! _ ,brzmi oupowieJz.
pa1;l tal.lzobaozyl \\ szyst}co w .porlH\dLl. Pp4róz
.p,a ,ż.ywność.~l~ włościan, dotkmętych nieuro_ Prawda! prawdal-'-l'ozlegaj~ się bardzo pauska bezcelo~a., ,aoproc~ tegu ,hanl~o mębez,dza.lem.' . ' ,
liczne glosy w tłumie.
plecz~a. Pan nie WIesz, jaJulUi dZikusamI ::!ą\uasi
~ic <lzi\\nego, - pisze dr. Guido de P1'aoo - ~
- Od l\Ogó zależy by te.go ule bywało? _
wtoSCIallle. \Vezmą pana za rowolucyonis.t~ i zap'iztiltcia~ ?n pl'zez mi,ejs,cowości trapione głodem i pytarn. .
, .',
biją, nie oddając na wet w ręce pOlie yi.
z· sz:ybkos~aq ,bly~l{(lwlcy.
i
...::... Kto to wieł
,
W. P,et~rsburgu ~cjąż m,i,mó,wiono ,-k,0401.Y
Ja.le Cezar - veui, v;di...
.
ł
Idzie tu O ciemne l)ien.iądze! _ od?'ywa dr., GUIdo d~ ,Pr~do.-ze, w.l os Claulll rosy.jskLLu;piAie co ,.~iclzial.generat Szr~mczfmko?
r si~ z tłumu glos drugi.
jaruca, grubuanUl1 lelllwlec.
'Vewl?s~i ,l\iał'YJ Jalczyk rozma\via.t tylko . Co zna~zą te • ~c,ienlllt'1 r~jen~ądze) dowiedzla~
~,YInc~asem w ciągn ~rzytygodtliowoj.! mojej
zestauowy1p lpl:s~rz~m włości, odrozmowy z nau- l~m . się dopiero pozmel. JaK SIę okazaIO'~:są to podrozy menapotkalcm arn jędlltlgo.pii'an~żrj'włoeZJciel em $~kolnlm ~ ~ l~k51~zem u(~bylil się. sta- plel1l~d.ze, które włościanie dają pisarzom włości '. sCianllla, przeciwnie zaś, pijanych POli~VłU:~Ólf,JlO\(CZO, I~llle wl08el, .,rz8H'clal galopPfil dZielną
cna wodkę)
za dostarczenie, zboy.a w terminie. d03C.
trojką· Rzr- cz Pl'~~~iCi~~• .uie mugI otrzpnać aui Zwyczaj. ten ~ozpo~szechniollY jest wszę(lzie,
, 'Przeko~a~enl się,~e wloŚeianii1ro9yjskFPFa.
jednej sl{ar~i od.
"
l we mozo hyc inaczej, 61(01'0 nleliliOr~ wsi cUJo nle llllueJ od każdego illńego,' wto'ś.cianma,
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więcej. W~~~dzie włościanie wi- ~
'Vybory w miastach (w 45 gubernia.ch bez t w depeRzłwh tajemniczym ~a!r.achu n.a hl'. ",l'it~ ..

ale cierpi daleko
tali mnie, jak drogiego go'ŚClą., ugaszczali ozem ~ Królestwa Polskiego).
f go. ,,:Ruś" pisze co następuje:
mogli, chociaż mieli tak malo. Wszędzie przeko ..
Ogólna liczba. wyborców L221; z nich wia- f
ił V't7 dniu II-ym u. m.~'O godz. Ił-ej wlecz.,
nąle rn się, że pojmują oni 8wojfłlliedolę 1 pragną : dOBlej barwy 1.061, a rniauowicie:
~ do jednego z pokojów w down hr.Wittego na
jeJ zaradzić, lec~ nie posiadają śr'Qdków ))0 t.emu. ł
Postępowycb
218
. prospekcie 'Kamiennoos,rQwąldm,gd~lę popne~
Nie są też bynajmniej d~ikusami. Nazwa. ta lepiej ł
Kadetów
375
dniomieszkal h~ red.aktof! fiR:qsk.<g;os~·, P·,GUfió>j
pa'suje połic-yi,która raęc~ywjśrie postępuje nie..
Lewych
281
jew, ,przyszadlbuCet.owr, O.'.VYasilje,w~'aby aaparazbardzCl cJ~iko.
Razem opozvevi 874
lid 1V piaou.Od&Hlll\Wszy zasuwkę, w. zobtl.ez~1.
____
J J
W kominie wis~l.\cy zupełnie llOWI.. sznur, o ezem'
Prawych'"
112
zawhJ..domil p. Gurjewa. Tęn ze swej strony ~a.Październikowóów
44
wiadomit policyę.
ił.azem rZ<ldQwych 156
'Przy, rewizyi luftu w :jęd.nYDl; z zakl'ęt6'N;
Umiarkowanych
9
znaleziQllO zupełnie nowepudęłk;Q z;::lIeohaąi~Q.lęJ~:;
Niespodziewanie pomyślny d.la. !cadetów rezul..,
Be~partJJnych , 2 2
zegarowym, którego wskazów~i ną~ta",iOMł bllr
tat wyborów w }\foskwie, gdzię lista ich przeszła
, na godzinę 5 ...t~' mmut 20"Wid~):cznle fQ.Q. Ptwe wszsstldeh okręgach wj'borczych wywolaJ: w Ro- ~
Razem nellttabl'ych 31
, delko z odpowiedniemi O$tro*,ności&mi wyjęto.:':r
sri latwo, zrozum'iale wrażenie. Wszy~t1de dzienuiDalej zanotować należy jeszcze następująco l' odeslano do zbadania do ~bC)~~~Ol.~I:Qiłl&łta.demii
ldpoświ'Qca,ją temu wypadkowi osobne artykuły. zestawienie wyborów we wszystkich kUfyach w 26 l artyleryjskiej. Na~ai~trz,o gódz.' 5.,.ej ~polłl;
Przyt:aoz,amy poniżej parę głosów bardziej chara· . guberniacb (bez Króiestwa Polskiego).
dniu, do domu hr. Wlttegoprz}Qyly:n8. sled.ztwo'
, kterystycz,nych:
Ogółem' wyborców 2,863 wiadomej barwy na , wladze sądowe w osobie", wiQep~o.k:łlra.to.r", sę, :'(RH~cz):
! 3,224. Z niell przypada na.:
dziego śledozegQ,' p. Kulabka l Ul~iej$eowaiO ko"l\loskwa glośno wypowiedzial,a swoje slowo, ~
Postępowych
557
misarzQ.. !Podeaas rewizyt l~ft4w: i &QmhulW'
wybory moskiewskie są nową Cuszimą. dla naszej ł
1{adet6w
385
w jednym z nich znalezion~ j~ij1;C'ze"jedaą tej s,,hiurokracyi sanlOwladnej i my nie wątpimy, że i
IA~wych
597
Ulej l<ollstrukeyi m8.szyllępl~kl$ln,łb .',' '"

i

Echa wyborów w Moskwie.

!

'1~:~l~~~~~Sto~~~~:~zC~,e~!r~~~~; u~f:;c~; z~;~~;!~

I

,twas;Cl';ca ll.?S?l l lJOsle do Dumy przedstawIClelI '
lH~rty't twolnoscl ludu (k .... d.)"
.:~ ;Tel<1graf:t:
./
""Stu sześćdziesięciu wyboroów kadetów, wybrłin'Ye)l w l\foskwie- jest to ~upelne zerwanie
z pr~esdoścją, a przedewszystkiem z opieką urzędnr~ów ~ad. l.udnośc!ą. Ch~ciażby biurokr~cj~ )r~~: !
~a.~ąWZ.lęCH~~ c~e~la.la. SIę . ,~ładzy . w tt)J na.U,Zltll?
ze l w l!rzysz~oscl ,zyo .z nIeJ będzJe-:-u~tąplO jej
W J(ażd!~ rape w~padnl? prz~d namslnem .ludu, ł
kt?~y wreSZCie uśwladomIł S?bl.e swą potęgę l pra- ł

l

pr~:~~:"";-':-1:ł-l-0-P-O-ZY-C-Y~i'"":]:--:;'::

dnej

Paź{}ziernikowców
281
1:1
d
h H70

prayel~m ten dr\lgi przewyżSza. plepwszy () 6-"""7
arszynów, ,t~k, że z jedneg9 dac~u na drugi bez

."aZ 6U1 rzą lOWYC 16.r-)
drabiny ąosta.ó się niepodobno.. PrQ.c~. tegę ws~yst ..
IUla,r1w:vanyc I,
kie kominy nada.obu 'W domu ,hl'. Wi,~tego zaBezpartYJnych
189
bezpieczońe sąZ& pomocą metalowyćb 'dymników.
Razem neutralnych 354
PO drugiej stronie dom· hr. 'Wittegooddt4i&lo:;'!
Z ogólnego zestawienial'lRiecz" wyoiąga wnio .. l jest od sąsie4niego d{)1łll1 ~:p . ,N9.~ą.! szerQ.~A;~~\'::!
sek, że, dotychczas zap'6wnione jest pr~ejście 175 l !)od,wÓrzem. Jakim spo$obem. mog~yprzad(}at~ą,
poslów opozycyjnyelJ, CO stanowi mniej więcej I się do kominów dwie m&8zJAl pitlltielLle,'Jctt$rycll
trzecią częśó ogólnej liczby poslów. Do obra.- ! rozmia.ry (6 werszków i 4; w&rslIlti), pnewyższ8i1',
chuuku tecro nie są wliczone gubernie Kr61e$twa I ją przecięcia komin6w oraz' drzwiezek-Diewia-

TJ

~~:l:tt0~e:~~
proo:-';;~!i~:::a:ię :r~~~t~~~ tl~~ 1 Polskiego.
sQ,w~mi wodza dziedzieznego!ol.
«Nowoje Wremia):

Idz~~oOPs?A,dO~onma.nai8~;ynMyaU!!!pWa.'t:r'Izitobn04r~tboyrlJ.nni~,~ki!t'

o .

I

ue

I

i

I

f\Riecz" podaje, nowe zestawienie o~5iągnię

'ry~h,ą'otych~~s 'rezultatów' na

8yl. '

wyborach w lł,o-

Maszyna piekielna II hr. Wittego.
Ostatnio n.adeszła' dzienniki
przynoszą

.bliższe

szc~ególy

l"

'Q

nego, p.iBma..

~v

'
"

,

"Kalendarzyk ,termiftowy~

JMIONl\ SŁO'VIA.NSKIE. ,D z lś ,'Mildy. J .tlfi

SWiętoradt\. ,',
l

"

,

, , ;.

TJj:A.T!t .. WIErAKI. J tI i t o "RozkOSłCt'" Wanza.wy,1l

Pocz8ttek o gotł~. ~PO pot,
",'"
,
ZEBRANIA D z iśogóllle roeiDe"zabl'a,nle Óz!OQ"
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jelnego w Wat8lawiewpnln~.~(Dł 'et'B341.
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wielkie naboje n.itro gliceryn y oraz w dQŚĆ prQstJ
mechanizm zegarowy".
"Rieez" otrzymuje wiej SWl&J zag(L~kowej
sprawienastępująoe jurQr'wacye:
'"
,
".',\
,,:palący. w plecu n~ht.Wittego" Za.UW;lżyl:
w JtQminie, ,,1{onięc ,'" sZllur~~, ,W", łęj.:,.e"uvi!l, :~,l;tt:.r
WittegQ' znajdo\V,at Bię'l(tQŚznaJoiht'Tten:/ż~fó.~
ci! llwagę na ten szDur. 'Po bli~szem obejrzeniU:
okazało się, że w piecu znajduje sięjakieś padelko. Pudelko, owinięte sznurem, wyjęto i dano
znać polic'yi. \V pudelku znajdowal się mech,anizm zegarowy, bomba j .duzy, kf,1.w~łek. jakiejś
materyj. Zegar nastalViony był i'na godz. 5 ...tą 1Il.
20 rano.
~Pl'~edkilk;u' dniami w n,oęy 40" dr,żuI',nego
str6ż~. przych9dzil podobno ,·nię~l1anl 'eglowiek ,1,
pytał, w,której stronie ząt\lduj~$i'ę, pokóJhr/
Witteg,Q; Gdy" strqż tlómac~yt'si~s:w~ n,iewiado~'
mośoią co do tego szczegó{u~ me~l.ląj,omlP~wia..;,
dzial: Nalez:y ost;rzedz hra})lęg9,aą~ n~e:$ypitt'
potaj stronie domn,· le'oi po drugioJ.. Stróz.Ą~
zwrócił uwagi na te słowa il\lbU)l1 ot~m libf
mó\vU."·'}"rzypuszctają,2e! maszyna; mogla bye
spuszczona' przez kOI,llin" le.'c~ i$tlł.le~.ę!iinlle p.o::"
dejrzeiliil, ii w!liesiOno j~. prZe~· PÓk,~jf'an,a:s, tęp ..
nie ukryto w piecu dla zatarcia ślaił,ów. . W danej chwili u hrabiegobyl dol).:t6r4)rą,z~lwócli zIl,a~,
jomycb,>ooawianósię więc,a-,PYQi,ę :w;!krytopu'~ ..
gotowania, do zamMhu. S~4z\e ~,~~&~l1\du"p'o~,
kojów, Podczas wybuchu uei($f.'pię.l~bYil3J'WięceJ
służba."
"
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, nO,., jlemożna wnosić z przebiegu wyborów, l
Le~J'alizac,y,
w 11fzyszlej Dumie państwowej reakcjoniśoi będą ł
f)"
f,
illieti gość silną,reprezentacyę1 skrajni radykali- i
. . =--'-~
ści~jędna)~ ~Hniejszą. i tylko ,p artye umiarkowa.- ł
Wśród różnorodnyoh pomysłów )~rodzinrych(~
st.anowić będą grupę nieliczną i bezsilną· Co; biurokracyi rosyjsldej. mąJq;cych zabezpiec~y~ ,str.onto 'b~,ldZ,ie za chaos, eo za wieża Babel! Ku hliul" l nictwom,, rząd:o~ym ,,POWOdiente, podCZas wyb?rów~
bie Rosyi, ku zabawie E n r o p y ! " ( najniefortunlliejszym. bodaj by~ P?mysl ~egahzaCYl,
.Ruś, pisze z tego powodu:
" stronnictw. Podobnej praktykl nIe zna zadne pra~
'~'Lm;widacya })olityki gabinetu ministów już się wodawstwo naświecle.
r0z,pdczęła.\V .1\foskwie świetne zwyoięst\Yo odnioStronnictwa polityczne tworzą się na podstasZa opozyeya rosyjska.
wie pewnych idoi, "legalizujel' je więc samo ży'1Vinstlljmy sobie nawzajem i cieszmy się z ~a· cie. O ile pewne stronnictwo polityczne ma powo..
palem w .stttrozytueJ stoHcy i w całej Rosyi. Za- dzenie i zyskuje sobie ,zwolenników, tern samem
rz.ucnry.'\y niępamięć wszelką krytykę i porachun.. jest ono "ulegalizowane",' Wszelkie zaś formalne
kipartyjnej"- zapomnijmy o antY'l)a;tya.ch i sympa- zatwierdzenia, przez wladzę~ która~,legalność'4 wityach.
.
.
,'
dzi tylko w t.em, 00 odpowiada istniej~cemu pra-'
Czy w 1'YIoskwie z'wJcięzJli kadeci, l{tórych. wu, a ",nielegalność H ,widzi we w~lzystkiem, cO dą..;·
kandyda,ci przeszli prawie jednomyślnie? Czy też . ży do zmiany l)falV, istniejących, wszystkie takie
(loznaf,po;rażki blok lewy - nle zmienia to kwe- ~ wysHki biurokracyi podobne są do prób czarpa..
styl., .
,
I nia wody rzeazotelD.
..Zwyccięiyla J\floda Rosya.
~
Okazało się to najlepiej podczas ostatnich wy,,~ro§kwa lJOstąpUatak, 'jak wypada dla serca l borów w państwie l'osyjskiem. Partya,której oąw,iefkie;go lcnijll, patry'otyeznle z taldem i ze zdro- mówiono legalizacyj, zdobyła większośćmandat6w
w!'lK~pysłem politycznym.
.
' poselskich, BiurokraCJa nie wiala tyle nawet apry"
':;~o:rz~ćm,y wszystkie fazfoohunki' partyjne, ! tu by ulega,lilmwać"kadetów" w ostatniej przy:l\foskW'a :wskazala hasło cbwUi: "Kujcie siłę dla I n~jmniej cllwHi, gdy ż przebiegu wybor6w widonowej' :Dumy, programy wyłonią się z jej pracy, ! cznem już było, że partya "wolnóści ludnIt odgry& t~r,az wyl{ujcie Jej aO:~0l'!tet, a zdziałać to mo ..
wać będzie decy,duJącąrolęw Dumie. LegalizacYi,
że' 'j~~ynie ~je(luoczona ~poz1cya\r;g
, jak wi&domo t senat odmówił z powodów f()l'ma.l~:'go,\ra.riszcz'>, piszoe:
. .
•
nyeh.'
,...
",'
. ' 1')'!~'osJa nie ?hce s~r?go ?st!'Oju. Rosya. rWIe
Wytworzyła, SIę w~ę~ sytuacya bardzo o~~giSIę: na ·'swobodę. Rosya OSlągnltl JąP'
,
nalna. Partya"woJnoscl ludu" wyznaozyła Zjazd
Jak zsś odbywaJy sięw-ybory w Moskwie o.. e swój na 28 lutego w Petersburgu., Jeśli r~ąd ze.
~ cbce być konsekwentny, ,musi odmówić pozwolepowiada korespondent «Birż. Wiadom.):
"O.kolo I?odz. 8 r~o "łe.wszy~tkich , d~ielni- ~ nia na odbycie tego. z~azd~. Wó~ezas "kadęci t :
cacłf mIasta ,1'lr3zaly Slę. oddZiały ploozy~h ,1 kon- ~ wyjadą do FinlandYl l "melegaJmeH obradowac
nyełt·'pt1HCY'HUllów',llzbrojon:ych, w kara?mki. ,
będą, nad sprawami, o l\tórych jalw prawodawey
. ,"':Naeżelnic~politeyi w pelnem ,uzbrOJeniu .1H'ze- w kilka dni później deoydować będą w Dumie pa.ń
glą<f~nAswoje~ oddziały i wydawaH ostatll'ierozkastwowej. Wczorajsi "nielegalni" staną już Jutro
Z!'.' ',S~lOkoj;Ili ,pra'WybO!fcy musieli p.I'zechod.zi6 do
-cząstką rządu, będą brać udział w' n.aJwaini,eJszej
urn wyborCZYCh prze;z całe szeregI uzbrOJO'll.yeh jego fnnkcvi-w pracy prawodawczej.
.policyantów. A w' re~nlt8iCie-świetne zwycię@two- ~
Do takich tragilwmiozllych sprzeczności do~kadet6w.
.
~ prowadziła biurokracyę rosyjską jej nadmi,erna
,@g6łem zlQ\'lono glosów 38,073, z 'h?zby tej j (~hęe przeprowadzenia wyborów według swojej
na: k~detówl IJwdto a5%, patdziernikoweow 24%, x myśli, środkami wyłącznie mechanicznego "oddzia.,
blo.kJewicy]~%i Pl-0na1rchistów 8%.
~ lywanta".
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...... J u t r o zebrańia przed ~yb.'oreze, dlit ,prawYbói":

