,

Łódt, 18lu 1907 r.
laleUdarlJk ·tJgodniowJ':

l! 39.

Pon..
Wt.

Sx.

Cena

Leona B. W.
Maksymi&Da B.
Ptąt. KatediY św. Piotra
8ob. św. PiOtra Dam·
Nłedz. Sw. Macieja' Apc·

prlftUłlł8ł'1ty:
rlł.

8 k. -

P.h'oeznle· ,. 4

św.

st -

K1łattalnłe '. 2 " ...;.

Zacl.tód sL: godz. 5 m. 19

Dłng.

OdJloazenle 10 k.m.
Np. poJeily:ńezY,3 k;

dnia godz. 9 m.. 10

Redek.,..

pocztową:
tI

•

[zj~nniK ~olit~cznJ, ~rlemJ8łoWJ, ~KonomiclnJ, ~~OłeGlnJ ilitera~ti, illu~trowanJ,

#

Ro~Die. ' . rb. 10 kop:-

pó~roeznłe.
5
K't'iartalJi1e :'" ,2
Miesięchie .. ' -

I

Wseb6d.sl.: godz. 7. m. 10 '

Mi·esięezn. " :-." 68

Z 'Przłł8y'k,

SymeonaB.M.
Konrada W.

św.

Czw.

Wł.ODZI:
Ru~we

św.
św.

w Łodżt,

-

50

". Sb

Poniedziałek,

,... ·P...ejazd oM 8
Nr. telefonu 593.

dnia 18 lutego 1907 roku.

_ Warazawie, ul. Krucza Na 23; .. Pabianicaoh II p.Teodor. aiak..
., Zgierzu, _ .pleoe p. Patka; .. Tomaszu.ie u p. Teodora Hilla.
właany

K·antor,.1

~~. OGŁoSZEŃ: ,.Na deslan e" nal-szejstronicy 50 kop. za wiersz. Z_J'ozajne ogłoszenia za te.kstem po 7 kop. za wIersz nonparelowy lub jago miejsetł
, .~. oałoszeula po lI/OJ kop. od wyrazu. (dla poszukujących pracy po 1 kop.). Rek l a m y i N e kro log l po ]5 kop. za wiersz petitowy_
Za d,ol'~czonie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum RedakcJa uważa za bezplatne; rękopisów drobnycb uie zwraea.

Redak1orlub' jego .zastępca' przyjmuj~ interesantów codziennie,

z wyjątkiem ani świątecznych, od godziny 4 -

..........................

TOiarzlstwo··urzcIBJsłn

5-ej

po' południu.

stne światlo na naród polski. Mówcy ci, twierdzi! p. L., zdradzali zaślepienie, obłęd.
Odważono się rzucić obelgę polakom i ime ..
ważać kandydatów na poslów z Warszawy. 2oby. .
dzono taklego Romana Dmowskiego, który jest