z Petersburga c6~ ws~ys·tklch 4okr~g6w
o zaznaczonym. JUŻ , skG H, o godz lU rano.

cyrkułuwych, !\ell~,t&a~rRf)W.'

ROZWOJ -

Sobota, dnia 16 lutego
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blicznąj i przyśpieszenie \'{oboo tego akcyi ze strony miasta.
Na zewnątrz Towarzystwo "bylo reprezentowa,lle przez swoich delegatów na zjazdach i nara
dach, mianowicie: Na trzecim zjeździe międzyna
o dziewięćdziesięciu ośmiu robotnik6w roz- rod{)wym
w sprawie hygieny rnieszlwll (we WfZ8bija się oooenie załatwienie łódzkiego lokautu! . sul,u 4-10.go) w Gelwwie~ gdzie w imieniu ToNie przesądzamy sprawy, która, ze stron· warzystwa była posta\\iona interpelacya w sprawie więzil;';ń. Heprezeul;o\<ral ur. Skalski. Na na. . l·a~yę· ' " .
radach
w \Varsza wie w sprawie walki z a.lkohoZaznaezą.my jednakie, ze:
lizmem-- dr. Lundau wygtosil odc7.yt <O szkodlil) nikt z robotników ani z agitatorów \\-'ości mahch dawek alkoholu) i dr. Skalski
partyjskl'ajnyeh nie wierzy w mozliwość dal .. <Spożycie aJ1wholu w Lodzi w r. 1906 w związlm
~ej walki z lokautem;
z wypadkmui bieżącemb.
Zarz<id oddzialu. Towarzy8twa odbyt 8 posie··
2) układy roz.biły się o przyjęcie owych
dzeli, na 1\ tórych załatw iono sprawy adm in :stra98, robotników,.
cyjne i dwa Jąeznie z pr,;zydyami sckeyj --w spra.Zwraeamy się do ich sU'llienia z zapy.. wie rnateryalu odczytowego poszczególnych sekcyj.
"\tVogóle, jak zaznaczył dr. Pieniąiek, dzialalWUeDl;
l); .czy: dla nich, dziewięćdziesięciu ilOści Towarzystwa odbywała się w warunkach :nie. ,
ł d
sprzyjających. Na. słabsze ożywienie Towarzystwa
Q~miu, mają mmerae. z g {} u: 30 wplynęh) niezawodnie zorganizowanie ialdch intysięcy robotników, Ich rodziny i stytucyj, jak Polska .Macierz Szkolna i Towar~y
dzieci? ,
stwo Krzewienia Oświaty, które odcią~Bęly od
2), czy,' ta\ zwany <honor. robotniczy> Towarzystwa lrygieni.cznego wielu prelegentów.
t
l
d'
Dowodził dr. P. dalej, że Towarzystwo 1'OZzyska. na em" g( y Wł· mo smierei , winąć się mnsi: jedllem z zadau Towarzystwa bęgł:odowej staje, się posta.cią realną i dzie popularyzowanie wiedzy hygieny wśród roi 'zoozyna zablerać ofiary, iroz- botników.
pąóznie" wkrótce olbrzymie zniwo. "
Nastt~jJnit} ska1'lmik instJ' tucyi p. A. 8tami..
dt
.
rowski odczytał sprawozdanie rachunkowe, z ktióZastanóWCIe SIę na eIn, wy - winni czy rego dowiedzieliśmy się} iż w roku ubiegŁym doniewinni, - : wy dziewięćdziesięciu ośmiu! Nie chody wynlos1y rb. 2)516 kop. 75, wydntld zaś
słlrobajeie podszeptów ludzi złej woli.
rb. 1,687 kop. 32, ezyli że pozostalo~ć na rok
Oceńcie ógrom nieszezęścia,jakie do1:knę.ło bieżący stanowi rb. 829 kop. 43.
Tak jedno jak i drugie slirawozdanie przyjęJ.uz'.Mdź!
~o i zatwierdzono.
Je2eli tkwi W was ehoć iskra poCzucia
Zatwierdzono również hudżet na rok 190'7,
lUtłzkiego, moralueg~), nie będziecie się wahali i przt~widująey w dochodach rb. 2,827 kop. 43) oraz
w w wydatkach rb. 2,660.
iustąpitie!
I
Z kolei rozważano projekt, dotyc,zący utwo. Byt obowiązani są zapewnić wam wasi to- l'zenia specyalnej biblioteki, z której mogliby kowarzysze!
rzystać prelegenci. Utwor,zenie takiej biblioteki
Zrzeczenie się wasze nie będzie zrzecze· i uznano za sprawę pilną, mającą; doniosłe znaczeniem się walki. o prawa robotnicze, będzie je· nie. Zaprojektowano w sprawie tej zwolać zedv..··nie, aktemstw, ie.tdzaj~eym, ze jeste,4cie ludźmi branie towarzystw kultural11ych.
Dalej uchwalono, aby ze wzgl~du na lO, iż
wielkiego seręa, ldórzynie mogq, zezwolić, aby sekeya pedagogiczna ogranlezala swoją d.zialaldla,uich· i zą. nicb marły. tysiące·
ność do interesowania szezuplego grona pedago
gów; a nie szerszego ogólu, Uznano za wbściwe
samodzielne jej istnienie slmsować, llatomiast utworzyć sekeyę, pod nazwf~ «Koła rodziców i wychowa
WCÓW). które rozdzielol1e zostanie na 3 pod~
ihygieniczne~
sekcye (między illnemi i pedagogiczną).
Następnie postanowiono odwolać się (lo wladz
Wczol'ajo godzinie 9~eJ wieczorem w lokalu odnośnych, zWl'acająa uwagę na niehygieniczlle
p'ny ulicy Dzielnej 142 13, odbyło się wyznaczone urządzenie i groiąc9 niebezpieczeustwem na wyw dl'ughn terłlliBie' ogólne zebranie roczneczlrin- padek pożaru naszych budynków teatralnych, .. a
ków TowarzJ~twa.hygienieznego. ZgrQmadzila się głównie sal koncertowych,\v pierwszym rz~dzie
JlieZnaezlla liczba osób.
k,órych stoi sala Vogla przy ulicy Dzielnej. Ta.
,. Na przewodniczącego powołano dr. M. Kauf- \ ostatnia urąga najelemeutamiejszym wym3.ganiom
maDa.
hygienyi zabezpieczeniu na wypadek pożaru
Przedew$zystkiem sekretarz. dr. Pie~iążek ~aNa skutek odezwy zorganizowanego świeżo
poznaj zebraIlYch ,~esprawozdalllem z dZlałalnosci Stowarzyszenia akuszerek VI Łodzi, w której wy~
2~ządu o.ddz~a.hfTow~rzystwa za .rok 19.06. Wyrażono prośbę, aby Towarzystwo hygieniczne nie
kazujeono, je ózlonkow rzeczywlstych bylo 85
odmówiło pomocy swej
w kierunku rozwoju in.zwyczajnych 27T, (w roku poprz~dlliin ,pierwszych st.Ytucyi przez wygła.szanie o(l cza·;:lU Jo czasu od1281, drugi~h ':365).~a podst1;\Wle . doswiadczenia czytów i pogauanek na tle hygieny i akuszeryi,
z latubi.6g1ych utrzymano nada:L SekcYę hygieny postanowiono Vi zasad~ie przychylici się do tej
ogólueja SekcYę wy'chowawcZą l. sekcYę ."Kropli prąśby. \Y tym celu uchwalono odwolać się do
mle'ka.".powstdani.\ noWO Sekcya autlalkoho:- d-ra Rundo. UBlugi swoje zaofiarował także dr.
liczna. W sekeyi bygieny o~ólnej,. pod przewo- , Skalski; zamierzając wyglosi6 odczyt p. t. ().Sto ..
dnietwem inżyniera Magnuslue~o .1 dr. A..Lan- I, sowanie alkoholu w położnictwie).
dall&ł odbl"Q, 4. posiedzenuL. Sekcya ~przeclwal- l
Co siQ tyczy delegacyi na otwarcie S~owa
kOhQliczna" pod przewodnictwem dr. ~kalskiego, rzyszenia akuszerek w dniu 14 marca r. b., uodlryła.5posiedzen. Sekcya. pedagogiczna pod
chwalono' prosić d-l'a A. Rząda, aby zechciał 1'6p:r~ewodni~~wero p.' 'St. Majewskiego, odbyla 2 po·
prezentować zarząd Towarżystwa hygienicznego.
81edzenia.
\V końcu zebrania dokonano wyboru 2 członOddział łódzki przystąpił do. wrdawnict~a . ków zarządu na llucjsce wychodzących pp. D.
bro,s~l1r 'z zakresu llygieny robotlllcZe] pod. k~eLandego i d·ra Pieniążka.
runkIem .dr. Gl:'abowskiego, ,pod tytułem cBlbho. Prze(l glosowaniem odczyta.no list d-ra Sert,eka hygleniezna robotnicza,. Dotychcza.s wyszły kowskiego, w którym tanże oświadcza, iż z powo2, broszury,. które· żnalazly dużo chętnych 'na· du nawalu pracy zmuszony jest złożye mandat
bJ.Wców,~lanowicie: w opracowaniu dr. Sehoe - członka zar~ądu.
Jlelcba. 1.~zl~CkQ w'pierwszym roku Żyeia". (roze·
Wybory dały wynik następujący: na członków
szlo s~ę JllZ okol o 300 egzemplarzy). \V op~a- powołano dr. Jana Pieniążka i p. Dawida Landego,
eowaU1~ dr. Wacława Jasińskiego I',Choroby dzwlIa za8tępl~ÓW zas dora Sw.llISla\ra Skalskieso i!:.
ei, w wIeku szkolnym"'.
Romualda Dąbrowskiego, inźyniel'a..
pozate~ .dzialalnosć Towarzystwa zaznaczyła
Na telD. 2ębran.ie zallikni~to.
8i~ praktycznIe wakcyi przeciw epidemii szkar· l'
1&.t.yn,. ,przez· .,or~aniZo wani, '! .ze. b.rań ".v ,tym prze(l·
łłlio~ie 1 wydaIlle odpowiednich odezw. Zaslug,
'bezspOrIl\ Towarzystwa jest poruszenie opinii pll-

981

'

Proszeni jestesIDy o zlznaczenie, że' komitet
kOJloentracyjny jako wybnrc~ w lI·im okręgu
w miejsoe W. Sohweikelta wll~ósł do tst)' Wal'
demilra, sJna AJbarŁa JÓlefowlcta, wl,-dH)~(}Jela do··
mu (n.r. listy prawyborców 8)414) - Fr4n~i.sz6k
Schim11UtI, kandyJat na wybONę w II-im okręgu,
j6Jt :t;;tpIsany na liście prawyborców pod nr 7 9i6
a nie 7,916.
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Komit)t kOlHjfjntrJcyjny. W!:,zol'ai, !ld 1J S io się
zebranie wszy::itkich cz[ollkó\V k(lmjtetll \'iy;jOi'I'Z\)~
go koueentrac yjUt'!go --ua ktćlf'elll uch wido,lO glo..,
SOWi.lĆ na \''''y l;orcLI \\', weJl ug nłożollej prl.oz kil·
milet listy. \V.'-Jz)'sey złożyH po(lpi~r ,..,'.voje: h:
glosować będą na zalecullych przez ko:uitet kort"
eentraeyjny ),and:i'Llh)W.