nartnicKO

najdzielniejszym patryotą polskim. To' niegodnie!
Wzywam was tedy, panowie, wolał' p. Leśniewski}J
aby z piersi waszych wydarł się zgodny okrzyk:
«Niech żyje poseł Roman Dmowski!:. To będzie
odpowiedź najlepsza. na oszczerStwa tego zaśl&ma zasŻezyt Zawiadomić Sz. Pllblic1.nOŚĆ, że w sklepie Towarzystwa przy
pionego tłumu.
.
ul. PIOTRKOWSKIEJ pod Nr. 12 ......
'-1 wnet ozwal się okrzyk .. Niech żyje .poseł
Dmowski> powtórzony trzykrotnie.
......
eodz.ieiulie uskutecznia się sprzedaż detaliczna nafty i innych produktów naftowych.
•
Jakie
pobudki
aldonay
sojuszników
do,
utwoZa :dobro:c gatunku i akuratn~ wagę towarzystwo gwarantuje.
. 222.12..1
rzenia lewicy, składającej' się z socya'l'7demokratów, bundu, socyal-syonistów i .syonistów?'.. Z:aPYtuje p. L. - Ot,o niena wjś6. do ludu polskiego
d?wa!l.i. iad. nemi ·ókól.icznośc,iami, . s,p.ies.Zyt~ 'w powiodła
ich do tego sojuszu.
'. . . .
.
Dledzlalek do urn wyborczych. NIech mc me zdola
Lubo pozycya nasza Jest niepewna, ~ci~pąl
. . .
".
waspowstrzyma6 od spełnienia tego odowiązku. dalej p. L., dążyć winniśmy wszelkierni sitami,'
."
. ,', "
.'
.
, Faktęm tym ~adoknmentowa6 naJeży, że Łódź jest aby zwycIęstwo utrwalić w naszym ręku.
Ostatn~~: iehrą.~ieprzedwyborcz.e, . zwołane ~ polską, , a ~lC" kosmOfo1it~CZll~. Tlll~oka~dydat
O ile wiemy, ze wszystkich miast Królest,,~
wczoraj przę ĘOffiltet wyborczy 4oncentracyjny, z koncentra~yl :naroCioW0J Cle~zy(j Sl~ mo~e ~a- 'jako posłowie wyjdą prz.edstawiciele narodowej
ztto.nądzil~-;Q.go~z; 11. rano, w sali teatru Wiel- sz.em zaufa~le:n?, J:mu i tylko mozem! :':ier.zyc;. zy- i demokraeyi, starać się więc należy, aby i Ł6dZ
kiego (Sęllillł-l) okolo ~,ooo prawJhorcÓw czte- WlOJom z.as, ktort. ~aJą o~'Y~gę .mowl~, ze mema ! miała takiegoż przeds&awiciela.
r~&ib okręgów,:, eyrkułowlch .
Polskl, merodobna. Jest ufac .1:Vl0.rzyc.
ł
Wzywam was tedy, aby każdy obywat$lzl~
. 'Wiec ótWorz'ylp. te o.~tI'owskj,. wYJasnla}ąc
kon~u swego przemowlC~la p. M., nad·; żyl swój glos do urny wyborczej. NieChaj' w na,.;
jego i p.toponując: na prz?wodnieząc~go ad w: mlemaJąc. z~" w ~Il cyr~ule. WIele kart wyb.or- \ rodzie naszym, będą takię przelwnarua, jak .me~'
pf:zys.· p. A:~tQu\ego Zelazow.skwgo. ~TednoIIiyślni~ czych z. nazwl~kaml polskwml prawyborców-Jes~ gdyś wśród mieszkańców Grecyi, gdzie ~aż4y oby..
'!:1rai(~no. ~g~:dę . n,a t?ll. wnlOsek~ P.' ŻelazowskI dotą,d ~l1eodebranJcll, nawo!y~aI, .aby czeTpręd~eJ
watel poczytałby sobie za hańbę, gdyby gtos:u,
ze': sl\~ej .'strony zaprosl~ n~ asesor6wpp.. Lewan- udac SIę po te karty, z kt~:eml ~tanąv .n~lezr swPgo nie oddal. Ba, tam nawet (lddawano pod.
d.Ów,sldego •. ,.Wl.' ll,at,ynsklego,. RogOWSkIego, Fo- prz~ urnach :Wlborc~y?h.. NIe bądzmy ople:szali, sąd obywatela, który głosu sweg~ nie odda.l•.
8.ka, .Fibich'Q, iąraczyka... '
,gdy~ tu. C~OdZl o speł~I6~l,e ObOWłą~ku' względe~
Niechaj więc, panowie, każdy z. was będzie
' . ' Z zapisanych' do głosu l'wr~szyprzemawial ',.kraJ~ - oJcz~zn-y:. P?Wllllllsmy stanąc n~ stanoWl- agltatorem, niechaj nakłania innych do odebrania
.'p~ :MIEitedd,'Tobotnik. ZaznaczaJąc,. że oddziela ska l walczyc dZIelme, wytrwale. Glo~uJ~Y na
kart wyborczych, z kt6remi, podążyć należy dO
ną;a'jeden dzJeilod terwinu W'yborn wyborców;- br,anego. ka~ld.ydata, :Aleksandra BablClnego, kto..
biur odpowiednich. Nie należy tal\:że, wołał p.'
'({owadzi! .,tin"żEf stawienie SIę do Ufllw ponie- 1'y p.olozyl JllZ zasługi ha polu ~poleczuf'm. Zna- L., frymarczyć listami wyborczemi, sprzedają(,} je
d~lałek·wtk~.oo,,· ezyumiemy bro~ió spraw na.. ~y Jego ~~slał ~b.darzmy go Wl~C na.szem. z,auf~-I za judaszowe srebrniki. Byłoby to hańbą dla. was.
-s'~ych.. U,,'azaj'ąo, za . święty o~owląz.el~ ka~dego mem. ."N Ie.eh ~y'!e Kolo polskIe w DumIe. p~n: obywatelel Spełnijcie tedy wasz Obowlązek wzgl~
:~y\V~te~~ :ahj· stanął wespół z lllnym~ .1. SP18szyl.. stwoweJ! NIech zYJe posel . Aleksander Bablckl. l dem swego kraju. Polska czeka i spodziewa się~
~~:' lt)bofYt. p..M~ ~aWQIJwal ogol z~roma~
. Po przemówieniu ,P', lIichalaka rozległy się l że wszyscy spełnicie swój obowiązek!!
'dzp ńy:cll :ą-~"nieząnjedbanla s,~ego ObOWląZ~U 1 na sali gromkie oklaski.
.
Huragan oklasków zerwał się 'na. sali po
':n:fęstraceniKg'Ió~ą.· Odwo'łując SIę .dowszySt~l~h,
Z kolei. przemawiał p. Stemhorowski, robo- przemówieniu p. Leśniewskiego.
l)o,lozyl)'{iri#aeisk 'na to, że UdZHł.1 robotmkow tnik,.porównywaj~c .pro~ram, dzi~lalności ,koncen~astęp~ie p.rzema~iali jesz~ze PP.,'~liehal~ie .•
'if.'iwybo-rach ,jest nieMnlerllie ważny. . , ' .
tracyl narodowej l z]ednoczema postępowego. WICZ l SzyblUo, wzywaJąc dosolIdarnOSCl.Tuclw. Brugif.ą, iuówcą był p. Michalak, rOWD1ezrO~ Dowodził on, że gdy chodzi o spra'wę ludu pol- l dzi o dobro naszego kraju" mówił p, Szybiłło.
'botUik: Do\vódzifoD,·~ że dzień 18 b. m. zdecydu~ skiego, należy działać pod hasłem koncentracyi ' Glosować należy za 'kandydatem na posla~ Aleksa.n;~,'Ci'y:iaeapolskości istnieje w Łodzl.,~y, o.by- n aro d.OW. ej, VV imię, solidar~osci na.rodowe.i~ wOłal dre, m Ba~ickim,' kt6ry,. dzialać będz.,ie w,·,~p.·Óln~i,'
"w;at'ele,'w9łfil' on,idąc za haskom polskosCl~ stwl~r- on, należy glosowac na .takiego posla, ktory bę~
z poslarnl w Kole llolskwm. Kandydat z m:nego
'dżidie że"'ówa Łódź handlowo-robotnicza Jest lila.- dzie bronił praw polaków. Glosujmy tedy na ta.. obozu zniknie· całkiem z . Koła polskiego. Wspo;..
s~eą:t polskiem. " Obo.wiązkiem waszym' - ciągną! kich wyborców, z p<>śród których wyjdzie Ale- : mniawszy także o wyznaczonych wyborach ponodaIfj_-:-gł~~()\vać na tego kandydat~, l\tór6~O wy... ksa~d~r Bab~cki.."
' .
.
wnych z kuryi robotnicz:-j, .z~le?al, aby robotnicy,
>8ta,!Iła~OIł:Cent.rac1a narodowa. N1komu me wal-o
Następme zabral glos p. Jan Lesmewskl. i mający prawo glosu, staWIli SH~ punktualnie 'w
Jl()cofńą08l~od'Wyborów; , tak nakazują honor l . Wspomniał on przedewszystkieUl o hasłach zje;.. ! magIstracie.
Ob.',O, W',i ąz.'6k..',',o.n.'.y.,".'W, ate.'t.s.•. ki •.. . w. POlliedZialek ... t.e'~Y
d. noczeni,a. ,postępowego" kto,'re wystawiło kand. yP. ~e.lazow.ski, zamykając zebranie, UlZ
.. nae. ~,Jł
dawaó nalę~y glosy. na listę koncentr:ł~yl naro- daturę, na' posła p. Aleksandra Mogilnickiego, ! że w poniedziałek rozegra się walka' międzJ na~
db~~j. ',T!I~.o b,o.wier,n . pos~owie~ jacyw~jdą z 1,0.- or~z organizaoyi żydowskiej l~wicYł wystawjają~ l rui a ob<>zem prze?iwnym. Od was .obywatele,
Jlakoneent~aC!l narQdo.weJ- będ4. godn! zaofanIa? c~J kandydaturę p.Arona Rubmsteina. Nadmie-! 7:ależy nasze ZWyCIęstwo, mówił p_ Zelazowskj;
o.nipr~edsta'\Vi, .,uasżą myśl zbi0r.0wą., dO~Hł.gao nl~ ~alel' o \Vy'r~żonym pro~eście na ubiegl~m ze- l Spies:r,?ie, i oddawajcie tak głosy aby ~ llrny:wJ.-81ębędą . szczerze tego, cz.ego nam' rstotme po- l b:~nlUzydowSKlem - przeCl w wyglaszanym przez i b<>fCZBJ wrszed! kandydat koncl"'lltracli ·llarod:ow.
Uzeba. WZlwaruwaś, bracia, ab'yście uie powo-.l l'oz.nych mówców teoryom, rzucaj~cym niekorzy- l
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,'lro'Wie po,~ogl~' ukazu.. tołcerMłcyjn-ego w:ró-l rQd1lwej. KiręizLllp. do,.s,~eg?'ję~Yk~Pi&ął~ę~~,
6
ł"łłłtly W nw.6~~ NJSVł&ki
Hł'
eiIi do islamu.
. l" nego . zaczynaJą wprowad~aoSlfiadłlJlł,e:. wyrazy,
łJ
, ttł1lli
f, ..uofmłłDl 'Jd ' ~ •
,
PiC.rwsze ob.'1 aw,Y P.Olit'YCznego równoupra; . ta'tarSki. ·e.'. ..Ję~Yk tlł~rS~i. 'd1. a.;. wszy. śt1d,e,.. h.... m
. . :. .~
. '~.'"
wnienia wywol&lcy wsródtatarów wybuchy uczne ' metan .rosYJSkICh mac SIę HlOze, wspób:ryID Ję~J-:,
Z' . . . ' .
. iełbi' l
'°Uz .. narodowych. Gwałtownie: odeZw.ałosłę w nich po- t kiem literackim. ....
, . 'i:, . . •..
. . CJnal!J~o~yentabsta 1 --:v . Cle CJW.ł acJI czucie odrębności rasowej i religiJnej. Od Krymu l
Zresztą dla . narollów, . wJzuającyąaisla..... je~uzu!mans~)eJl ll~zony wę~rski Va~b?ry, oglQ- i Kaukazu do Syberyi zabrzmiało hasło: <wolnośc ł dność JeHgijna w znac~nej!Ui~rze :,~as~p~J~.jEf
SIl nIedawn:o pracę, w k~reJ do.wod'Zllt ze. tata:r~y
w braterskiej jednosei wszystkich muznlmanów>: dn()M narodową. 'V Dumie ;ńp~ "WszY-scy po'sl~wie
SąpOrOl.an.
1.,.dO. ~~~egraB1~ ~.dzo. :a.żneJ ~O.li w. Po ca.lej ROSY.i. rozbiegli ·się e.misa.r YU8ze tatarscy, mahomet. an. ie ... trzymali się taz~m.., .,pqf.QZUlD
. ··. i.e.W
.... ałi.·
prze~ll eUlU f?SYJS ~eID.
an~em JeoO, .rew u~Ja, z propagan'<l'ą odrodzenia narodowego.
~ się ze 'sobą.
.,...
. .~
~OS!Jlk: :ol'le~olkslę .zaCiła .1.Wl~adkl ostatnreh
Zaczę~J się mnożyć' pisma tat~rskie, .któryc,h
qZlwa!nem jednak wyodr~b~ieniu $ię '.tAt~~
wu ~ , y y y. ~ plerw zą ~e.J azą;.
dziesiątki JUż wychodzą. WszystkIe W pIsma s~ , rów. l , wogole mahometan. rosYJskłCł1,odą'~e~l~!
•. Pob&y~. rosJJska - pow;ada Va.:nbary-:- od- drnkowaJl~ w znacznej liczbie egzemplarzy, wszyst- ich . do wytworzenia. oddzieI:ą.ejc~lośeiB&rod~W:9;·
dawJla~słlo'Wal~ ~yn~rQdOW16 tat~.~ow, .kt?fyeh . kie propagują Jedność narodową nietylko właści- terytoryal~lej ,nie może. być Iil:0wy. N~ ~JlaezriO
w .ROSyI . ~n~jdnle SI,'ę :- gó~. 2,0 mI1lO~ów. rata.. ł wyab tatarów:, a:le wogóle maho meta.D.. rosyjskich. Jednak,' żeby nie 'przedstaw:iaJl .rza~lWl'śeie:']l(J~
rzy rosYJ~c! są ludzffil Cy.wlhzowanyml , z ,charakW Niżnim Nowogrodzie odbyl się zjazd wszech- ważnej i -samoistnej sily politycznej. ':
te~em, u"tny,~l~on,ym ;prze~ lsla~,.. dłllD~ym l rycer;! tatar sld. na kt6ry przybyli przedstawiciele t a t a - '
.
Sk11Il
....•.. ;SWlę, C.le. czczą om pamlę. c SWOIC.h dawnyon
kr
.
l.·'
h
...
J
,1 .... k' ł
k.
azafmk
.
ich.
astr.
a-'
- - -........--,
pali~tw,. Kazańskiego, Astraehańskiego (Złotej r~,w, .yms n~, (aui.{~ le l~.
'b ' . . h
Hord,) i Krymskiego, l<:tóre zniszczyła Rosya. ( c:hallsltiCh, . ~rod~,!o,: ~yatyckl'Ch, .
erYJskIc ,
Z··'.•.•.....
ETYKI
S· P·OŁE'·
·C·'-7N EJ' '
Ci. maurowie wschodniej Euro'py opierali się do.. oraz. baszklrmv l kl;rglzow. PrzewodruczyJ: b·.P?'. . '
. ' . , ' . " .. ~~. . ' : .•~.
tychczas zwycłęsko zabiegom rusyfikacyJnym, cno- se~ do DUłD:Y, .Topczlbaszew.. Tatarzy na t!m z]e~- - - ..
ll.uz·szegó J'''''''.>''
.
.
,
.
t
.
····ł
.
h
'
t
'
,
dZla
okazalI
srę
urodq;Onyml
parlam-entalzystaml.
Od
d
cZ~U.· ...da.i.ie;Si,A
...-Złl.:U
... " ...:ai1l;":';.'
Claz SWl& . z&-pomnu-ł o IC ' 1S m.an1U.
•
•. •
, , •
.
r
f.
~,~
J'''''
Europejczyk, którego losy rzucily przypad- ł
"W llledal~"lej P~Zlszl?sCl -:-.~\~lada vam- '~I' n na.,q Objaw, który niezbyt dobrzę"św~~3 O'
kowo#ad Kamę lub WoIgę, patrz~ na ruiny I bery - wystąp~ 11;3. W}(.tOWlll~ naJsllme!szy z na- nasze m poczuciu obowiązkó\f' sPoł~~y.c;4.."Ze
wa.rownycb grodów, starożytnych meczetów, ka· ł :odow~ch. czynmk~w w ~OS!l - tatar~y, . k~óI'zy ! bra.niaogólne członków instytucyi lllantropijnomiennych mos~ów, rzuconych śmiało nad bystremi l Jako zjednoczona, l w naJwyzszYPl: stopnm solidarr l spoleeznychn-ie dochQdzą doslt~tlwpierw..
rzekami, diJchodzi do prz~k~~ania, . że z~ajduj.e ., na !ll8.sa? s~an~ Il~ cz~le. wol.nosClowego ruc~lU (1). szrm'. terminie. z powo~unieprzybY9ą.dostateez:
się wobec zabytków w}SO'kieJ l staro.zytne] CyWl- P.om.ewaz są llezm, .p~ru~waz są. nadzwy~zaJ k~r- neJ hczhJooob, pomImo rozsyłanIa, zaproSZ6n
lizacyi. A :kiedy zajrzał do wsi tatarskich, zbli- I D.ł'. stan0'Yczy~ od.wa,Z~I. l bardzo łzr~cz:nJ, po'me~ przez zarząd i przYl1ominan:ia. ;pras1~ "~da.r7.al-Q·"się'
ży.t się do icb mieszkańców, w.id~ial: n~ i~h twa- waz po.SI ad aJą , ~ wla~,clW'y wszyst~tl~ narodQ~ Juź,źe.ua takie zebrania. przychodeUóza.led\vie
rzaellzaehwJt, wzbudzoDY Gpo'\Vladamaml o da- ;, wsc~~lm ZIDfS.l ~ohtyezłlJ - ~~lawlą ~Zą~<OWl' kilka osób,ogól zaś czlOill\ó~) uwazal pier.wszy
'Wn6j potędzę, zaczynal rozumiee, że tkwi w tymI rosYJ8klenp~ WIęcej kt~pot~w,. mz wszyst~le ll!ne
termin ze-braniaza prostą formalność, Iitie:ob'o.iO
,ludzie ,sil;& poważna, o kt~re~ w ~urop.ie nie m~- ~ nar?dOWo~Cl. l'a.zem~~z!~te l" melatwo będZIe mQgI
wiązującą, d-o ni~zego .przyzwyczajęniestaje 'się . ·
my.poJęCla1 bo rząd rosIJskl unual Ją zręcznie . soble z num pm:adzlc.
drugą natnrą", ale nie pOWilUliś.my dopuśeieiiłe..:
.zataić.
. .
Wywody Vambery'ego, aczkolwiek grzesził bJpodobne złe przyzwyczajenie mi~l,osię· n "·au<
'Polityka rosyjska tyle tylko zdzial&la, ~e ta- wlaściwą tUll,jście madtia.rską fantaZją i prze-I utrwaU6, i dlatego wszelkimi, :SPOSllbaBl.J. ' trzeba> 'je
tarz} . zamknt2li .się w swej odrę,bności, odgrodzili! sadk, orazsklonnościądo uogólnień, zasługują zwalcz8Je.
od. wszelkich wpływów zewnętrznych, ażeby za- ~ jednak na uwagę. Ale wynagają zarazem poważOb.owiązkiem czlonka każooj 'i'nstyt1lcyic~Y,
chować swoją samodzielność. I pozostali na tym ~ nej korektnry.Przedewszystkiem Vambery' postowarzyszenia jest niet-ylko uiszczanie regularile'
atopnlu roz.wojll duchowego, na ja.kim s~li ich i większa liczbę- tat'arow. Dodawszy do nich wszyst- ~skradek, ale i popieranie czynne celów j zadali
Pfzodkowie .w XVI wieku.
ł kich mahometan w Rosyi, nie dojdziemy jeszcre danej instytucJi, a jeśli to dIa.ko.go jest niemo..
Wlmyślono dla tatarów specyalny alfabet, ' do wyk.azau eJ przez niego cyfry. .
. żliwetn z jakiehkolwiekbądź względów, to powia.ż~by zniszczyć używooy przez nich arabski.
Powt6re tatar.z.y i.wogóle mahometanie ro- nien .przynajmniej pQpiera<ijąmora.ln~~ prz.ez;zjeDzieci ludzi ,.zamożniejszych wychowywa.no po ro- s,yjacJ nie tworzą zwartej m.asy. W guberniach. dnywaaie R{)wych cdonków ,l uczęsz'ęz:wie pa}&e..
syj$un.a koszt 'państwa, na modlę rosyJską prze- n.adwwżańskie-h i wog6le wschodnich stanowią brania og,ólnę.Trudno przypuśeić, żeby więk~z,Qą,~
ralHa.nQ ich liazwiska, otwierano przed nimi ncao- poważlIY procent ludnn8ci, Me ,prawie wszędzte CzlODkóWDieinteresowała.się.>.wQSl.:(ąpJ;1ł.w,~i, il!~:
ścież wrota db karjery eywilOOj i wojskowej. . znajdują się . w Il).Ilięj&lQści. Nawet. pl"zewa~ni~ sty~ueJLi;:Q<ięprz:ych~il~Ilą."?ł~br~p~.~,.,;pie~,,,~.
Każdy" Ó'luUa, mufti. kazi i aehum mógl być pe- , przez. tatarów zalAIdrti'one terytorya twOl'zą jakby· . szym terminie. ~ p()Wo'uu oboJętności i lekeewa-,
wnJwiględów rzą4u, jezeli się 'swej ~rębności wyspy, ~ę~~ bardzo oddalone od. siebie.
. , renia.
.
' ....
narooo''Yej wyr~ekal. T~a!·zy. odgrywalI. k(}me- ł
.W~asCIWl. :tata~z,Y· tw~rzą wsró~ mah.ometaa
Tak źle nie jest i główną przy~yną malej
drę ze' wscb.Qd.mą zręcznQSClą, ·ale w głębI duszy ~ rOSj]SklCh naJIlczmeJsźą l bardzo JedJ;}oIitą pod frekwen-cyi jest, z góry powziętę prz6$wiądczenie,
pozostawali sobą.
! względem językowym i obyczajowym grupę. Ale i że iść nie warto, bo. zebranie nie dojdzie do skn..
Ani laslcami, ani prześladowaniem nie zdola- ~I kirgizi, baszłdry i inne plemiona różnią się od ~ tku z pow'odn nied<,>stateeznej l\ezbyosób.Nieno złamać ich biarnego oporu. W ciągu stu lat od nich i pomiędzy sobą znacznie. W ostatnich ~ którzy. także s~ zdania,' że ich óbaenośó na. ze.
mis,yo~a. rze . iP:awo~law.ni zdolali nawrócić kilka. ł( c~~s~eh ,zacz.ęl? Sl..ę istotnie. na: tle j~dnoś~i .reli- ~ ~r!ln.in n.le jest .koniec. zn.ą,., g~y. Żn.i8.,...m.·. Og,przr•..
czy kilkanasnie tys1ęcy tatarów, których powm- ggn-eJ uJ&WnlOO cl-ekawe dązenle do JednosCl na- i Jąc czynnego .udz1atn, a nawetuezest,olezyc 'w
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,prędko skutkiem tego anewryzmu, a. walka, jaką
z panami stoczyłem prlad godziną, uie poprawi-