*
Piotl'ko\\~];a IU'llli;;ya gnberuialnu WSbOL'CZ:l,
, jak już dOIWSUŚWY, U~t 8kutek skarg pelilJUlOenik6w robotników fabrs:.~zlLj'cll w spra,wie uit.l1.Lt r,jsania i~h do list pdaolUocni1i.Ów j ui(:llnpl1dwz<i.!\ llia do wyhonjw' wyborców w ló iZl\iem lli,e;-:{kie:fl
wyborczcllU zeorauHI) r!-e~·:lone wyoory ulilewrJ,;bila. Polecila dodatkowu ;mpisać do h~t ll;lsrępU'~l~
cych p8łuoUlocnikó,\':
l) Józefa Lellarto w)(:za, peIU;JlUOC!t.1\:ll ro 00tuilióW fabryki AJarna O"s::Ta.
2) Józefa Durysa, vetnomocnika rOD"truków
brow&l'u hr. Keilieh.
a) Konstantego Ziemuiaka., pduomo~llika robotników fabi'yki PawIll Szul~a.
4) Franciszka Kozielo, peluOHlucuil\:a robo"
l
tnikó w fabrvld .M. Baehracha.
;j) Józefa Kaźm-icrczaka, pełnomucnika robo.
tników fabryki M. Fiksa.
,Wybory~ jak wiadomo, odbędą się 181iltego,
w poniedzia.!ek w gruachu filialnym Magistratu.
.00wy Rynek 14.
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W uuiu wczorajszym grono osób, z J.oktul'em
M. Likiernikiem na (jzelc, należą(;jch !lo Komi·
tetu koncentracyjnego udajo się do rabina MaJda
z prośbą, aby nawoływał żydów do glosowanif}
na listę narodowej kGllCentracyi, a to &e wzg{euu
ua rozgoryczenie wśróll chrześcijańskiej llllim;śe,
i w celu uniknięcia dalszego I'ozd. wojolua mię-Jz'
chrześcijanami a żydami. Rabin ~Iayzel od.m(lw(
zadośćllczy nienia tej pro~bie.
.

j

I
l

Vf czoraj o goLlzinie 3-ej po połuJuiu do biura żydowskiego komitetll wyborczego przyjechał
pOllioenik rablIla JVIayzla i w jego imienm oś wiaclczyI. że w roku bteżącyrn rabIn stanowc.zo uchyla się od interwencYi w sprawie wyb~l'ów, a 10
ze wzglQdll na tę okolicznośó 7 że chciałby pOI)ie-'
rail'.,kalluydata żyda, ale nie może popierać kandydata socyalisty.

*

Zjednoczenie postępowe l)n~yst'H'ilo do wydrukowania nowych li~t \'V!borców 7 :lo to dlatego,
~e umieścili śród tych nazwisk również. i rabiną.
l\la.yzlil, na co ten nie dal aprobaty i zai~dal \"'1kresleuia swego nazwiska z listy.

f

Wybory wyborców zjazdu miejsldego w Ła
sku na mocy decyzyi laskiej . komisyi powiatowej
zostaly unieważnione na tel zasadzie, ie Llik.
z glosujących, a w tej liczbie i wy:Jl'any wyborca, nie otrzyma! od}Jowiedniej ilości głosów, osób
obecnych na wyboraclL.

*

I

Zjazd gubernialny w Piotrkowie,

zjadą się
\ ziemBlti~j1

!Ut

który

wy.horc'y. z kuryi więicszt.rj własności
gml!111~J l robotniczej z calej gubernH
;' Vi cel n dokouallla wyboru pos!Ół\\ oI.U)~dzie sit}
dnia 19·9o b. m.

*

Zebranie przedwlborcle. Jutro. t. j. w 'niedzieI~1 o godz. 10 rano w sali teatru \fielldeCQ

nOZWOJ. -

Sollota" d.nia 16 lutego. 1907 r.

(Konstnu'tynowska J'& 16) odbędzie się zebranie żackiej, Mikola.jewska 54, o godz. 3 Hlstorya ey·
Odbieranie bronI palnej. Zu6 w powtarzają.
przedwyborcze, zwolane dla. prawyborców wszyst- ~ wilizacyi (p. LeśUieWśki); o godz. 4ł czytanie ll- się wypadki lJaI~ho(b:enin. micJszkmi prywatinyeb i
kich czterech okręgów cyrlmtowych lH~zez komi- ~ tworów literackich, IH'zystępue dla 'najszel'szeJ od bioCll broni palnej od ·wh,ścicieH. przez jedno ..
tet ,koncentracyjny wyborczy.
~ publiczności, mające zil/znajomić ogól malo czystki należące do party i skl'ajnej, które uprzednio
*
~ tający lub nie czytający wcale ~ colniejszymi au..
dowiedziały się o pozwoleniu' n.a posiadanie -bro! torami ostatniej doby.-W sali majstrów fabrycz. })i. Wozoraj do bucllaLtel'& fabryki K. Steinerta.
ł
·
~ Nowy Rynek 6, nauka o pięknie czyli estetyka p.Bliegego, zamieszkalego przy . ulicy św.. AD.IlT
Trzeci cyrku żagrozony!
i (p. Rachlewiez) o godz 5-0; po polndniu.
przyszło 3.. ech Judzi i wobtlcnOścllj. FlJrdynanua
Obywatele!
ł
w poniedziałek rozpoczyna się nowykul'S ; zażąd.ało wydanitt rewolweru.' Wóboc zagro*enia
łI
~ algebry (p. Za.jączkowski) w szkole Piotrkowslm
zabójstwem pan B.. zmuszony był zadosyć uęzlJezela sprZYJaCRe k.andJda- ~ 121, o godz. 8·aj wieczorem. W tern samem rriiej- nić gwaUowllemn ządanill. ZtoayW$zy pokwiiotUf!Ze p Aleksandra Babickiego ~ seu o godz .. 7-.ej wykI ad biologii, na~ki. o źyciu.
wanle }Hlftyi przyhy~~ze szyukoutotnili się.
.•
!l
,
~ Język polsin Jak zwykle o godz, 7 "eJ Wieczorem
Rew iZY4 i aresztovnmie.W c~oraj po polaodbi9rajcie swoje aiaty z big- l przy uL Sredniej 23,pensya, i o .g. 6i w nOWej dniu wOJsko wraz 7, policYą na skutek rozporzą~
,:
k'
• ł ,.
! jadalni Geyera (Piotrkowska 2f}5);Arytmetyka dzenia vdadz i:ll11dal.'meryi, dokóJ1ato reWi2yi W.a 3 $go CD "ęgo, 2naJ~5łUJącego; w tejże sali o 7! oraz o godz. 7 przy Ul. E\van· fabryce Falcmana przy rogu uUć Ailtl)" i \vól ..
się pr.;m;y ulicy Mik.ał.sje~skiej geliekiej NR 10.
. . . ...
.
.
(:zanskieJ. Z!H~Jeziollo znaczną, ilość l)roklamaCll
•
..
~
Kómitot obywatelskI meSIeUlR pomocy rochn- , i nielegalnych wydawllicLw. Ar.esztowano 33 oso . .
nr. 54 tal gmachu slrazy ognlo- ; nom robotników pozbawionych pracy,. pi'zyjIJluje ; hy, w tern 11 lcabiet i 22JfleZe'ivzn~
.'
wej na pierwszem piętrze.
zgłoszenia o zapomogi 'w poniedziałki iwtorki ,od
Pnmięd~y aresztowanymi, w fał.>ryce Fał4tn:.. .. ·
Ił
~ godziny 12 do 2 po polullniu w punktach hastęna znajduje się rnajstel' ~&łl1el'.~'abr1kazostala
B!uF'O otwarte eal,. dZIeń. § pującyeh:
zaluknifłta.
RówSl1ież cZJnnem będzie Ju- I
.Od rob?tnikó~, f~bryki ~rohmana - w jaZ 8'0.0.... W dniu wc~ol~ajs~ym wydział karny
.
""
~ dalm fabryki Barc.mslnego, uhca Tylna.
~Hl(IU okręgowego piotrkowslnego,:ozlł atr ywal spratra, w niedzielę!!
~
Od robotników fabryki Biedermana, - . ulica
wę 28-1etllitigo GotHeba R~sz~e~l ,,~O~tetniego Ed:::sw
x:::::=
___ . ._. i Franeiszkańska ;Ni 11, mieszk. 41, lewa oficyna, , munda Nowickiego, .OskarZOllYCh.. ot dokonywanie
l rtapad6w ~brojnych w okoUcactłt ŁQQzi w r.190:5.
I piętro.
'
~I I U Jl..
Od robotników fabryki Poznańskiego -1 ~H-I i
Osta,tnio napadli oni wczetw~\l 1905 rokuLo
I' ~ J\. T\r
ca Zawadzka ~ 17, lewa oficyna, parter, Oł,a . godz. 10 wieczOl'em w lesit3 tnszyńsltim kilknwieTow. krzewiellin oświaty.
szczani zrabowali ich zgotówkL
':'
~
Od robotników fabryki Schaiblel'3. - uL vViW tymże samem miejscu n;tpadLi oni i ogra.Komisya szkolna. ~lczoraj o godz. 6 wie- ~ dzewska ]~2 12S, ostatnia oficyna, lokal Towatr.y- bili mi(1SZ0Zall Laehman.a, J'Utki6\victa, Bistet'mana.
czol'em, w magistracie odbyło się plld przewodni- \ stwa krzewienia oświaty.
l Lasmana miesiąc później, z~bravvszy gotówkę;
ctwem p. Stępol,\'skiego posiedzenie komisyi szkol .. I
Od robotników fabryki Steinerta - ul. Plotr- leonie i wozy, grożllC rewolwera.ml..W d. 7 lipca
nej. PodkomiSja przedstawiła zebranym opraco- !kawska ~ 275, mieszko 2, parter.
Hi05 roku w osadzie rrt1s~ynlebyU 'śchwyt~ni: na
Od robotników fabryki Heillzla i Kllnitzera- ; cmentarzu, pozbawiony jnż r)i'a.wGotU~b Reszke
:wane projekty podniesienia placy. nauczycielom!
w ~zkolach' elementarnych miejskich. Pierwszy! ulica Poprzeczna ]1j'2 4, tniesz. 2, za szpitali3Ih.
! i Edmund Nowicki, przyczem znaletiono rawol we..
projekt byl, aby zaraz nauczycielom podnieść pen- ł
Komitet obywatelski uprasza o składanie ofiar j rr, wytrychy i drągi żelazne.
sye w s~{Jsnnku do lat służby i co każde 5 lat f na ręce skarbnika komitetu, p. pastora Gundla- !
Poznani oni zostali· przc 4 poszkodtnvanych.
,dać im po(lwyżkę. Projekt ten nie utrzymał się i cha, ulica Piotrkowska N2 2, większych zaś sum : SchWytani o!Jerowali WspólIlie"z hUlytni,ktof'ycb
z powodu braku odpowiednicb funduszów.
\ do Banku handlowego lód.zkiego, ul. St'ednia)ta 16, t na razie nie zdołano schwytać. Stawieni przed
Drugi zaś projekt przyjęty został większo- na racbunek komitetu obywatelskiego nie.sienia' sąd ILe przyznali się do wiuJ.
. :;.
ścią głosów,. aby młodszym nauczycielom podnieść pomoey rodzinom robotników pozbawionych pracy.
Swiadkowie: Dawid GOldbarg, . Abram DZła ..
pensję o 150 rb. rocznie, t. j. do 56.0 rb. rocz- ,
Nowy oaoh. Rząd ,gubernialny wydal zez\VO
locki, lIersKon Jochimowic~, Lao:h~an, Jti.rkiewh~z,
ni.e, z dodatkiem 240 rb. na mieszkanie i 50 rb. i lenie na otwarcie w Łodzi cechu brukarzy i za'" Bisterman i SŹIlllłt LaS{ńah- dawali %eznailiao1:>·
na opr.J. Starszym nauczycielom podnieść pensję ~ twierdził:' w godności sta.rszego~gromadzenia p. ci:tżająeew:inę pa~sądhy{!h, ;-:' ..... '
. Slld sk.azat 28 .. I$tnJ~g(j Gutlie~f .Rtł$~ke o'ttl.ź
o 125 rb. t. j. do G75 rb. rocznie, mieszkanie ~ IgnacegQ Klllisa~ podstarszego p. Stanisława Janw n8..tnrzd,.. na opal 75 rb. dla nauczyciela 1i po !I l{OWSlnego,
1 •
• kk'
.
lnego, se~
. , ' Ed.ffiul1da Nowick.ietto
na fi.'Gzb8..'.wi.łn.le WSZ.lst1ti'eh
a IJR
o omlsarza lllumcypa
...,1'
25 rb. na klasę· N~",stróża w ~~kolach 2-k.. aso- ~ kretarza magistratu. p. Stępowskiego.; praw stanu i roboty cię-llfie: pierwszego n& 9,
wych l)l'zeznaczono 'a rb. roczme, w szkołach 3- .~
Z T b' i
\V . t k j 19 b
! drugiego na () Jat.
.
ldasowych 100 rb. i w szkołach 4-ldasowych 120 ?
.OVl.. ygum GInego. . e i.f oro .' f . . '. m. j
Osobitde:. Doktót T, Z~btlro*ski powrócił.
rb .. rocznie; na materyaly piśmienne dla starszego ! o .g?dz. 8 wwcz?r~m ~dbędz1C SIę po~:edzeD.le ~e... j
CJgólnemu osłabieniu w ciągu dnia wezorajszenauczyciela przeznac-zono 6 rb. rocznie i na kJa- i IWyl "Ko~a rOd~lC?W l wychowawcow . przy 1~ .. ! go uległo dwóch m~żc2:yzl1~ ltr~y, kobi.otl'
.:
sę po" () rh.
warzrstwle h.ygteD;lCznem. \orządek' dt~enu1 ,ze- ~
B'jkail Na ł~owym Rynku róg .Kóll.tBntt~owsklej
Projekt powyższy ma być przedstawiony na i br~ll1a o~galllzaCYJn~go .w lOl~alu przy uh~y n~le!" wezoraJ. wi.eczorom IU.łędZJidącymi kilko. .wa męZCZ.YZlła.
og61nem zebraniu.
ś ueJ J\& li) - ~apO~lIl,da. za.p1sy.do sekoY1, wyb~r ! mi WSZCZęLIl się bój};a, zdaje siQ, że na tle bezrobocia
p' o'dniósl proJ'ekt, abv dla !, zatz.iądU, podZIał pracy podselwYJ oraz rotwat8nłe I krąwieekiego" \V któreJ Wik\or Błaszewsk:i,}{fawłec. lat
I nży· -iil'OI' Witlro'wQki
~
J
kt k
t
3t. odniósł ranę gbW:y, zadi\nfł t~.,~ih. n~rsędZlem. RaDa
szkól elementarnych do nauki poglądowej nabyć I proJe u wes ,yonaryusza.
ł opatrzol1t\ zostt\La przez lekarza PogotolVłL
.
globusy, ptaki wypcbane i t. p. PrOjekt ten ma ł
..j Z rabrJki J. HolDzla. W dniu wczorajszrm ' Z gł.dłl E zi~i'la~ Na NOWJWl.R,~. Jlf.~~rz~4
być rOZl)aLrywany nR następnem posiedzeniu.
i w oddziale farbiarni J. Heinzla, zatrudniającej 300 ! MaglsttMatll zn&.le;otJu0 ClłoWi6k&sko3tńłG.legl ł «łod,le M
~
b "l ó (
170' d ' .
90 . let~. h t go, 65 1sttliego starcs, Teudora Llndelła/ bez zaj,.cJ~. ~
, FolskiZwlf!zek Zawodowy przemysłu żelaz- l ro otUl ~ w: w ten~
natO OWCOW"
na. ~CJC I mieszl(a.nia. Lekarz Pogotowia, .pó lldzhUłlllta dorAineJ
ilegO. vV duiu o stycznia r. b. odbyło się w sali i do skraJnej partyl, a reszta bezpartyjnych) Jeden l pomocy, odWiózł go do QipU.lll' ś~, A.lek~ńdr.,
Sen~a
walne zgromadzenie bezpartyjnego zwIązku ł. z 1l.arO.dowcÓW WYl'.a. Zi.l się lf)k. cewazą. co. 0. te.;oty.,.. eh.
=-.."'=·•
.
Z d
. "
socyalistyczn.ych i socyalistach. Oflezwan.le si,
. ,
me t RmrglCznego p. n. " ...Je noczenle.
i
..,
b
t ód
SZTUKA i Pł6-1ENNln,.WO
Głównym punktem obrad było zlanie się owe- ~ w ten . sp,osób, narodowca WJwola4.o 0. u:rzen~e.sr··
~M.... U I· . ' .. ii ... .. . .
go .'Zwi~żku z Wa.rszawą, czyli zostać fiUą Polskje- ~ socyallstow. Zal~otlowalo .S}~ w oddzl~le falblar~L j . featt ... Jutro teatr. ilas,z .b~dZie ~zrnn1m. tl1go Związku Zawodowego przemysŁu żelaznego, któ· ł Wszyscy rob~tn~cr socyah~cl za~ą~ah ~atyehmla-l ko ra.z jeden w teah'ze.Wlellthn:popohtdlli\1.
f Y zostalua cale Królestwo zalegalizowany. Obec~ ~ stowego. US~lll~Claz fabrykI robotmka natodo.wca. j Odegran.ym zostanie wodewll k. Ltn.,dau. i rrd.lbott4
.ni na owym zebra.niu ezlonl~o,:"ie związku "Zje- ł. Sprzecn~lh sI~,. ,termu na.rod?wcy .. WY!ląZal bardzo urozmaicony i harWńlr~ ~t~~,~U~OW-~~y:. ~tt
dnoczenie" przyszli jednornyslme do prżekona.nia~ l SIę ~at~rg. S?cyahscI z farbH),tlllporz.nCi~l r pracę, l sto~!Ullki miejscowe p. ~ .. tJ~o.zlt0s.ze. W~r$Z8,~Y •
że VI koncentracyi ich ~U8, uchwalili lltworzyo j za mml poszh to,!arzyszet~j~ny~h,. oddzla~O\\. . ł
W środę po raz. pl,er\!SZr .Vf '~~t~'zeYle:o"
w Łodzi filię, lUl.sując "Zjednoczenie".
~
Prz~rwa ~ p~acy tn~ ~1.a klIka g~dZlll. ,Int~~- ! ris. wieczorom wyśtawlonązQ8ci8.:tlle ltomedya. Nft'Zarz3:ll glówlly P. Z. Z. p'. Ż. przyjął wnio-ł weneya Jednego z ro~sądnIejszych robotnikow fa:- i diejdowa .. Dzieci Wa.Jlius~I11~'-... Zapowiedzt~ł1~
sek ten 'bardzo przychylDi~ i postarał się o Za~ ł biarnt i ~dmi~istra?~1 .wplynę~a na ogól robot~l- l pierwiastkowo na. poniedtialelt _ ~).iet.'!s~~, \v S~Ztl
meldowanie filii w PJOtdmwle.
.
~ ków, ktorzy ZgOdZIli Slę oddac spra,wę pod sł\d I nie bieżącym pubLwzne ~rzędstf;l,\Vl~lll~e I\oła ijtHo\V dniu 12 lutego odbyło się posiedzenie za- ~ polubowny.
_
....
.~
... ' , l śników, sceny przypolskiem .ToWatir~t.w-i~. teattll. .
TZ. ąd.··.11 illl. a.lne.go w. ObeCll.'oŚC.i. p. He.H~Cha, przewod- '.' .. D.O.S. Zł.O do po.roz.u. In. len~~.•, ~. . obotm~~a n~rO.d. Ow... 1 n.em \~ ł..4o'dźi, od.b~dZiO się h,1eO.tl. W.O.',.t alili,e W
.. "'. '. C.'. z~a.t. . .
Rlezącego glownego zarządu, na ktorym lichwalo- ł en" który był przycz,ną zaJ~sc,l~,. zat[zy.ma~o.
tek WIeczorem dnta 21 b. m. po .cenaeh~na.czn~1
;no otworzyć w Łodzi sekretaryat dla Łodzi i 0- ~ •
vVszyscy robotm.cy powroCJh do SWOWft za- zniżonycb. Od~grane ~~osta,nąkpm~d.ye: ćŻrllijka:.
koliey.
..
. l Jęc.
.,
. . . . , . . , . St. Zyżkowskleg~, <Majstericzela;~nJlt:ł J. 1tor~eW. t.y~h dlliaeh zostala otwa~ta .flha w OSI- i ... DZlS ,ll~ac.a we wszy,stkieh oddZIałach odbywa, n.iowskiego, tScna4zka)~, Prt,lbT.ls~iego.. ,l:l~_~ett,
D.ach l Zglerzu. Organizują się PabIanIce. Wszyst .. ł SIę SJlOkoJllle l normalOle.
wcześniej na.bywac roozIła .)1 lHijtae dZIennIkÓW
kiemiejscowości w okolicy Łodzi będ.ą samo dziel- 1
Areslto'Wania. Wczoraj, o godz. 7 wieczorem .Promień" (Piotrkowska. Na 81).
:~e~i~ od .głównego zarządu zależ~emj fIli~mi, prz~- na Górnym Rynku patrol wojskowy aresztował
KODcert. Towarżystwo Romo~y ,dla uQ~ni~w,
l~f()neml do ~ekl"et:aryatu łódzlnego, ktory będZIe l 22,,:letn~ego Michała Kuropatwę .(Drewnowska 30), istniejące. przy l)Olsklejszlt~l@ h&lld[9wej k\lpi~4"
~p·od.legal d}'reldywomz Warszawy.
~ 18-letmego Franciszka KowalSkIego ~Grabowa 13) twa. lód:zldego, IV celuponJ.nożepiaswych fl1ndu~
Uniwersytet ludowy P. M. S. RozIelnd wy- i i 21;l,etnie~o E:~mana Tycheka (zanneszkatE'go na BZÓW, l1rządz~ ''! D.f\dCl~odBą~l wtQrek Wi6eZOfem
kładów przedstawia się, jak 'następuje:
~ uL 1locldeJ M 33).
.'
'"
w teatrze W~eUnm '\V l e l kI Ko n c ,e.f t z u,..
W niedzielę - Piotrkowska J'~ 295 w nowej j
- Dzisiejszej nocy władze żandar.l11eryi wraz działem l)-m Bogaokiej7 o[>a~· pp~ Blrnbauma,
jadalni fabryki Geyera o godzinie 2-ej nowy kurs ; z wojskiem i poliCją dokonało rewi.zyi w domu Drzewieckiego i ~o)~ndfl.
....
historyi. i literatury polskiej (pani Stokowska).. przy uliCY \VólczaI'lsldej M 222, oraz na StaroBilety wczosn\eJ llahyw(lć\~n~zna W kSlęgar ..
W tej samej saH o godz. 4"ej nauka o gwiazdach , Zarzewsl<iej !t'! 5. Aresztowano 26-1etniego Stela- ni Miszewsioego (Piotrkowska 8l).
c.Jti kosmografia (p. Jętkiewiez) ....... W .sali stra- ; na Barańskiego i 21-1etni~ Waler)'<t Felisiak.
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Nt 38

ROZWOJ. -

WYBORY.

I

lntęgo

1901

l.

1307 Fridrych Teodor syn Aleksandra, wła2049 Żelazowski Antoni· sYD. Fer :.anda,
domu.
.
adwokat.
5895 Zirkler Henryk Edward s y;!). l\tarcina,
2677 Jeszke Robert syn Wilhelma, wf. dOffi!L
3210 Kamiński Walenty syn Jakóba., w1a- ; nauczyciel.

ściciel

domu.
.
ł ścieiel3247
Kapuściński

II: Tyłko 2 dni!
Oby\vatele!
WybieraulY na

Sobota, dnia. 16

Michał

3274

3473
3684
3397
ezyciE:L

posła

Karoff Adolf syn Ludwika, wł. domu.
Klukow Karol syn Karola) wl. domu.
Konie Józef syn Leona, kupiee.
Kulm Fryderyk syn Wilhelma, nau-

by, wskazane pl'zez
Polski Komitet Kon·centracyjny.
*

l
l

I

I szy'

mieślnilc

(wyborców· 10):
17 Albrecht Jau :-;yn Franciszka, ksiądz.
180 Brzozowski Stauislaw, syn Onufrego.
1880 Czarnecki Andrzej syn Tomasza, wła
ściciel sklepu.
1124 Mejel' Edwartl syn Edwarda., wI. domu.
1215 l\linkiewicz Franciszek syn Józefa'
szewc.

Nebolski Ada.m sy.nTeofIła, wł'.domu.
Patora Joachim syn Marcina, dorożkarz~

1629

Stemborowski

Ignaey syn

Stanisława,

Teela{f Rudolf syn Ed waru.a , wl.. (lomu.
Zel'Dtlt Rtldolf sy fi F'erd.ynanda, nau-

ezyciel.

n-gi
647
adwol{at.
. 7127

·oln'ęg

B(}rowsk~

(wyborców 24).
syn

Władysław

Filipkowski Edward,

syn

Hipolita,

Edwarda,

a.

ślusarski.

adwokat.
._-.

,

•.._--,.,~-

KRONIKA TYGODNIOWA.
Upadek i odrodzenie. - Stuletnia niewola. - Wybory.
.
Skutki lok~utu. .:, i ' .. . .
.
.•. 1 wykreślono ją z karty poHtycz~ej Europy.
lWię jej ska.zanu nazag!adę, .. a ntu'?~l hl1jnrm
d~gający życiem W pelni Jego ~11, z~t?rrch Wlelę,

Bartczak Antoni syn Wawrzyńca, rze-

drzemalo jeszcze w ukryciU, 1lI,e~w,ladomy.ch
swej mocy, rozćwiartowano na ezęSCl l rozdZlelo.po pomIędzy zlesąsiady. .. ..
r;'.r
Zdawało się, że to już konwo.. Ze naro~tak
poszarpany, straciwszy· byt polityczny., sLracL rae!~ swego istnienia,
a rozdzielony l~rzeszcze
p~fłny na obce pIonki, wchłonie ich ~Ok11 wcie.l.i
srę całkOwicie w ich orO"!lnizm i żye przestanie.
\V trzech zaborach, w ~rzecll częściach potężnej
Jli~g?yś rzeczypospolitej, co jedna tylko,'-woLna
W,srod narrJdłHV rządzonych d.espotyeznI.e, sama
przez usta swego ludu stanowiła· subJe prawa;
W owej rzeczypospolitej, co prlez cale wieki. by)a wal~m ochronnym ludów EUfOpy przed n~\~a
lem dZlc,~y mo.ngolskiej, kt6rej· fal(', zatapla.Plc
lvSZySą\O po. drOdze, r.ozhlly się, a~ po braluy
'Viedma.-.zapanflwaia bezwzgl~dna polityka wy··
na:radawlama.
A jednal~, gdystraco!lo już wszystko, p.rócz
Iladzi~i, gdy klasy posiadające poczęty. się już
Sodzie z nowyul por'ządkiem r2ecz1 - 1'0 dwor-

okręg

(wJborców 25).

Bessert A.dolf syn Franciszka,wl. domu.
Bohme Robert syn Edmunda, wI,domu.
CegHn Karol syn Fryderyka~wf. ,dOm\l.
Dressler. FryderyksJn iChrystiana,

~~522

I

1148
wl. domu.

1184: Jende Karol syn. Augusta, kupie<ł ..
. 1190 Jerzykowski Franciszek syn Józ~fa)
rzemie81nik.
1~80 Keilich Luuwik syn Jana,
fabl'ykaat.
1748 KraCft Andrzej syn Kazimierza, apte ..
karz.
1980 Link Edward syn Jana.; urzędilik pryw.

2042 Lutrasiński Andrzej syn Stanisława,
domu
21 ~38 Małachowski Pawel syn Romami" ini.
2124 l\Ieisner Józef syn Jana, fahrykallt ..
2320 l\illttelstaedt E1ward sYIlEd,warda,

wlaś0.

.
l
t

!

Ilekan:.
I
!
2378

l\:IorsztJnkiewi(~z

'Vachw syn Celest y-

f na, fabrykant.

Nakiełski

[
2415
, inżynier.
ł
:2475
~
2539
2601
3153
3852

3880

Ast Ka.ro! syn Augllsta.,fabrykant.
Babicki Aleksander· syn Alel<sandra,

441 Bondy Ludwik syn Lęopolda, lekarz.
5541 Fidler Teodor syn Henryka, wl. domu.
1108 Gall Rudolf syn Gustawa, właściciel
zakładu koszykarskiego.
1158 GarHński \Vladyslaw syn Stanisława,
lekarr..
1518 Golkontt Jan syn \Vincentego, adw.
170~ Gr09g Fryderyk syn Fryderyka, nanezyciel.
126;3' . Heppen ·A·l1t.urrł-'·-sjn~<hr.rrn;--"'u'f~~"l\oleL
274:) Kozłowski Karolsyll. Stanisława, adw.
3227 Leśniewski .J au sy n Edmunda, urzędnik
banku.
';.J688 l\Iehmer Emanuel .syn Emallnela 7 wia~
sciciel domu.
410.5 OstroWi:lld Kazimierz syn Zygmunta,
dyrektor 1\asj poi. o~zez.
4714 Rząd Antoni syn Marcina) lekarz.
2148 Sauue Paweł syn Augusta. dyr. banku.
5405 Triebe .Juliusz syn li'ryderyka, fabr.
764 V..; atten Ignacy syn A(lo!fa, lekarz.
824 Wende Karol syn Henryka, majster

ol\ręg

1264
1330

1.1~,
')

1•..11
, adwokat
l
186

Lista 'tvyborc6w Komiteio'll Koncentracyj [lego:

1857

218
17P

Aleksandra 8abickiegD.

j

cieśla.
1Ł)73

IV-ty

syn \Valentego,

szewc.