Conan Doyle.

żą i' zniechęcą, ale omylili Bię~ .1eśli .I~mrę jutro.'
00 jest bardzo możliwe,to ptzyn$jmnieJ . zejdę.

··la bynajmniej mego stann. Stoję nad grobem, za..

z tego świata z przeświadezeniem,:ze spełniłem

tern może~ p-nnowie być pewni, ~e kłamae nie l swoje zadanie i spełniłem dobrze. Zginęli obaj i
. będę· Każde sl.owo, które powiem, będzie szczerą I i to z mojej ręki. Teraz jllz nie~ego nie pra.gl1ę~
prawdą, jaki yano,wie zrobią z tego użytek, to mi \ niczego się nie spodziewam. .. ..... . .' ..
JUŻ wszystko Jeduo.
I
Oni byli bogaci, a ja ubogi, ta~lt;'że śeiganie
~\Z:~.r."....
.To mówią'C 7 Jefferson Rope. opad się o .po-· i ich, nie latwo··mi przyszło,. Guy<pr.ZiJJęąhalem. d(j
18
ręcz krzesła j zac~ąłuastępująee opowiadanie. Londynu, kasamQJa byla prawie pll~a, tak,; .że'
~Ciąg da 'Ly, p&trz' nr. 36.)
,Mówił tonem spokOjnym, oboJę.tnym, jak gdyby . musialem s2Jukać sobie jakiego~ję~ią:{ Zebr'lili~c'
- Ależ - zawołałem ,- pan masz anewryzm : »:iezwylde przlg~y były itajpos?,oJlts~em\ w świe .. z czogo' żye. Powozić, jęźd~iói'~O~UQ} •.. bylo·dla
ao~~y.t
J ele. Mogę Z3l'ęeZyo za dokła.dnosc ponl~szego spra.. l mnie rzeczą taką natut'a.lną"JU'eh()ą,zl~ zgl~d.
~ Tak mi to uazwali-- odpad ohójętnie. \rozdania, gdyż' zaczerpnąłem szc.zególy z llotatni· Ilem się tedy dobiurll pewńego .wl~,ciela doro".Bylem li doktora '"! ~U}~ t-j,godniu, ż~y się ka Les.il'ade'a, któ,ry sln~~·tnie notował słowa a.. "żek i. niebawem d~~talem ~ ni~go m.i~j~ee~ 11~ale.,
poradzić i powied~lat Uli, );8 aorta pęknIe lada
res.ztanta.
..... .
. . Ohowlązek:pfzynos16 .co tydzi,e~ pry~e1,paJowl pe~
aień. Przez tyle lG z każdym rokiem jestg,orzej.
- Przyczyny moje) p,lenawlSCl dla tych dWOCh l wną sumę, a to, co zarobUem ;wlęceJ,mogłemza~
To skutek nadmiernego znużenia. ~ marnego odży" jlndzi, I?a.ło panów o~chodzą - z~ząl - . po'.'ie~ j cl1o,!,a6 dla siebi~. Rzadko. kiedy wsz~e zda;r!y~
Wi6aia.. Sl.·~W. górach Slonego JeZIora. Al.e. tera.z, ł· tylko, ze spowod.owah Zgon d wOJga)u,d~l; ojCa l , lo Inę, :tebym 'Ul.lał prze.wyzkę, e Jak:os .radzll.em
.sk.oi'o spelniłem swoje zadanie, wszystko .mi je- ~~ki i że skutkIem tego sami na sml-erc .z~s~n- l sobie. Naj~rłl~~jsZe~ ,z~aniełłl dla':uw.i6 b,lo
:dDo,.kłedy umrę. ,COOialbym tylko ópo~vledzieć ł zyli. ~l~ cz.asu wsza.ki~. upł.ynęlood, chw~b !r.h i ()~yentow~me ,Sl~ '! UlIeSCle, ~OiZ~. WS"Jstki:cht la'swojąhis.toryę, bo mi zal~r . Da tam,. zebr njel,'zbro~nl, ze D:lepodobna nu byl~ s~nk~.w J.ak~nt~ ł blrynt~w na SWłOO1~ Londyn Jest, 'eh1~ .n~Jza.w~U...
rJK)ZOSi8.wićpo sobie wspomttlenta pospohtego mor~. kolwlek sądzie wymiaru ~prawledlIwoscL na .olch.
8ZY. ~.lIalelIl.' w~akze zawsze'przysoble plan, ulic,·
,:den,y..
.. .
.Ponieważ zaś dla ,mnie wina ich nie ulegała wąt~ '1 a slroro tylko zapamiętalempolożen:ieglównieJ"
\, :. l:hBpektor l·tl'waj poliCJa.nci odbyli śpieszną' i pliwości" przeto postau,Owilem, że sam będę i'Ćh. szych hoteUi dworców kOleJo·wyeh,już sob.ie j ..~,
Jiaradęud tem cer naleź y zadoU uezyni-e żąda· sędzią i katem. Panowie uczynili,byście tak samo, i lcośd~walem r&d-ę.
"'"
',.'
' •..~'
_aresztanta. '
ł będąc na mojem miejscu.
.
I
Upłynął czas jaJdś. ~Nlim od8zQ.kalemmiesz~:
:t-.J&k~októ~ ll'Wcaża, czy te~u czlowiekowi j . Młoda, dziewczyna, o której wspomniałem,1 k~nia moich dwó~h. panów.;, ale. pyta.lem.. si,rclo.groZi Irlebezploozenstwo be.zpośrednle? - zapytaJ 1 ml.alawyj-ŚĆza mnie przed laty dwudziestu. Zmu- i,w~a.dywa~em, dopokt w.koneulcą.nieodllw.azloD+"
iaspe. ,lr. tor.... . . ' . .
sz.ona ~ zaśłn. b.ieni& tego. wlaśnie Dre?~era, u- ł Mles. z~ab w.' pensy. onaCle
Ca.U1. ber,weU, z.· ta.lUteJ.'
;:--" NteWąt~lwle. - odpB:de~.
.
l ,m~rla z zalu i ro-~paczy.. Z martwego Jej" ~al~a i stronr nel~l.
..~.:..
.
. .~ '.~ talnm ,~aZl~ ~Qwlą.zklem ll~sz_ym Jost, ! zdJą~em obrączkę siu.bną l poprzysiągłem, że do- j
Z c~wilą~ gdy ~1~dzla16~f gdz,l~lchmo~
VI mtere-ste sprawledhwosei" wysLuchae Jego ze- ! gasaJące oczy Drebbera. spoezną na niej, a ostat- I schwytac,byh na mOJeJ lasce. .Zapu$cilem brodę,
:ZD~n~a -: rz~Jd inspektor,- .Proszę, niech I!3n \ niąmysłą jego będzie zbrodnia, za któr~ . został l takj ~? .pozna.ć~y mnie, ~ie mog/li•. PostanQ~ile~
moWl, ale. ostrzegam pa.na ponownie że kazde l ukarany.
.
sledzlO. H~h, szplegowac lczekac,n& OdpoW'ledll1ą
'owo pa~łcie b~d~~e zaPisane.,'
'.:
Nie roz~tawalem się Z obrączką i ścigaJem ~P?so~no~~. .1'opl'zysi~lem sobie, że tym razem
- USlądę. Joslt pan pozwoh - rzekł aresz- ! go wraz z Jego towarzyszem na obu półkulach, JUz nu nIe Ujdą.
taat, zamieniając słowa. vr czyn. - Męczę się l dopóki ich nie schwytaleul. lIysleli, że lllllie znu...
(e; d. n.).
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skusyi z powodu