3406 Kurbitz"\Vilhelm syn Karola, wL domn.
4584 La.(~hmanowicz Józef syn Paw.ła, adw.
IJkiernik Maurycy syn Adolfa. Zawadzka 12.
4398 :Łuba Maryan syn Jana.; knpiee.
5426 Patz Emil syn KaL'ola, urz. ba.nku.
Wybory w poniedziałek dnia 1S-go lutego. l
4682 ReiteZ' Adolf syn Daniela. wL domu
Spieszcie więc do miejskich biur wyborczych 'Dluga ~ 24.
.
po· listy wyborcze i legitymacye; zgłaszajcie
6697 Stefanus Edmund sya Augusta, fabrysię z niemi. do· naszych biur informacyjnych,
k.ant.
671i Stożkowski Toma~z syn Tomasza ad w.
które znajdują się
7916 Scl1immel Franciszek syn Franciszka,
przy ulicy \Vidzewskiej Uf. 26-d.la l"K' kupiec.
i 2·goeyrkulów,
,
6013 Schweikert \Va,łdemar syn Jana, fabr.
154.
Srednia
przy ulicy Nawrot nr. 15.. dla 3-gl. cyr6990 Urbanowsl<i Antoni syn JÓ~efa. wła
kułu i
ściciel domu.
przy ulicy Piotrkowskiej nr. lSl-dla 4-go
123 t \iVislocki Jan syn Teofila. lekarz.
1394 Wścieklica W/adyslaw syn Franciszka,
cyrkułu.
Tam Wanl wypełnią W~~ze list y i udzie- wlaśr,lel drukarni. '
7590 Ziegler Rudolf syn Karola, kupiec.
lą wszelkich informacyi, tycziłcych się wy borów. li
III-ci okręg (wyborców 21).
Wyborcami naszymi mogą być· tylko oso- l

;~~s.

ł

,

369:1

33}J9
587
1252
: prywatny.,

Oberman GUcltaw syn Karolł.l, wł. domu.
Osiecki Ttłofli syn ;\1ieczysława, . lekarz.
Pełka Jaroslaw syn rreodora,wl. domu.
Stark Gnsta,w syn Feliksa, felczer::·
Strauch AdoJf syn Lud wilca, wL dorim,
SchnIe Otto syn Jllliusza,kupiec.
SzybiUo· Teodor syn Karola, fekzer.
Vogt ~likohl,j syn \Vojciecha. piekarz"
\VoJewód.zki \Vaelaw syn Józef,l; 'inż.
Zalewski Karol syn Karolal U.r~ędLlik

I
I
I.l
,I
!

Stanislaw . syn Okti\wiau.a,

Z prasy polskiej.

"Dziennika Kljowsklego W~ 'ukrypseudonimem Czarneg9 .Jeg()fnQ~
śCia, poś więcU ostatni swój felieton satyry,~znym
rwywindom na bruku wa-rszawskim: . .
i~,~ \ ~,\Vraeam z Warszawy i pr~!woię
.
dwa- wj:wiady.
..
.
~
... \ViJoma głowa warszawśkiej PQstę.PQwejdei mokracyi rzek! dl) mnie:
~
'- Sestem «Prawda,,_ Przedamna "~tej oto
l Polsce ~ Prawdy, nie b"ylu. .Jam· prie~ Iatyttał
j narodowi t.erna «Prawdę) i 'odtądst~iłem gil}
l <Prawdą~ jedyną, bo ei, którzy wraiz~'tnm~
: w onej <Prawdzie> pracują, są to· dzieci Ili,ó}e
; duchowe - zera, których. 1iezbawiełkóś(~ znoją
I zwiększa, a hołdy ich i chwalba podsyecnielu s.ą
: tej boskiej pogardy, jaką względem nich ~··'sercu
ł mojem ży~ię· Poza mną w narodzie ..jest' hołota,

!

. Felietonista
wający się pod

kac.h.
l?o)zba,cł~ r~lieszcz.ail8kich., ł nl.er,ówlleg~ zerwa.no Si.ę hOj~,.•
chatach szlachty zagonowej, wsrod ludu me zapo- skonczyI
pogromem, nadzwJa,
l mnia"no
.
ani na
mOdrzowIOwYC.'h,

dawnejświetno·ści.

osłabła.

SH~

ch. O(:iaY.'~;.d. · ,t~n
odrod;l;opw. Iue

ale

cłnvi1ę Jedną. Krzepiliją.natcJHlhmi

Panowie hulali bezmyślnie, . za grosz hOjnie I pisarze i poeci, wzmacllialy wspomrUeuhthojÓw
dostarcz(,ny przez niemców/ w nadziei, że tym l pełnych ofiarności i sławy) ży\VHJda\\';nf.~. :tt·wf.lysposobem łatWiej wyKupią ziemię z rąk polskich cyei znów :uadeszJ.:a. dlw'Ha; tV }(tórej calYllatÓd.
i naród pozbawiony gruntu pod nngaml slybciej
wystąpił tlowa!ki o slusżnie nał~iiw mnprawa; ,
wynarrdowią·
W bezu~ta[t[jycb. orgiach i zaba. Ostatni ten pogrom w bezpośredllich skut.,·
wach trawili czas potomkowie dawnych hetmanów kach naj straszniejszy, zamiastllpa~ku f::prIHyad.zil
I i kasztelanów, jak.by zadł.a\Vlć chcieli wyrzuty zaczątki odrodzenia. Naród' polski dO.ll'za:t }){)łi:..
! sumienia, że dopuścili lio npadku Ojczyzuy. Ale tycznie, zdemoluatyzowal sh~ prawie. doszczętnie;
! lud polsld pamiętat brzęk kos pod Racławicami. pozn!ll, że tyllw oparty o ludsw6j dotyeh:CiU1S'
l śpiewał
w ustroniach piosnki o dawnejchwaJe zapoznawany,· silny ekopomiczuie i . . knl~tłralńie~.
ojców i gotował się do czynu. Skoro zaś na po- wywalczyć. sobie Ulo;:m !epBzą pl'zyszloś(.:, alę nie
lach Lorubaruyi bi~iy orzl'l rozpostarł skrzydła w nier6wnyeh bojach, je1wtą silą niciem Itiepodo lotu na 'odgłos surm bojowych,co wiodły za- konaną, którą twOI'zy bezustanna praca i gorace
'8t·ępyfrancuzów, gtosząe szczytne, hasla wolnośa oiiarlleUmBowallh; Ojczyzny. .
.. .
ci, równości i. bral;erstwa,. ~ zewszyslikich zi'em
To też. fZdy po ezt·eraZieSiiU Jatach· W\'raftno ..
rozszarpanej PoJs.ki hi~gl'a młodz~eż. p,otl znaki wanego ucisl\ lt hiurokratyeznego i. rusyillu';cyi za.;.;
na.l'odow~, upaltnją:: Vi' lch odrodzenm Jutrzenkę \ jaśnial pierwszy promyk nadziel, że czasy s\fobó(}
odrodzeIlla Olezyzny.
i obywa.telc·;/~ieh ml,deho!lz~b :i~~) hasla. wolnósci il'Ó~
U[~taty bulanki, Lekkomy~lni ich oeganiza- , wności ,ju;.~ nlol;ylko ohywa.teli, .ale ludów całych,
torowIe przolllienili sit; w boluuerów, lejących ob,· i bez wzglt}du na ich by;j polityczny i mocarstwową
.ucie krew za "lulności i hOIlornarodl1. fl.ozpoczę- . I}Ot.ęgą stH(~ się mog~~ wykto,dnikiem ~bvud~~iastegD
la się wielka epopeja, p0łllit wiary i .nadzioi, a st,11ke::.l ., \\ pi.\~:r~h1eh. ~(ażdeg() pGiaka ożyła Jla~
chociaz i je,j ~adzonem bVlct pl"lemiIlaj bez rezul- tlzluja, iż zbhza Się .1U% cora;:; to·szybszomikl'Ot~tó:w, ZbU1Za~, przeciez~ lmly naróZi z letargu. karili chwi13,. w któr,,') i lud połsla w rodzinie
uswiado.mila> go,· ja.k~ I~OC posiad~.. Nadeszly ln~ów nCY,~llIz?:vhny~hpoezeS~ozllajdzi~ mlęJsee~
czasy Jllewoh ł(\~otłnlf}J.,Zfą n'cco, zrllleIlll .lo nowy a Jegl) Ot zei Olały l barwy nuro90Wtl . tyleitroc
srOSl ucisk, znvw zauuClaJ.l JziaIa J ZllÓ\V do wiuufłee zast~PI do walk za. wolu.ośc,' \!;()~i.ilfa.ó

l

1

I

ROZWO.1.

6
a wśród wyrobników pióra -- "publicystyc:ma ka~
ualia. .... Idę ...
'~ Doka.{l zdaiasz mistrlt,u?
- Do poselstwa ze stolecznego grodu War-.
szawy, gdzie cierpi potulny i wyzyeki wany Jud "
żydowski i panoszy się słynny z afoganc.yi i wyzJskn, z ciemnoty i przesądów lud polski ..

~.. 80[)ota.,

dnia la luti':go 1907

f.

mi/gra daro,va.(~ swemu

Szoro~d gest przyjaciela <l:Ludzko~eh We1ą.~
O\vybiegaJ: po za obręb onegcJKrólostwa, które
miHI'o by6 t:przerobiolle", więc zdnmiony, spy-