niedokładnej znajomości

spraw

rozstr~ąsanych. . P9,d?bnęgo rodzaju usprawiedliw,Jenle nieobecno'ści jest bezp.odstawne" bo wlaśniebywają6.na' zebraniach, przysluchuJącsię'
rozprawom, jllformu,tąc.ę wreszcie n osób 'kom~"
petelltnych, możemy zdobyć potrzebne wiadomości.
OQeenośó większej

liczby członków, stosownie do
instytucyi, Jes tl' niezbędną,. żeby zebranie ?ylo prawomocpem.Nle trzeba Sl(~ więc uchylac od spelnieńJ~obowi'ą:zku pod zadnym pozorem, bo. ~ego
wymaga etyka. życia społecznego. Nie naraz~J~ly
na zawó<l i 'stratę czasu członków zarządu 1 Illnycl(r.>sób, lttóre spieszą na pierwsze, wezw~nie.
MieJnł.y na uwadze, że często mają byc omaWIane
spra~!,Jiie:'cierpiące.zwloki i że przez ~aszą
opieszałość narażar,oybtt instytucyi lub ta.muJemy
jeJ rozwój.
' ". .
Nareszcie, co najważuieisza, nie dysk!edyt?,jmy jej tw oczach ogółu przez naszą oboJętnosc,
bo przecież każda spra~.a, podjQta dla dobra pubUcznego, za~l,uguje na uznanie i pop.arcie: Niech
każdy więc spełniał co·do niego .na~e~y, me oglądając się na :inriY9h t ma w pamlęel l sercu slowa wielkiego I)isarza: "

':.~Z~o::~a~i:~~:",~ÓlkU, co każe duCLh. Boiy,
: Kt:ążą IlOgłos~i, że; sprawa dalszych losów wyższyeh

8z~ół;:;:'w,Królę$LwjePolskiem. pomimo już opracowf·
wanye)l proje~t.ów uzycia, środków i' sil profesorskich
tycł:t;zakladóww.innycb. miejscowościach państwa, a równieisprawa 'hlstytutu rohdctwa ileśulctwa w Pula··

jeszcze ra.z w radzłemłnistrow
pr~tI,dzwolanieIIi Dumy pAnstwowej, Da którem rada minj~trówwJPowie osf.atec.zne wuios,ki dla przedstt\wienia
ich. \lo helal ptlu~QdawczJch.: \Yażny szczegók. stsuowią
8waeh.J ,rz,dowe" tych zakladów. z kt.óriWli ministeryum
nie wie co zro1;li.ć w razie długotrwalej ich bezczyn'
wachbęd,Zie

rozważana

nosel. '.

Z prasy rosyJskiej.
'w ,,~~si,\w rn~ryce, poświęconej sprawom

w.l~ą·

';Wmojem,sąsiedztwie był mianowicie ksiądz,

ws,l~iwiony swą działalnością urzędową na ca~ą
R~tfJę,· i, PnJąkę..kt6ry, jak zapewlliano, gdY,tlo.mę.ezy;ł.po.ls.~ie l~eśni ko:ścielue na język rosYJs~l,
~,~.'S2ę :pl'zejąl swą rolą, że slowa pieśni KarplI~sKwgoc~obrauoc, Jezu!» przetlómaczyl: ,Pok,oJ:
nOJ nOCZl~ -bus Osipowicz»... Jako gimnazyasCl,
obowiązani byliśmy, modlić się w kościele wy.rączllie wed!ugprr.ekladów tego, ksiedza.
.

Slowem;: w"moieh oczach osiągnięty był taki
wysoki ideał rusyfikacyi, jakiego obecnie, pomimo
wielkiego zwężania ,ukażu o tolerancyi, osiąg'uąć
już niepodobna. Ale do czego to doprowadziło?
Czuliśmy sięupokorzeIli, dotknięci do żywego, a
wiara ~nasza teru, stała ~.Ię .dla nas droższą. W każdJm domu pU!SkUll w roz'lJ.ym czasie, obowiązkowo
sas w każde świ~to, w chwih nabożeństwa gospo-

'dnia. 18 lutego 1961 r.

dyni domu klękalaprzed krucyfiksem i poez-ynala odmawiać pacierze. Pokój wypełilial się sluibą i domownikami, i z pewnoscią nic nas bardziej
nie umacniało, jak te wygnane z kościoła gorące
modlitwy. A jaką aureolą. przypominającą pierwsza czasy chrześciallstwa, otoczone byly nasze pielgrzymki do siedziby księży-wygnańców· 1...
Vf rezultacie, jak'i na. polu narodowem, osią-gnięlłO tylko za pomocą kulturkampfu wzmożenie
; religijności wśród mas najszerszycb. Autor pol wiada, że skutkiem prześladowania Kościoła Oraz
' języka w kościele, inteligencya polska w przeciwstawieniu do rosyjskiej, jest w znacznej mierze

Czasowa lokacya kapitalów. Dnia 1 stycznia

1906 roku było w banku 619 rb. 20 kop., w clą..'"
gu roku ulokowano 3,130 rb., procentyi18 rb. &0

,I~.

kop., ogółem' 3,768 rb., wycofano: banku 1,SOQ
rb' pozostało 1,968 rb ..
Rachunek strat i .zysków. Procenty odpGży-,
czek 1,022 rb. 62 kop., procenty od czasowej 10'"
kacJi. kapitalów 18 rb. SU kop., ogółem 1,041 rb.
42 kop.
.
..'
Procenty od pożyczek przeniesione na, 190,1
rok 332 rb. 60 kop., wkłady 131 rb. 34: liop.,
administracya 436 rb. 1 kop., zyski 141 rb~ 47
kop., ogółem 1,041 rb. 42 kup.
.
Po dtugich' dyskusyach członkowie zrzekli~łę
dywidendy, a zyski w sumie 141 rb. 47 kop., podzielili 68 rb; 47 kop.' na pokrycie strat za tok
1905, na. gratyfikacyę dla zarządu 50 rb. i na
amortyzacYę inwentarza 23 rb. Uchwalono, aby
udziały były od 5 do 75 rb.
'
Z powodu truduych warunków jakie przeży
warny postanowiono stopę procentową zmuiejszyci
z 9% na 8%.
.
Podniesiono projekt utrzymywa.nia w kasie
stałego urzędnika, któryby w każdym czasie za-'

i

SZl}zl1-,
w SU~

l

wierząca.

Dalej ucisk Kościo!a podniósł ogólny poziom
moralny i duchowy księży. Nowy,kulturl<:ampf nic
ł innego uczynić nie zdoła. "Dlatego też~pisze au·
tor-ubolewać nalezy z powodu .zaślepieni::t. które
~ popycha pewne sfery do rozpoczynania nanowo
akcyi bezcelowej i niedobrej, i to zwłaszcza w chwili i
I powszechnego zamętu ~<. Rzym, za; war! uklad< bona
ł fide>, wyzyskanie zaś g'o ze zlą \viarą. sprowadzi I
ł tylko tem większy zamęt.
j
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:;:dtokreślono
powodu

, tr o Czcisławy.
Budżet wydatków na 1907 r.
~
TEATR VICTORIA. J u tr o Kolo milośuikow sca- l mie 800 rb., lecz jeżelIby 'obroty kasyzwięks~Jłl
ny (ŻYdZi). odegra: ~Fa~'biaizy" Zalewskiego, "Inteligen- ł się do 20,000 rb" wydatki mogą byc zwi~kszone
. ta'" Gorcr.yńskiego i "Jesienią" Swiderskiego. Początek I wedlug uznania zarządu.
.
o g. 8 wieezorem,
l~
Wybory. Do ra.dy na prezesa .wybrano p. Al-.
i
KONCERT. J u t r o w teatrze Wielkim koncert na b t B
u
a złonków pp Edwarda Fiszera
wpisy dla uczniów szkol:y bandlowej. Początek o godz.
er a emei..,o, n c ~. .
•.
..: .,'
i 8 wieczorem,
.
Fryderyka,Rebera, Fryderyka Blezluga, SWldwm!
Zl!~BRA.NIA.. D z i ś w Magistracie o godz. 12 w po- iskiego, Gottieba Zelta i Reiuholda Kelera.
i ładnie zebranie wyborcze miejskie.
ł
Do zarządu wybrano na prezesa p. Rys1;ard.~l.
I
- J u t r o posiedz;enle sekcyi Tow .. hygieni.cznego ! Celbela, na kasyera p. Antemiego ,Kalinow.skiego~
~K91ą rodziców i wychowawców", Dzielnl\ ·13, o godz. ' na czlonków pp. Adolfa Kuapkego, Wae.lawa.
~ wieczorem.
Scharfa i Rudolfa. Janscha.
- J u t r o ogólne .z(łbrn.nie wlaśeicieli ~a.kbdów )
Do komisvi
re wizy,'\" neJ" wybrano .P..p. O~to Lip ..
sto18'skicn, Mi1[olaiewska 40, o god'~. 2 po p o l . '
J
- J u t r o zebr~nie felczerów, Poludlliowa20, o hella, Leopold.a Tusta i Hugona Gr.amsa.
godz. 8 WH~C/;oram'
O godz. 7 i pól posied~enie zaUlkni~to.

l
!
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Zarządzający lahora~
toryurn
miejskiem,
powołując
się na dokonieczność
przedsiębrania
środków,
dążących
ochr9ny.
W sprawie sanitar1!9j;

ł

K'I""

!

polski'm, p.' ;X. Y. Z." omawia możliwość pono-'l
wienia, kulturkam. pfu ul°.,..&\dowego w obrębie dziel- .
'"'I:
•
f
Rie pO,ls'.kieh,ato 'n'azasauzie tendencyjnego ko- ;
ment\o'waniao.statlliegoukla~u z\-Vatykanem:K6:':!
DH~ntan~ pólildięd'(h~\T" BiUra iUformacYJ·uego. Ilie~
J
-dawno przedni głosU, że istnieje pl~ojekt doIcot l i
k . l'
,
1 'l'
natri'a< przelCctUr"atec llzmow i ksiąiek (ato 10kidi,:UH. jęzS:kiur~ę4i~)"wYI małoruski i t .. d. Au~{)r art,yknlu' w r. h.US1 ,' przewidując z tego po wo·
tll(!Jfowa' w;ielkąfaJę kutturkampfu, przedewszystki'em ogląda się wstec~ ~ naprzykladach dowod1:i,co osiągnęła <1~ ~7~lleJsza . fala z przed BO lat.
<Fala ta rzeczywlSC1G w p1erws.zych chwilach
wniosła do· duchowie.tiśtwa katolickiego pewną
dfHllOraHz.aeyę· l)a~nięta.m., wybornie owe czasy,
})oll'ieważ spędziłem . dzleCl~lstwo .w chw!lach najwięl\~zego napię('..j~ ...ralk.l. R~ąd swoJą władzą
zatrzyrujwal na posadac,h l p~pleral. tycl~ !rsięży
którzy wbrew ią51aniQm S~'eJ b~t:p.?s!·e.dmeJ wladzy działali w d\1.chu rusy~lka~11 .L'..?sclola. I,3yJi
tozresztąludziewykoh~JenI, pijacy ~ rozpu~tllleJ,
ktÓrymi ludnośćpogardzata i od kto~ych SH~ od~
wucala.. Nie dotykam wcale k~esty.l, czy ~ożJiwe. jest z:ualezieD..h~. OSQby odpowwdm?go p~zlOmu
m~ralnego, któ~>a zgod~iłaby się za p~oredmctwem
KQs:~iQla prz'eprowadzać polityKę duenowego rozdźwj~ku.para.fi&U, Z~ świątynią; ~\V:le~dzę tylko, że
dokola mlli~.t8,kich, księży niebylo, ze upa~~k rnorainyw sposób fa&alny łączył: się z lllegl?scu!! dla
władzy świeckiej, a sila moralna--Z. nlezlomną
>
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Stan w~)jenny. Dowiadujemy się ze źr6dla. llajwiarogodniejszego, ze stan wojenny' w
Ui
•
b l .
..
b. m., w'·l''~O(LZl
I·
,~arszaWle ęazlc zmeslOny 23
zaś pod)bno z(~ dwa ty.Q:odnie.
'-'
Z nI~ej kasy pożyczkowo - oSlc~~dno:Ldow6j.