do Jda!llauia, do
godzj(~ się z tern,

i~ zmusza j:ł
Nie mogla pow uas widzieu
gdy placzemy i wzdy-

stanowisku,

błahych pozorów.
że Indzie ehmt

olimpijczykÓw i nie lnbiit,
- A tUl na tej 7;iemi, czy żadnej sily nie ełwmy, tak jak o~i q.
Tt~ sprzeezlloscią pomiędzy dąieniami i id(~a~
macie? ..
, Giówny z braci, miluiR.eyeh ~Ludzkoś(~.1-, n·· : 'lami E!ibiety lJ, obowh~zk~llUi jojpQloienia tłóma.
śmiechnąl się irordczlIii:' j ~py';-;n.~:
. ez.y C3rmen Syhra, ekseeIltryeza~ nieraz wybryki
- Twoje cele, mistrzu? ..
- Pragnę ów naród polski l'przerobić".
--- Pan chcesz silę krajową?. P,ln jest dzi- ('esarzowej. Sila jej di1f:.ha st;u :\.ała ujścia; bodaj
- Twoje środki, panie? ..
wil v czlowiek... Przecie~; tu nawet (Llldzkoś(~)
w kOHuyeh pr:łjcjn.źdikach, 8',(r)Otllych spacerach,
podróżacll, w literackiCll zapę.1ach.
- Bojownikami <postępU) będą tlumy riy- jest importowaną, nawet nasz z ulicy SlpHH.!nej
dzi~dziczonyeh chasydów, którzy wraz ze mną
;( postęp» jest zagraniczny ... A zre~ztą my (; wsz ystNie .chcia!a być Pegazem w jarzmie, chciala
wJplenią religijnę przesąd y i spoleczno-narodowe
ko, mamy, my mamy nawet silę "krajową". Pro- pokazać. że ma. skrzydŁa, a poczyty \4'8,nO jej tn
zabobony tej Huszezy POSkWj1 która ośmiela się IśZę patrzeć -- rzekŁ poganHiwie i wskazar mi za zbrodnię. Pr3.gnęI~ wyzwolić się z pęt, których
pra.gnąć gospodarowania w domu własnym...
Nie przez okno kierunek, w którym leżą warszaw-o potrl(-~by uznac nie cheiala. Chcia.fa duszę SWQjcl
jestem samotny, mam ku pomocy tLudzkoś(~) ...
wy:t. woii,3. z okucia; dlatego t;1k chętnie przebywaskie - Nalewki.
... Zrozumiałem;; .
Usłyszawszy takie 81owa, skłoniłem się przed
la na \rV ęgezech, gdzie jej nie, krępowano etykiesamodzierŻCij; «Prawdy)
i powlokłem się na...
tą, gdzie spotykane po drogach d;tjleci wyciągały
,ułieę Szpitalną .. · Bo tu) w Warszawie. dla każ
do uiej nłezki, wolając: «Dzieli dObry,królowo).
dej koncepcyi są odpowiednie a stale lokale ...
\VfllziaJa tam mtodą, zdrową ra~ę i raino jej byAnty~naciollalizm zamieszkuje lokal «Bundu>;
lo w ta,kiem otoez€uin. Cieszyła slę w1dokiem wszymiloś6 'bliiniego lokale z marką S. D. i P. P. S.;
stkiego, ~o tak jak ona, zrywało okowy powsz6l1
ofiarny patryotyzm gnieździ się w mieszkaniu
niości, malostkowQ:4ci, dążyło lmidealowL
POll t i'tlllem ~ Cesarzowa Elżbieta w Sinah
pp. Straszewieza; hakata w "Gazecie Polskiej '); to\Ypadlszy za mtodu w p~ta uU3tryackiego ży
lerancya. religijna w mózgu p. Niemojewskiego; Ciłl'men Silva (jak wiadomo, pod tym pseudoni- cia dworskiogo, skrępowanego ty;ji~eem fonuutek,
mem pisuje królowa rnmmlska) ogłosiia w YlNeue nie umiuJa ich zerwać, nie umiata wprowadzić, llO- .
gdzie niektóre rzeczy na Pawiaku; a "Ludzkosć"
Freie
Presse
swoje wspomnienia o cesarzowej wyeh form życia, 'Więc nciek~la ze swej złoco
na ulicy ... Szpitaluej ...
aUotryackiej, ZamOI'iJoVlilll ej w Szwajcaryi przez ne. l klatki. szukała samotności. zwlaszeza po kaW ędl'uję tedy lla Szpitalną.
Lucheniego. Charakterystycznelll w tych \l spo- tastrofw l\Ieyerling·skiej. "PytaŁam ją razupePytam wożnego:
runienia,ch je,st nietylko to, że monarchini pisuje wnego ll:eśmhdo---OiJowiada Carmen Svlva'-czy
- <Ludzkość?>
do liberalnej gazety wiedeńskie), lecz i sam ton,
nie zt'S n'a się w jej ~duszy bunt przech;ko prze~
\V skazuJe mi gabinet.
.
.
W pięknym gabinecie pytam pana z piękną w jakim są: skreśhme wspomnienia, a .1117, najbar- znaczeniu?
dziej eharukte.rystyeznem to, co Carmen Sylva
·. brodą:
-- Nie - odpowiedzIała - mam duszęka"
pIsze o i':wojej zmarłej przyjaciólce.
- «Ludzk~)? ..
mienll<~.
P()'ssu{~hajm y:
Odpowiedź pelna godnośei:
Za nic nie chr,iala, aby policya tajna. o.s1a."Cudnemi, nieziemskierai oc:tyma patrzy la. niała jej kroków. A gdy prefekt' 'Nizzy prze·
- To ja....
w oc,zy tak prosto, tak przenikliwie, że czrowiek kladał, że wobec je; wysokiego stanowiska je- Aaa! ...
wstydził się przed. H1ą nawet cienia kODwencYi)",
- I mój brat ...
go odpowiedzialność Jest zbyt wielką, rzekła mu:
na1no-ści. Jej myśli by1y !.;:),k śmiate, tak swobod" i
-AaaL.
- Zapomnij pau o mOJem stanowisku. Je- Tak panie. Umiłowaliśmy i,Ludzkość) na- ne~ a n ypowladaia. je w formie tak czaruj ącej, stem nieszezęśli wą matką, opłakującą swe dziecię".
dewszystko i ona nam oddaje swoje troski i ra- że trudno byto nit~raz spostrzedz w jej słowach
O przypllszc:r;alnych wrażeniach i uczuciach
ukrytą ironię.
dości, swoje ciężary i zdobycze. Wszystko!...
cesan~o wej Elźbiety w ostatnich Glnvilach jej ży ..
.NienawidzUa etylde~y i caŁego tego brzemie·
Z pogardą spoglądam, panie, na ciasny nacioda, Carmen Sylya tak pisze:
n:ilizm polski, który nawet mego brata pomieścić nia, !i:tórem w.ieki oocią:żyly naSZj~ stanowisko,
",J esteru głęboko przekonana, że ona czul a
w kaliskim zaścianku nie był w stanie. My, jak gdyby i bez nich cięii:u' UŹivi!~Eln{~i kOt'ony
zLLi:auie się śmierci,· ale me· nh~ mówila, aby
nie b vl . wielkim.
panie ...
przestępea mla! czas uciee, ukryć się. Nie chcia~
ilówHam jej kiedyś:
- Panowie hlbią horyzonty szer-okie. Rozu-,
la, aby POllosi{ kilrę. Wszak ona tak bardzo
- l\Dmo twej ClldtH>,j pięlmośei, jesteś zaw- lH'agu\;lla. !'5mi'erci! Czyż mogla pozwoli(} na. ści
miem... Ale co to znaczy ów SOJusz petlecyi
z ... chasydami? .. Przecież to tal{że nacyonalizm ... sze nieśmiał'B..
I
ganIe tego, z czyjej ręki ponosifa śxmerć tak lek- 'Weale nieśmialą nie je:::tem, ale to wszyst .. Jq i szybIcą! Zawsze pragnęła umrzeć naO'le.
Pan się lDyligz - przerywa mi główny
z braci, miłujących <l.. udzkość:r.,. To, panie, jest ko mi zbrzydIo - odparl3.. XakJada)ą na mnie SigJy we uwierzę, aby ona nie zdawaŁa s~bio
piękne
suknie i różne bf:vskr,t~\i, potom muszę
:nacyonalizm żydowskI. ..
l:lprawy z tego, co się z nią dzieje \Viedziala
- :.Ltch tak .. Panowie popierają podobno na'" wychodzi6 Jo Judzi muszę do ka;~dego par~ słów ~oskonalel leez wspó!'czucie. będące charak terystysię odezwać. Gdy speJnię ten twardy ol>owi<p~ek
cionali~my białoruskie, litewskie, łotewskie, estoń
101: calego jej życia" towa.,rzyszylo i jej ostatnim
biegnę do swoich prywatrryeh pokojów, wszystko
sld e, fiiwkie, chiriskie i inne ..
chwiloUl. UmieraJa z taką samą prostotą, z jaką
z siebie zrywam, siadam i piszę, a . Heine ID! żyra - bez pompy, bez pllygotowań bez otocze- Pan zapomina....
- Ach tak .•• Ja ciągie zaponlmam, że są to dyktuje. »
IlW. ludzi obojętnych, dla których śmierć wielkich
Zmarla cesarzowa byla, jak wiadomo, wiel- tego świata oznacza tylko zmiane w ich wlasnei
nie-polacy... A z polakami co zamierza ~Ludz
bicielką Heinego.
pozycyi?"
' •
. •
kość' uczynić.,.
"Znaj:lowala w nim - pisze Carmen SylYa~
-- My ich "przerobimy".,.
\\f zakOllczenin królowa. rumuńska powraca
A wasze si!y i środki? ...
taką samą. jak w sobh:., pogardę form, tę samą
znowu. do badait nati więzami etykiety dworskiej
- h nami s~ kadeci, trudowicy, socyaliści gorycz, tego FJ3mego zlośli wego chodllika który i usprawied tnvia Eiźbietę z czyńi(wych jej w tym
Cesarstwa, sccyaliści Kaukazu, socyaliści całej i w niej sied:daL. Nie uznv więc, ze wsród wszywzglęuz:ie zarzutó W~
kuli ziemsldej, z nami jest, Wolna :Myśl wschodu stkich poetów umiJ:owala ILjuego: wszak i Oil ro;~
.,Sldouui jesteśmy---pisze·· do zarzueauia lu. .
paczal nad fa}·~zem w lu~lzkich stosunkach j ou dziom, IŻ zapoI~Jin~ją o swych obowll\zkach, gd y
i~achodu, z nam! wszyscy nle·opolaey świata ...
chlostaJ czewść towarzyskich konwena:lsÓw. N~e me chcą. obracac SIę w tern jwIe, w tym młynie,
Z llami.o.
tnfem:

Dwie

w

tIÓ

o

_

.i!~~ill.Wi_.:

M4

będą na równi

obok godet i basel innych ludów.
Ukocha! on kraj S1\'Ój, .to prawda, po nad wszystko na świecie. J a.k świetość czci narodowość
s'ioją, swoją rodzinną kulturę i wszystko co pol~
ski6; ho za te skarby cierpiał wiele, wiele krwi
przełaJ, .znlóbl mnóstwo katuszy i upokorzeń.
: Ale nieprawdą jest, aby polak, s1n narodu,
e,o, od zarania ist.nienia swego nawykł do wolno~ci i wciąż szedł z postępem ezasu, wyprzedzając
częstokroe na. tej drodze ludy,
stojące dziś na
ezeJe cywilizacJi i postępu, mógi dziś być sługą
reakcyi i wstecznIctwa!
Narodowa demokracya. zy8kala przewagę odrazu, skoro tylko mówic i zrzeszać się swobodnieJ pozwolono. Ależ ona jf~ miała zawsze w Polsce. od zaczątku odrodzenia narodu polskiego po
upadku pOlitycznym, tylko z tą mocą, jak obecnie, ujawnić Jej nie mogla.
\V Polsce, jęcząeej \l' niewoli, nie może być
inaczej. To rzecz tak bardzo naturalna., tak l\Ousekwentnie wyplywaj~~cR z' calych nllszs ch dziejów porozbiorowych. ;';0 doprawdy ]nvestyollowad
Ją mogą tylko UłUsslYl zacietrzewione w wa.lce
partyjn.ej o wiatraki.
, 'T'ak! O wiatraki; bo przedewszystkiem zdoby'~
musimy prawa swobodnego bytu na gruncie narodowej naszej odrębności, a dopiero podz ielić się

=~!!~(lti~=~J!!4~·~"JW'j~~I~!I!i~.~hil!,-.!,~_'IW~ mi

będziemy
tamujące

mogli na partye, dążące do postępu, lub
jego rozwój.
Dopóki zaś iść musimy lu'okiem. jaki zakomenderuie obca. nam duchem i ctażeniami biurokracya, ~o tamowaniu lub rozwoju~ postępu niema
mowy.
vVobec jednakże tak potężnie rozwiniętego
ruchu wolnościowego w calem vaństwie, z .kt6rego losami z!ąezyly nas dzieje, wobec gotującej się
kampa.nii, w któI'ej przehi€g1.1 stoczoną będzie pra·
wdopodobnie walna bitwa o swobody obywatel.skie i my stanąć do niej winniśmy, jako rzecznicy własnej sprawy, a sta.nąć możemy tylko pod
znakiem narodowym.
Rozumie to dobrze nasze spolec~~eństwo, a raczej odczuwa. Pojmuią wszystkie partye polskie
mnwj C7.y więee,J skrajne. To tel~ d la mnie--te endecye, pedecye, I)olskie partye postępowe i jak
ich tam jeszcze zowią - to tylko poszczególne
pulki jednej anmi mHod!-Hv,ej, go~ującej .siQ ~~
parlarrwnt<'d'uf:gu

bOjLl t

}Jo,,~ąeo

S1i~

o

lHęimos0

swych b:rw l h:h t:','/
i.l.lC w grnneic tz()ez",OO
jednakim ożrl,,'iouc diJeh':'Ill.
"
Co innego pal tye skra.]nie socjal.istyczne,
walczące pod bar\'i';:;,mi międzyllarodowenli. To or·
ga.nizacye obce nam i nie n:aJące nic wspólnego
z duchem narodu, odc:w wającym :sUnie, że w mię
dzynarodówce czeka. go 'tylko zagłada. .Mojem

zr

zresztą zdaniem, którego nie narzucam nikomu,mię.

!

l

I

dzynarodówka to kwiat bez barwy i woni skaza..
uyna krótki żywot. Narody Qlogązrównać się
wobec siebie b'ozwzgJędnie, a.le iątnieć muszą, bo
to prawo przyrody i żaden z uich,choćb y najsłabszy, dobrowoln~e. zagładzi,ć się uiepozwoU"
Giną tylko ludy. dZllno-niezdolne p.rzystosować
się do c y wilizaeYI, gniotącej kolami swego rydwanu wszystl{o, co jej zawadza.
To. też ,na wyniki wyborów tego.rocznych.
chociaż zmag3jf~ się z sobą; panye zasatlniczo·prze..
ciwne sobie spoglądam b.ez trwogi i pesymizmu.
Z urn wyborczychniezawoLinie wyjdzie reprezentacya.
czysto narodowa, bo inna wyjść nie może. A skoro chwila stanowczej bitwy parlamentarnej na..
dojdzie, skupi się cała jak jeden mąż pod zna~
kiem narodowym, dla obrony praw narodu .. U nas
tak zawsze bywało, jest i będzie. '
Ot i teraz! Rozpoczęta. niespodzianie tak nie
w porę walka z lokaut;em skupiła caly· pra"\vie .naród w obronie . glodnycll Zewsząd.· nn.ply\vaj::! slUf~,dki dla rodzlll 'robotników pozhawiowionych pracy w!::lkutek lokaut!l, !ewsząd rozlegly
sie gKosy, pflkl,i~l,H~e() nieob1iwatciski czyn fabry_· lot." ~(~ r f/ 1~'.-'L"'3~. f~ . ~i·,<",''o,
t·/',;;'"ł"
.~.,.,;.-" }<;'1.r"·l
. '!łł
.
1:'o3Ilt')\\.o,hA."o,\."C,
",5 o.(i,clJ')'JlOnf,
SWVi; l Interesu w I)U ~11 'L"':
'.:
",
,;"
1,\
i;O
I
,*t..1 . ....1\»4l
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V~l.k.l,.\.i;'
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Janusz.

ROZ\VOJ ..-

w. tylU deptaku,który i:wyczaj W~~,IlaCZyt Ula tej
hib oWej,kastr,dl3: tej Iłu innej kategóryi ludzi.
Jeieli t1;lko ,ktoś powaJY się myśleó i postępo~
waJina"łej,nit po nim się spodziewamy, to go
ukamienUJą

c.i, którzy

p~traftą obracać się

Z WARSZAWY.
Al'esztowarUe d!J ttlhi e m3.11 Ych uczcstu,lku\v

, Wczoraj wyd.zial "QeKrany" aI'esztowa~. e~t~

re ch ludzi" pod- zarzutł3In' udzia.łu w zaboJsllwle
Grtina. 'It6Wfiież nieba.wein po zam:aCh\l przeciw1lo"jedl,l};i1lilZ Więźniów, :vięzionych w Ratuszu,
wJtge~Q~O, 'oskarżenie Q'udział w}an1aehu \VSZy4
Sl~łCh be~:SWIQ~t.ula przewiezioJlo tio Cytadeli.

(TeJefo.en:n.
Dzls rano iwladze polltj'jne wraz z wOjskiem
po dokonaniu rewizyi it,:reda~cyi pisma "Prze,itmf', Ohmielna-15, opieezfowały loka.le. Pismo
zostało zawieszone n(ł. czai trwania stanu wojen~
nego.

Teleg-rllmy

są

zaleiDuśCi służbowej,
ł po za takowłt. ~lUSiaflo
więc wyjednywać zgodQ wtadzmia.lscoWJgh, Ra.dy Za.rządzającej W Wa.tsAwie, t. zw. regł8trac1ę w u,\dzie
gUbernIalnym, ,nestele ~Mwiordzenłe intniitefgumkomunikacJi, gdzie d~iŚ wbsnia sprawa ta oc,zekuje ostatecznej decYZJi I jest bUzia ~alltwlenitl..
Nłeorawdą jest, że nawspomnianem zebraniu w czer·
weu 1905 r. powierzono wybranemu .~Mz~dO\\;I. (nte ko-

przez

stosowanie środkbw 8tan.()wc~ych.
HifS nie zna,iazl już chorób w wioskach, gdzie
urzędownie notowano wypadki chorób epidemicznych. Ilość tych wypadków nie przewyższa zwy ..
klej normy.
Baku, 16 lutegq. W zakXadach przemyslowych
Towarzystw kaukaskiego i bakhlskiego roboty
wznowlono. N a.grodv obie0uno robotnikom w rozIIiiarze 20% roc~nej "płacy. Ruch strejkowy gaśnie.
NaczBlnik miasta znów porozumi8wal się z robot--

DZiwne slowa w ustlloeh kroiowej.

_

==================================
w
lecz

8{)bach organilowania pomocy usuwane

tylko

reUgit·"",

*

,

l".

brak, miejscami :fl.ader ostry, siabe od;i;ywian~e się
wylącznie w~~r6J tatp"r(nv. '\fszędzie są zapasy tlo,~
brego zboża, Dzialalność. urzęQU gubernialnego
prowadzi się prawidłowo, Nieznaczne braki w spo-

, ,w ,telD ,ci~em kole, 'f tym deptaku. Zawsze
PQwtaaail:mo4a jest ddbra tylko dla tych. ldó·
rym b~ak g,ustu,etyJd.ta -- dla tyĆh, którym
b.fak wyehOWtińia, kośeiót dla tych, l,tórym brak

l.atlltlehn, naWi1~tQra Gl'llUŚ..

Sol)ota, dnia 16 lutego 1907

11 i karnt

w Bałftch~nH~ch,

misyi)

\\'yszedL firman szacha,
Uł:nlklni3jąeykoustytncyę,
oglanfljący.
że kraj
",v przyszłości rządzonym hędzie na podstawie 11·
zupelnionej konstytucyi i Szoriatu. FirmaTł nie
wskaZUje istoty uzupełnienia, alo uznaje mediilisy
prowincyonalne, zapowiada bardzo niepopularnego
ministra w Persyi wraz z innymi beJgijczykami.
W Tanry<izie zupelny spokój.
.
'V Uruni kudry grabią wsi okoliczne i mor
dują mieszkańców. Dwie bandy kudrów wdarlJ
się do samego miasta.
Londyn, 16 ltltego. Martens mial długą audyencyę u króla. Poźegna.l się z ministrem spraw
zagl'anicznych~ z którym obra.dowal m~d wszystkiemi kwestY3mi ,swojeJ misyi i osiągnął naj lep..
( sza rezQltaty. Przyjęcie w Londynie wywarło na
Martensie wspaniale wlażenie. Jutro wyjeroza do
q

zło~ono zarządowi przeszło 700 rb
\V swoim
hnwlem cZtlsla zarząd na. zasadnie otrz1i1l~nego na skutek. st.arań wyjtjaienla gubenlt\torapiotrkowsklego z d.
16 lutagu 190-f; roku za nr. 122.1, zebrd drog~ dobrowolnych sJdl\ltek na celo otgs.uizncylna sumę' :mneznie
wlęl;~~r.~h któr~j. częeć pokrllll wydt\t~ri orga!1izacyjne,
stworzy ,t,l t1sH\i~tl)mową c~ytelnlę dZIel dODcrowyeh,

!

!

część Zt'.ś rasztującll.
częśei tlrządzonsglJ

;

l
i

ściślejsze

się,

l

wyekspi~owani8, mandatów atowarz,Y··
w fa~la zupełnego rozwoJu.
Czalily jednakże zmieni.l! się do niepoznania ,I pytam.)'
się więc tycll panów ."kolejarzy", czy zastanowili sIę nad
te.m, Ci.) mÓwi", czyniąc zarządoWi
m~ndató?r,
jaKoteź sprawozda..'lla me Zd&J6 ogólnal'llll zebra.niu po

z powodu

)

częta;,

ogłoszeń
w

31 l1~t a.nonim,owy. podpiso.ny "K.oieJMZ9."
Starania. o zalegali~owt\l1ie stowarzyszenia pori naz..
w~ ."Ko;to prMowników dr. iel.f&br.-lódzklej," mająee . .
go )edjnle cele kultllralilo-oświlJ.t')we i ekonomiczne, a.
zatem prZeZliaĆ71OlHlgo dla. wag:r st.kien pracOWDików bez
róZnicJ pr.&ekouań i programów politycznych, podjęte
zosblyw kobcu roka 1905. Prze\/; ten tak dlugi czas
8~~r(1!Wlte prz~jśó m8Sj&~y i tfj niejeduokrotnie W8zYStkle dekAsterye.. do któllcn koleJowcJ poz(}staj~ nieiJJkO

że

glos pub.licznie}

odpowiadamy nie

w drodze dQ lepszej

przyszłości

nł~

'1 'chwIli,

nie40łęine

Udzielaj2\ć (Jł jettnoezesnie,Szan. Red"ktorze!
sz,ćh szczel.{ółów dl3 stWIerdzenia zgodnoMi wyieJ

toc~onych

l\r~umentów

ośWładc:!:amy. że

z

rza~ZJwłstym

b~tż.

przy-

staDem rzeczy,

bezmyślne łnsyńna

naJal n\\ podobnie

Cle odpowiadać u'e będziemy W myśl prz}slowia: "cAutablt Vacuus coratU lb.trona viator," co znaczy: "będ:z!t'
śpiewał próżny. p'l'zed zb6,ic4 podr6żily.ł4
,', '
Racz p!":4YJl\e, Szsu. R(Hlaktorz~, wyrazy s~tlemiku i
powaźs.nl~.

Zarząd ol'ga.niza.eyiny
Kol!'o pta.cownlkÓ\v dr. żel. fabr.-lódzklej.
lU. Idzikowski, Alitoni Kł1źnicki, Kazimierz
Roszł\t, Adolf :Marla, Edttrund. Skrlewąki,
Boles}aw Krttjewskl" Antoni Swaiski, Bo·
lesł",w Kozera, Marcin RozmysliiWłćt.
~,,_.,.

Giełda

warszawska.

(Telefon~m),

~

.' ~==,=~c=~=~""~~t:rlEi~~~~:

pa.ństwowa. • Ą> • • 11 7350
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na umieszozony w "ROZWOJU" z unia 8 lutego r. b. nr.

zabrać

wl\funlraeh

w których to niewczesne t.Jch ptAnÓW; a tak
wysta.Menie onł' sami potępi4·

Kolonie ofiarUją swoje usługi z własnej
co metropolia przyjmie z radością.

Szanowny Panie Redaktorze!
Z..,l'ząd orga.nizacyjny stowarzJ8zenia pracownIków
,d, r,. ze!. tubr.ló!izkieJ uprZejmie P' rosi o umieszczelłie
. ,
W SweDl pism e niniejszego oświadczenia vi odpowiedii

nlefortunnycłi

. ogól ko]e;ttrskl

,o pożądHnem
sprawie wo-

-

raz ża~
sprawę,

my. O',~i~'Wi8t.ą jest wil-}e rzeczą. źe nie znosząc d~u~gze
go spokOJU, zaencie.ło im s~ę 8a;j@~eyjki, rzeo,y jedynoj,
Ul!'. acei po za blaskiem rubla moc z duehowejich d.źwi·
~~pąć' memoey. Na szczęscie jeduak s~ oni wśród kole~
JÓw;:ów zbyt ILeUczn!, by ~łe odstępUJąc icb, , I:ł granł~
cznee ze dl\ wolą. wt\'!·eiJ.Olstwo~ mog!o,powstr2YfąAc

w gawy w-ar-

jenno-morskiej obrony llaństwa.
, Wiceminister kolonii Churchill ostrzega w
swej mowie izbę przed drobnemi targami przy
obrachunkach z koloni'łl,mi. Państwo nie jest syndykatem handlowym, którego powstanie warunkuje się kombinacyami charakteru handlowego.
Kolonie moralnie są obowiąza.na uczestniczyć w
obronie państwa. Pomimo tO' rząd bynajmniej nie
lila zamiaru wprowadż~nla kolonii na drogę militis:a

że

kówem podpis.'<Ul "kolaht.nr', iaklego dobrawolI. i uczciW08Ć w obawi\~ wpl'owadz"luit.'t. w błl\d czytaJs,cy ogol
podyktowaćhy im nie powinna, my aż na.dto dobrzaznl'l.-

>

:

powinniby,

świadomytn, lecz ludziom złej woli. Zwró~lwszy sifl bowhlm do b:d(h~goz podpIsanyeh, osią~nęlj.by blptLt.ł('r\vie
o c~em dobrze wiedz~, o wiele d&laj 8łęg~iąC9 informacye, pU: mfJiaa to otrzymać drog~ pr~e. ntch obl"t\n~
Tych wreszcie, 'lO się tchórzliwie krYJi\ pod ogólui-

bawem przedstawi i2bie projekt clo prawa o drukowaniu ogloszEni. U.rzt~dni (t ministetyum hanJl u,
który doręczyl posłowi Longyel dokumenty se ..
kretne zostal wypuszczony na wolność, albowiem
sąd w jego czynie dOlH.trzyl się nie przekupstwa
leez wtI'u8zenia. tajemnicy służbowej. Leilgyel 0glosił z seryi dokumentów zapytanie kontroli,
uezjnione mlUlstel'yum handlu o pr:r,yczynę podwyższenia w jednej z ga.zet placy za ogłoszenia
do 25000 koron rocznie.
Loud9D; 16 lutego.\V izbie gmin przy obradach nad adresem z odpowiedzią na mowę tro-

==t

uznać

dla kolejarstwa naszej drogi

dl.)prowat1zH~ do koń~& bez wtględu na okoliczuchwaly, dzłs nie da;i\ca się zastosoWAC; ~e młUl
daty i aprawazdEHtia zlotyć można jedynie .ogółowi, a
dopóJd żat.tvierd~l:mie nie nZ!.dejd~te, d~konac tego, pomimo na.]S1.f:lerszaj cta~·~i nie moźna.
Ze:::rtawir.-j&c z~ś to, ćośmy powiedzieli z niedl\jącJID
8i~ za.pl'beczyc f'ałdell, że ni~ znaj(b:te slę na drod.te
choćby jeden, chcący być świadomym tej sprawy pra~
rownik, któremu znMli!nie dale1 ldt\cycłl w szezególaea
informacyj, by cdmówi\mo) że j&k dawniej, tak: 1 dziś
postępujemy, jawnhl ł chętute nawołujemy, do potrzeby
lfitsl'eSOwtlonia si~ p@3.tępe{u ll<SBr.yeh starań, zlluszęnł dziś

w tak

Jednakże
minłsteryurn
w celu ulli.rnlęc~J.
nieporozumień, postanowil ~:rźoc się i·
stniejącego systemu rozdziela,ni!l. ogloszell i n1t~

iUićyatywy,

ważną

robiary to w tam przekononil1.

Wszelkich

taryzmu,

a tak

ności

ków,

,

ze

trzeba

!

cia nacisku na prasę perJodyczną, albowiem rzą.d
rO;lidaJe ogloszenia gazetom rozbieżnych kierun-

nową wjwolala. ożywienie kwestya
zwiększeniu. obowiązków kolonij, w

Z ~hwih~,

! roku istnienh,,'!
Ńajpewnlej nie! IuaC3Qj
;

lutego. Na wybrzeiacll morza.
Baayekiego i 'Visly l)au:ljfl: wielkie ćhłody.. P04
łów śledzi przerwany. Zegluga. utrudniona,
Budapesd, 16 lutego. W izbie posłów Weckerle w odpowiedzi z powodu drukowania oglo:'
szeii rządowych w ga.zetach, OŚWIadczyI, że nikt
może podejrzewać rządu

iż

zarzut,

,

BeIi:n~ 16·go

nie

zarz~dowi

mandaty powierzono

szanta zUfl.Jduwac sIę bę~fZH~

23 maja.

platrryćh kolei skarbowych, drukowanych
zetach wn~ekomo w charakterze środka

że

i na rok jede':~, jed.l1akżo bJlo to VI cZ:lsie, kiedy zdawa~{)

Wiedeń, 16 lutego, Termin wyborów ue P,.;fbędzie ogloszony w dniu 19 go .lntegD.
Przypuszczają. że wybory, odbędą się 14 nnja;

wybory

oczekuje otw~,l'cia. dziś w większej
lecz nieetynnego, z braku pozwola.

ula stowar:r;jsr,enta..
Prawdą jest zaś,

1.

lamentu

i

opraeował

NhI!3r,awu&, jest, że al'!. koszty I zfłlQż(Jille ,~~owarzy

Haagi.

i ~a:je.

ustawy.
a

wymagał,

szeni,~

,
I

Peier$bl.ll:>skiej AgQu1lti Telegraficznej

JilZ.

postanOWienia takle(l;o nie
us,,,,wę, jt\k2\ przedstawiono do legalizacyi,
sam ?'ftu'?:ąd j to znaezilta później.

ł

Teh~raa, 16 lutego,

opracoW'aneJ tam

zal0gt\lizo"RaIl19

C'lM ówc~;e311Y

l

"
"

Lilpopl

Rudzki. .

lO

-

•

• • • - • .. - •
~

• • ..

1
!'

ł

-· .......

.!• -.--.-.- -.II

1

~14

- . - 1224

• • .. ...
• -~....
Pati.łowskie. - .. • • ~ • .. • t - ' - - . ~ekł na Berlin
.. II' 46.57111-.........
II
Giełda pa, tersburska.

I
~

232

•

StaI,'aChOWice

j

2~a

" l i - e j emisyi .

szlMheeka

-

.....

.012.60
fi

425

1~' ·1~,

-01-

l)S "

(Tel. wl. "Rozwoju").

Renta państwowa 73.121/ 2,

- _.- _.., -

~

!!JIłIII1I/r"

strOJlio.

.Ja

.~--- Lu '

Numer' dzisieiszv
alT!''(\'d·a .alA ·10 l'U
'L,.,,, ,. I1IAu ' ~z :ci ..
fi

8

o g ł O S Z e .lI i. e.

Dla robotników· bez pracy
dotknięty eh

speeJal.uość

, ,(Do uznania re da.key i).
Pracownicy firmy Z. Jaroclński, zamiast Vi !auM na
;rumnę byłego współpracownika ś. p.. Alojze~~!) Gro8~a)
l2 rb. 50 kop.

Z fabryki Hugo' W ulfsona, jako

o

Dr.. SołOwiejczyk

.lokautem.

karę,

15

rb.

Od d'ilie.
) •. ~~·t~

ci

Rtyczn!a r. b.

l·go

ufiH "1;:

{JrJtHl, ~;} rh.
:lI l'tlii S/,}'mot:(:\~,..

HHi:a IN rOeZ:li'?

le;!O :<Ir'erci~ 26 rb.

:Snk':e~o:Tw>'

:j ;';1.,

i

i',l

Pa}ańsld2

b' .I. !\m.ilni, z

nitL :.')

Szkolną.

'Vlad,yslI!lW Wen z żon~, zamiast wieńca ne. grób
p. Mr;ryi z Jonscherów Manitiusowej, 5 rb.

uczczer..ill

1'0,

Fabr.

"Piotrka• •kaI2a.
G.ddny ;rzJJęc: od 9-10 i od 4,- 5 po po}.

ptmię··

.

1

o~azyi

DENTYSTKA

'. . • "" k'.a;'.
Z ."S. a.WInS
,Piotrkowska 132"

'
. t:} 'J'. \~arz'Yst,y,; ai\C:y,no .. S CU.mański" w imieniu
Dn. C;',(m ',n 1 S ki:. IV l\refddzl'?, pozostałość z rach'J.!l;' : l , ' l ] 1'1; Gl b)p

przyjrol1;e od 10 r. do 6 wlecz.
pl
'trtv

P'iotrkowska X~ 200.