\V czoraJ o godz. 4 i pól po poluclniu przy ulicy
Piotrkowskiej:;~ 151 odbyło się ogólne zebranie
członków III kasy POŻ)c:.dwwo-oszczędnościowej.
l)osieazenie zagaił p~ Beme, który zaznaczył, że
czlonkowie rady i zarząd~ in gremiopodają się
do dymisyL

zurowla . publicznego, w myśl okólnika Departamentu medycznego z rlnia 18~go kwietnia 1~02
. d
d' d
. ro 1i:U za' nr. 3,8l ) ,.,j , 'tV spraWle
.oprowa zerua' '. Q
j liorządku
wyrobów l sprzedaży wody sodowej
i i gai.,ów'ej w Łodzi oraz baczenia aby PQmieszcz.~nia i· naczynia odpowiadały warunkolJl 'hyg~eny
l
f
d'
,~§ 6"1 . 652 U
(oa may, sy ony) r.go Ule z ~
b
l
"s~~wy
Lekarskiej (Tom Xr.r Zbiór pl'awl - ~wr~~il . sJę
z prośbą do policmajstra. m. Łodzi o wydanl"
rozporządzenia l)odwJadnyrn organom, abJz,~~rz:fuwJy kursujące po ulicach miasta wozy z balonami i' syfonami wody sodowej i odsylaly je do
znaJdnj'1 ee g o się w gmachu oddziału magistratu
laboratoryum miejskiego chBmiczno-balderjologi~
cznego dla analizy, aby w razie wykrycia zanieczyszczeń i szkodliwośei tych produktów dla zdrowia ludzkiego-winnych pociągnąć natychmiast do
1

Na przewodniczącego zebraniem wybrano jednoglośnie p. Hugona Gramsa, który na asesorów
zuprosił pp. Otto Liphe.na t Gotlieba Zelta, na. se- ~ odpowiedzialu{)ści sądowej.

kretarza p. Swidwiriskiego.·
f
- Z przeczytanego sprawozi.la.uia kasowego doW konfereneyi o autonomii Króleshva Połwiadujemy się.
Iskiego mająoej się odbyć w przyszłym tygodniu;
D o c h ó d. Pozostaloś.~ z 1&06 roku 21Ę rb. ! w teatrze vVielkim wezmą udział pp. Ale~sander
8 kop., udziały 1,469 rb., procenty od pożyczek SWiętochowski, Al. Lednicl\i, Więckowski, St. A.'
893 rb. 52 kop., kapitał zapasowy 21 rb. 41 kop., Kempuer, Łypacewicz. Dochód zastal. przeZ1la'"!,
pożyczki 5,607 rh. 72 kop, wklady '7,143 rb. 69 m~ony na rzecz rodz,iu robot;W.kó\V dotkniętyra
kop., ffiaterya.ry piśmienne 21 rb. 20 kop., czaso- lokautem,
wa lokącya kapitałów 1,800 rb., na administracye
Wstrzymanie Iuohu tramwajowago. Jakie'
42 rb. 70 kop., procenty od czasowej lokaCji 'ka- panują li nas nieporządki, jak wadliwą jest gopitalów 18 rb. 80 kop., pokrycie strat za 1905 spodarka miejslqł.-za dowód służya może fakt
rok 71 rb. 64 kop., ogółem 17 302 rb. 76 kop.
niedbalstwa municypalności' llaszej, które wywo~
. W Y d a t k i. Zwrot udzia!ów'935 rb. 97 k., lalo wstrzymanie ruchu kolowego na przestrzeni
zwrot procentów od pożyczek 9 rb. 44 k., zwrot . ulicy. Plotrkowsldej w ciągu blizko trzech godzin.
pożyczek 9,2~8 rb., koszta sąclowe 34 rb. 50 k., ~
Przy zbiegu ulh~ Piotrkowskiej i Dzielnej,
zwrot wkładów 3,265 rb. 27 kop'J wydatki na " znajduje się mostek ź'ela~ny, od.dawna domagaJącJi
książki i blankiety 8 rb. 15 kop., czasowa loka- sic naprawy. Skutkiem nagieJ odwilży i "roztocy~ kapitatów 3,148 rb. 80 kop., admilllstracya pÓw mostek ten ulegt zup€luemu uszko.dzeniu~
~'18 rb., 71 kop., amortyzacya inwentarza 41 rb. Skutki opieazalości i niedbalstwa magistratu,któ.
~o kop., procenty oc1 vdda.Jów 131 rb. 34 Kop., ry naprawę mostku odkradał do lepszychczasó'w,
pOzostalOśC z dnia 31 grndnia 1906 roku 21 rb.
znalazły wyraz w przerwie komunikacyi kołowej.
29 kop., OgÓ1t1lll 17,3u2 rb. 76 kop.
, l)oniewai woda z roztopionego śniegu z.aczęla zaB l Htns. Pozostałość dnia 1 stycznia 1906 f. lewać dzlelIlic~ położoną okolo Dzielnej i Piotr213 rb. 8 kop., wpływy kasowe 17,80H rb. 68 kowsklej-zaczęto coś robić okoIo mostku" zdjęto
kop., ogólelU 17,30~ rh. 76 kop., wydatki 17,281 nawet część jego,zalewając szynytramwajow~.
l'b:48 kop., pozostaiośc 21 rb. 28 kop. Pożyczki łVodacOl:az więcej napelniała. ulicę. Kilka chwil
dllla l styczmu 19v6 roku 3,869 rb. 26 kop., wy- 'wystarczyJ.o na to, aby ruchliwy ten .punkt miadal!-0 w ~~ągu roku pożyczek na sumę 9,228 rb., sta zapchany zDstał pojazdami, dorożka.mi i woogolem 13,4197 rb. 26 kop. Zwrócono pożyce;el~' zami ladownemi.
"
5,007 rb .. 72 kop., pozostalo d. 31 grudnia 1906
Tramwaj, dążąey z Pi{}trkQwskiej' na Dzielną~
l'oku 7,489 rb. 54 kop.
lli& mog~c przejechać~ wstrzymał radl ~go,

l

ROZWOJ.--"Poniedzialelr, dnia. lSlutego 1907 r.
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'~ poeiąg6.w~idącJch ~'mm" N~romad:z(}ne

:PO ,bukaeh i środku @cy woz'y i dorożki lfstrZy"