7)/'
.
f\JlHltorsk:ego w teatrze Wielkim dnia_, ~st~· ::z~ia r. b.. 4H 1'1). 16 kop.
8) Z k:,j'ltj(,~; a\~i('utt1. l:.mł,,:,cr~l.tj,:,(.\ Vii teatrze VictorIa
dnt!\ 2.8 s!:i'elP :'l r. b "H5v i li ::~i kop
fi)

na.

~~~\b.:\wie

Lecznica Zęb'ów

.tutago przez pewne.

dna:.:

gruM o:cób !:; 1 tJ ::! i(
10) P. p, IIdrl1!\!Jcl. z okazyi (jdzyskallia zeg,~rka,
zagułHonego na lIi!.'.sk~r;J.d~.e IJogotowht, 3 rb.
Opró~z
Fowyi:szyt:'h (lfi~r wrhnęła ;cwo1;1l 22 ruble ł
40 kop" jako zapomog!. na rok '. ~'07 od 224 lO(hitfdków
zald8.1lu g~z(}wego Jot11.lriego, k{ó;'zy ze
ci" l/J,

Uwagi,

Dala.

Z~~ti"',!ln

Plomhy zlote~ p0l"celanowe i).' ~t

Pogotow Ja stslHmią pr;~eh':' :i.1;;:' 'l'vbo~nlc~y
i ich ronziny, . postauowUt coro(~:'lii!j bkładać na, l'Ze!!l
naszej instytllczi po 10 lw]). od C30b,..
Ninieiszem składa na:s,?rdr;i~l!1ie;s;~a pl}dz i ;,'ho cl,1ftTl:e
z&

t5JU 9, w·

powyższe

Zęby

=

sztuczne na ,zlocie,' kauczuku z,.'po<.hua-

bieniem lub bez.

H e l e nów.

Jutro, dnia 17 lutego 1907 r.

WSPA I tA 'LIZGl

H. OT/TO i S. PORADOWSKI
WyłĄeznl

Reprezent&nei Zjazdu gorzelników na gub. Piotrkowską i K8iltsk8t
Łódź'
Krótka Nr. 9.

~E~~!! .SPIRYTU~·DE~ru~VANEGO Il
oraz artykulów technicznych do zasf.osowan;a spir~'tus!1.

wiecz.
"Sób
wh.dz
'ldnOśriych, gdyż wo'bec ograniczeń od (1) 14: stycznia 1907 r.,. nikt spirytusu bez po
zWfJleni", nIe otrz;;ma. Up'fisza'mv o spies~me za'-a1.wlen'ę tS3j fOł'ma'ności. 121 '101 7

'Ważne

SE.RKIZIEMNE
hr. Kg,morawskiej' z Kowalisz,ak
(Z8'stępu r ą maslo) ..
Nadchodza,codziennie św!eze ..
Sprzedaż w sklepach koloUlalnych
I mleczarniach, Reprezentallt

\

EdmlUld Bogdańskl, Krót Ira H.

Kto znajdzie

118'12 8

I
I

!

'A.-\ AAAA'
.. •

ogłoszenia.
ErtAru Arle~, Pi01.tkowsi(Ą
~2. polee& ntH.~czJc:e,Dd

w!~ szemi )\;:~:~€m w;;kszta c~,lie'.n, (;b'
('em~ jęlykrmi, muzyką, Oft,Z n:emki i frt".n~

z

1

:108- 3,-1

cuzkL

o biura techn'i,c1.nego potrzt-'bny

Ha ~o s~ oU~ ń Unfi II II

Prosimy spróbować, a pl'zekonacie
się Szanowte Panie, że naj zdrowszym,
naj~ożywniejszym i sma.cznym, a najtań-

mieszkanie, KA·POJeileSiOROWIA
a
l

Jkładająee si~ z • lub

Drobne

I

Jednocześnie rozpoczęto zapis trwający stale od godz. 91/ 2 rano do. 8 ej
Ż!cza.cy~h używać spirytusu, celem wY1eilnantl\ dla nich, pnwoleuia od

{ooko1 z kueh-

Dtykantdo

pra~~ ..

lat 15. z ll'.dnym ehfl.rak.terem pisma. H. Otto' i S. Porad.owskl,
Krótka nr. 9.
. 307"2-1
awiarnia z dwoma bilardt\m!. ZCo.!6m
ur~ądzenlem. do, sprzedania . z powodu
wyjazdu. WOlcza.nska.. 91,
. 27:.ł· 3-'83
-Konwe~rsa.(~ya ,niemiecka. Do. kOmplf.ff:U
..' tecfotyczno-:praktyeznaj na.ukt języka
niemleekiego mog~' się przyląezyć 2 - S
csobY. CGtt3. rb.' 3 miesięcznie.. Przyspa.. "
sabiam również dzieCi (' o zakltidó IV nau·
kc. WIch ze wszystkich przedmiotów. Widzewsk,a 10~Zalewska.
312-1
agia u?we ,do sprżedania.. Zgierska :
14 w slus~rnj.
322-3,-1 ~
aszyny2 Singera prawie nowe, b~- \
. benkowa i. pierścieniowa i masz.yn"
ręczaIlr 10 rubU. Dzielna. 28 - 2.
'

K

I

- dostania ., za faty,gę i przygotowana przez
M
iWOnache,
. . . . . .I I :II:) cykoryi Steinhagena
na wyshwie w Antw€rpH
M
~

funt 28 kopiejek;

KtomniekIł Jtlbrykę

DttgrodzoDą

. Oferty prosz~ .·skladae w adm. :
złotym medale;nll
"Rozwoju'" pod lit. RB.
179.55 l Prosimy zwracać u w~ga ,na ma.rkę fa-

Potnebne zal'az2 lub 3

PO UJE

'a kuchni,,_
eJl ,RłrwOJll".

Wiadomość

wadminlstri..
118-d

bryczną

ptaka,

falsjfik&tem.

bez której kawa Jest
.

Ktomllicką kawę Zdf'owla dostać fllo,
we wszyBtklch'śPQżJwczo-kolcnlal-'
nych .sklepach. Sprzedaż hu~towl u ,A.

.

żn&

OPATOWSKIEGO, CEGIELNIAN! M. 9.
Hurle.nlkom od.t-unlj. ah!
odpowiedni pabaL
~5-6-1

I

,

313-4,-1

NieUl'ogo
robię sutuHe, bluzki,' PrzejażQ. l
48 m· 11 •.
1611il.-88!
n~gie piętro.

O bi&dy
prywatne, hygienłczne, 'po ił')
kop. Ul. Nawrot, 8~ PHehto;wska. ,
,

.;

.. .

, 212S$408S.8

ótrzebI1e ZlA.olUę s-\&nlczar.ld. Dluga 24.•

P

'

Poprawki 'tlztuCz1JJcb zpal napoczakuiu.
Konsultac,. 30 ·kop. fIl101i

ofiary kaskawym ofir.rcdaw,'om i nl,{fJi' li ~

kom seeny za pomieniQuą zalllJillJJ'i! i di.Jol'y pr;.y\d!..d
prm:'m robotnikom gazowni.

l ~f:1I 7 r.

EPSZTEIN-RłE.S·NlK.

M.

żeklijentelę

i5./n 1 'pp.

HO·,:-;.

'~ł"

rb., 'V. Kej.

'
pcw!1ego radosnego zdar:.:e-

;~!)P.

dzieci iwewnętrZlł8.

p.

w w'jko;,tniu

h p. Szmulowl<~4a

woli; :nrlvp,;o :':00 fll
.:, i
/'1. [l iziahHilo pon:.\QCy pr.;

F I ARY.

:z.la Macie'l'z

Goldblum. ku

c~oro~y

Ut:;t~t:'ljące

Kat~;ł;~1um, zam'ast kwidów Da 61'ób b,

i) DLA.

':n

wpłynęly

a03-a-2

;

t

ROZWOJ. -- Sobota, dI.iia 16 lutego 1901· r ..
'11',.".,.

~.:q., • •

&0

SYSTEMATYCZNIE GŁOWĘ!
Używając d~ tego tylko proszku

1

czarna

głową.

który istotnie oczyszcza włosy od
łUii'1eżu. usuwa nadmierne wytwarza;
nie si~ tłu.$~ciu ną. głQwie, rąb! \Vł()~y
6ujntńnt. i błys~cząeerni~· QCzyszt%a

cebulki włosów; iapo.bfega wypadaniu, riiiwet rzadEm włQ~on'l oada.Je
wygląd 9<;3tY<:.11:

.,

. ~~

Własności te stwierdzone·zostały
ogromni ilością· prób. Nlelbę"
dla Pań i PaIl6w.·
wy$trzegać Slfł l1a 'śłaoQwmctwa:ł

Shampoon

praW«llWY jest tylko

c~arną głową ną e\ykiecie. Paczki
z zapachom fijołt~w. po 20 kop. tfll·.
satukę nal)ywaó . można. waptełtacb.

.z

si:ladaCQ aP1Qc%il.1cb ł .perfumeryjo.

Jed1ny (abrrkant
łłans

Sohwarzkopf, '

! ę rUn-Chał' lott e

Q b "'92.

.~

Rosyjskie Towarzystwo"

122-12-9

"Powszechne Towarzystwo Elektryczne"
Oddział Ł6dzki
NOWO· SPACEROWA 31.

, Fabryki w Rydze

'
.owo .. SPACEfł@Wa.31.

Berlinie.

InstalacJe oświetlenia" ęlettrrclllege i Pl'&łał
śni siły z przJ1ląca:enielll·". Elekt ....·• •
Łódzkiej lub· z właSDł stał" elektl'JCJ;n,.
ObslarDl. skła4. materj.łów instalacyjnych.

Projekt". leoszłor,.,. -:rpracosi, bezpłatnie.

w~j.

KOZWOJ. ,-' Sobo'a, dnia Ul lutego 1907

Ostrzeżenie;

11I.lódzka Kasa

1,

t
d b·"
koryę na'sza pro \
PODl"ewaz· zac2ę·O
po ra ULe ej'·
simy o zwracanie nwagiprzy kupnie takowej na obok!
śtojąeą markę ochronną...
,
Specyalny nasz gatunek CykoP!fa :II! obrazkami opakowana jest w niebieski glansowany papier
QII'

,,'

-

,

l
I

i zaopatrzona w obrazek

oraz

banderolę.

l.

na której

widać

Pożyczkowo-O·szczędności.o"a

W nledzi~lę 17 lutego o godzinie 3 po polu!niu
skiej 151 (Restauracylf. I. TAmme) odbędzie się·

w lokalu przy ul. PiótikOw-

. ze b.ranIe
· c 'onow,
k '
ogo,l 'ne
.

zł

;I>

o ezem ';awll\'1ftmift

. .

Z.RZĄD",

.'.

ADtuka B.Głn~ho\V~ti8[O

.204,·3~a

, Lodzt

dwie obok stojące marki ochronne.
Nasza Cykorya z p~dkową opakowana
jest w żółty glansowany papier, na którym znajduje . Skladglówny na Łódźzaezynów dó przyrządz~nia mleka bulgarskięg~
się widok fabryki z podkową po lewej stronie u g6ry. :. zPraeowni Bakteryolo:gicznej D-ra L.. Karwackiego. , Cena pudelka· (10
\; rurek
na 10 litrów) rb. 2, pOjedy:ńcze rurki po 25 kóp. . , l83~8';"'1
,---=

Dzielna N2.4.

WŁ~~Ł~ W~U f~BRnA ~nORll i

.C~tPcŚĆ!!
.: hill
"

Tylko· 20 kop!!

!

Marki

ochron~e.

R. Bohne & Co.

l

od!

ł

o

l

~

powieść przez K. Laskowsltie,go. (Ela)

osnuta na tle ostatnith wypadków' _ Łodzi!
.
. Tre~&. Przedstrejktem. Król bawe~nła~~ MO~~łz ą e~

~~~~~~~~~~~~~~-,-.~~2--9-o-.-~~a-r-c-a-r-.-b~.-r-o-z-p-o-c-z-n~i-~
et
t s·ę obszerny KURS

P
.raCOIOl8 Hafi u.

UT"

"L

;:;.~

linski. Szal ona

~ull\.

Samos"d.Dwadz18ŚCl& eto.p.. ..
1ł. 1 1~. !O,IU.'

!I ral~ctnJ~If,artanle.
'

b·u~hiltar·yi 'po'd"'o'J8 neJIł

"fi

"~&,rlfluie.

,Sz.ansontstkl., Delegacya
Mam zaszczyt zawiadomić, że w pl'afi
~
.
:
Cen", t~lko 20 kop. Dostac mO~Dft, we wszystkich księgarniach.· kiosk,ehi biu..
cowni mOjej przyjmuję wazelk,ie hafty t
• . t' łuk' h d&
,;.
t rach ogłoszenIowych. Skład .glÓ~DY: Warszawa Nowy-Swjat 3. ł. KanteJ., "~.dr...
aparatów kościelnych, chorągWI cecho- ~ " I
me ..., l, an .oweJ.
! k •.~ni~.n~l.'~. . - 20_~ap!l _ .
: m...21'-:-:a....;..l!
wyeh i znaczenie wypraw.
\
l I\.allaydatQW przY1IDuJę codzioonie od 1--2' .
.....
: Uzdolillonadlugoletni1\ praktyką, wy"
i od 7-8 PO, ~~łlli1.'nhl
.
..191'3'21'
. . . ._...
-"-~'i
·CZłOW.·>:l·.e'
konywam roł!uty. al'tystycz!lie i przy~tępMrl STElllnAUER,
,"
' . , ' , . ".młody,
nle - PrzYJmuJę panienkI do naUkI, na ~ dyploffi ow3ny n. t\ucr.yciel buchalttwyl,!
p~nny
(~~ I Zdo.lllY
.• pracowity, . Ob.~z. na.n..
ez'.f. n. J,lOżądanie udzielam lekcJi rysunków.
f
WIDZEWSKA 82, front, mieszko 8. l
i.!
U
lJ
""~~i ściami MurawamI, z knkolet~1ą~ 'pr(łktyka,
N. B. Urządzam, także księgi hau- 1 potrzebne zaraz do magaz,nu j pragnie przyjąć 'młejsea " bUir,tEL lob
.r'il
•
k'
~ dlowe, sporządzam bdanse otc. 8umten-')
.'
• \ W kantorze w fa~rye9. Oferty pód!;'~Zddł.
1720-13,0
DldtołaJ6WS a ~.
~ nie i dys~retqie. Poważna referencye. ~
.0 Z I E L N.A M. 11.
~ nt' w Adm. ~,B.oKwoiu,~'.
155";"d-12
f

1

I

ary

II"

.

.

··,·k
. . . . " '.

l UCzollICn

r, , .

F Kor_Beka,!
aR

. -~. 7

/JJ

REMIZ . FENOMEN"
102-10-9

Telefon X. 792 (przez W-go K.. Zinke).

.

,"~o

PRZEJAZD 18

•

róg MIKOŁAJEWS·KJEJ,'

-

poleca.

-

na śluby, spacery,pogrzeby i t. p. swoje

i POWOZY. oraz rasowe

elegallokiJltaltt
"'.

k~l1!e.

PRZEJAZD 18,:r6g 'MIKiOŁAJEWSK'łEJ:8
$~', ~!~

"

'.

.

34

93

64
30
48.5?-9

<)9;""
tU'!,~
...... , .v,~::,_

I

ó6
'6l

._..4:6
_.

07

II

:i 'l~89i;
108.887

l
lI
I

>

i:

'~""1

.",'. \ ····;:f
13.129 · · •• 1

54

chunKÓW na "

.

rb.

Papierów proc. na zabezp.
. spec. r-ków •. '

2o.a6.~,13

.

. rb. 128.706,25

Pap. proc. na zabezp. poz. rb. 7.41Q,Depozyt. do przecli. na rb. 160.15~5()

<RozwojU) J Pr%ej~zd 1t 8.

79
29
92

37

14

ttoclm

/1

l.
l

17

'Veksli na zabez. spec.. ra-

W

~

.i

'

l I 11
1;1.6.13'<, ; 67'

,

:3380
7.952

18

I

I

I 35

145;475,
·'64.,~~
6.129
84.545
1.427

20

'I
'.1

:1

t

.;U '. '"
J.

1<:503,

"43.888

·1

,

"3~143.4:gf.'.
"1' 14: t
"~c ,'łiiiiiiiliiiiiij
.

'.'>