z przeciwt:ty-eh , ślusa.rs,kic.h, !>~z;y ul. Na~vrot.~ 38, odbyło si~ w l.' ~biegt Za~im prz~J>'~'lo Pog{)towi~. A~1to" juale
ł drugłłll tenrume zebranIe ma:fstrów kowalskich,; zyt ZWłOkI przeWl6Z10.T.W d() trupIarnI.
'
,w,ytworzyl się- zamęt l" 008.0S", Zewsząd daty ~ któt'~J pod przew?d~i.etwema.~,8~ra cech?wego p. ~
Dla rodlin robotników d()~kniętyćh lok&utem
si~ slyazećhzy~i i w~myśl~&. Zaden tram:v~j, , St.aJn8~.a.waBoohen81{łego. dok?nalt w:!bocrow stal:: t złożyl w naszej redakcyi p.Fr. GreenwoodkwU
anI .W?Z czy .taż dorozka, lile' mogły ruszy({ s~ę i szego ~ pod8tar~zegoma!stra, na st~rszego.~a!'1j na 25 korcy węgla.
z un:e,}sca. SytuacJa taka trwala przeszło pol ł stra 3-2 głosamI Z()stal "W ybr&ny 'p" Jan KuplUiskl,
'.
". .
_'
.
Prle~1J!~ w. ko~u~ika~11. :Z pO.WOdll Wlat~u
godziny zamm doprowadzono wszystko do po- ł na pod8tarszego 52 glosami p. Walter.. Po sprawrządku.'
i dzen:1-u książek kasowych, które w CIągu dwóch nocy. dZls1eJ.szeJ, l\.oIDm ~elazny, na!t, ~{o,tJow9Ją
•
..
.
. .
.
• I lat kom:isya nie rewidowała
okazało się, że do- stacYI koleI elektrycznej podJazdoW6Jtódźk,.:t ła otwarCIa drogl/ram:aJom w~z; I .d~ro~ ł chód wraz z pozosti\Jo&cia ~ynosil 514 rb. 72 k. ~ Zgierz, obsunął się do tego stopn~a, iż patić p.od
l s eTo",:ywan~
w u lee oczne.. , u Je na ~ wydatki 214 rb. 35 kop.," fozostt~lo w k~sie 300 i kotl~m nie było . m~żna, co ~~l~~ęlo'na wstrz,.przez chwIJę uhce były tak zapchane, ze ruch był ; rb. 37 kop. Sumy- tej b. starszy majster, p. Jó- ! mame ruchu pOCH~gow na tej l1nll.
zatamo~~y. orzadki u nas nie rawdaż?
ł z-ef GOI'zkiewicz, naraz:i,e niebyt w stanie PO~~yĆ,
Po . parugod~il1:nych l1~s!l0wa.n}a.c{l. ~t wielL
• p. ~ . ,
~. ~ , , .
' . ; wskutek ez~go skrz~Jlkę cechową l?ozostawrono ł scowych, ~Y komm n.apraw~c,.z\Vrocono Sl~ o ,poUwolnienI. PZłS z Wł~Zlell loo.~k~cl~, wypus~- I jeszcze u m.-ego. Nowo obranym .~.Jstrom star- i moc do lodzkiej strazy oglUowej OChO~lli(}zejp' któ ..
CZO!lO na wolno~e następuJącr eh ":lęznlow ~ poh- ł szemu i podstarszemu polecono) aze0y, wraz z pa: i rana miejsce wypadku wysł~a ko~iniarzr, tot~eznydl.: S~amsXaw~ frIendl!kowslnego, Kanela l roma .czlonk~n:i ZgronHłd.~-enia1 z'i"'.brail .się. za. ~l I po~ai~ców i .drahi~ę mecha~ic~fią, pl~l~. pOlW>~.r
Gł$k.a, Au~.om~go H~roe3a, Auolfa. Ludwlga, w..~l. a- p~rę l .0. m~\\?h· spra. w~, kledy p'. ~;)rZkl.e.,WJCZ .,Ple.-I ktorej będZIe mQzna dostac SH~. ,'. do" . .pueJsca.za ..
d1sława :NletllU'owslnego, Mutnera Szyberowskłe- ł Dlądze wmeS18 dQ lCit'l;$Y 'cechowej l w,tedy dopIero psutego.
,".
go, Reinholda Hoffma;na, l!"f. Woźniaka, Daw~a f odebra:H od niegQ s k.t"6'yn kę cechową. Na propoO godzinie 3·:ej popołud.niu: raeh został
l~ingera, A~gusta. War.niczak~, K. Cala, :Gotlieoa. ł zYCJę,. by n~, OOHF ze~)rr1łi~ zb:i~rae s~~adki czł.?u-! przywrócony.
..
~tza, Stantsław~Gram:bow~lnego, Ant~nlego Ku- ~ kowskle, me ?..go.dz,:~aslć~. 'Ylększosc czlonkow. ł
ppobn7 Gt1iea~ Wc:zori\i, o godz. '1. min. 40 lPo
pmskiego, Marcłna Kowalczyka., TeodQra DOll?I'- j O gO::lz,6 p081edzeme ZamKD.l'ęto.
I, pol. I l li odd:zia.ly strai'.y ogłlio-W0joobotnlezaj Z08w.Ly~
ta.,Ru~ona. Kosz.eka".K:arola Ka:~' He~ryka Lm- l . Klub sZłcł&iBt(}w. \V ubie.glą sobotę odbylo ~ za~;)zwo.ąe, na. ul. Mikolajewsk.ą do.d?m.u pod nr. 17..
l{;ego, BazJlego MatWłełewa, JaI<:oba MJU~ra, Pa- & s;p OgÓhH3 zebranie roczne członków Towarzystwa i gd~le za.pai. 11r. SHl be~kt\ w k~minte .• Og1?U US asłl1 mie$z:I·.Z . b ~f ł")a.f1s.o . Ch.a,iA Hersona Emmę J i"
".
" , .... , . ~ kaneyDZiŚ,
prz~Hl przybyCIem strazy ognIOWeJ.
'!.~ arę ę,. ..~ . I, na., ,'J'I:
. ," '"
'.
I szachi8.lów. Odczytano sprawozdanIe z dZUł,łalo.oscl i
(} godz. 1 mln. lQ rafiO, zaweZWano I ł II od ...
;NaJQ.r, ~tOJllllę .E,a:~~, . Idę Etner, .Annę Klepr~s, , za rok 1906, z którogo pkazuje się, że ,doebody d.zialy ~traży ogniowej ochotniezeJ, na tlI. ~egtelniaD_
Mar.yę 1.'.l.ltz, Annę F~elm~n: Kaf.obnę. Austr~aK, ~'. wyniosły rb. lł~..80() kop ... 88, wy<lat. ki za. s 11 ,044 pod nr. 2.8. g~Zi0 "po pr~yb'Jeiu Sb-Wł0.ł',dZOD.0,.,. łz WJd.(,;b.'. • -.
Marlę Aust.ryak, Juhę DldłC, W~nt~go F?hna~ ł rb. 52 kop. Liezba czlonków w·ynosLta 240.
waŁ sIę dym.z WqdZarnl.
.'
ka; Marię Peltz, Martę Kunce, Pauhnę MIlLer l
Do zarządu wybrano pp. S. :Margulesa, Ró-,
Przy pra~~. lNa ul. Piotrkowskiej pr.l~ Wla ..
Maryę Zauke.
I żańskiecr) A Krupińsl\ie<ro i H J ano wskie-go. Do 1
~ dyslaw !tt\clWelsi{I, ttra.c." lat 30, J')odeza.~ pr~eJ,. do~~a~.
• •
;
." .
,ol,
....
.OT';" ~
, • •
....
. . ' podeJrztul.Jeh
kurczy zolądka. Po udzlelenul dorszn
ZpomiUelue fel,w~w.
n~dchodzący wto- i kOml~jI re:VIZJJ~BJ pp. N. Wemreicna, G, Regl- ł ~omocy pr7..ezElekt\r~a Pogotowia, odwklzioDJ został d
rek, t. j. jutro, o goozilue 8..,e) w:wezorem, w l~o- ł rera l M. Szkol'mka.
,~ (lomu na ul. H.okieillską.
:lQUu StOwarzyszenia pracowników fal'mac-eutow I
Ar~sztowaD.i6. Ubiegłej soboty o. godz:llD.ie 7 :',;
Ślizgawica. Wskutek śUzg$wiOy, prtewainłe po.
{Południowa M 20) odbęc1zie się zeb!rutie Zgro- I wieczorem, patrol wojskowy aresztował 27 -letnie- i ehod1.~eeJ z nied~31gtwa. 8t~óż1~ którzy w nałwyŻ8.z,J~t
madzooia felczerów w celu za.poznruua. członków II 0"0 Henryka Zo'iersl~if::O robotnika. fabryki Leon- I.' nieporz~dku Qtr~y mują choanłlu. Pl&,UlY. dO. Zft.no,ow,OIU.,ł
.
. '
,. l .
;:,.
;:::). t\.L.O' , • • •
, ! kUka llleazezęShwych wypadków: na ul. ZawadzkIe) ~r~
z referatem.. ze Z).azdu felczerow w .Mos \:Wle.
~ hardta. (zam. na SZOSIe Pablamcklep. przy kt~rym l 21 w sobotą ::)Lt\Jlislawa Ma.doliD:ska, W1;fQ'DUiea, la~, 5~
Otwarcie fabryki Zamknięta przed dwunastu jZnaleZlOno 2 rewolwery. Jednoezesme {\resztQwa- ł upadltt., uszkodziwszy sobie krzyz, takzesłfł raszyc UI~
~,l ~.
'ku obotllikó fa.brvka ~ no
będarych w towarzystwie jego
33-1etn.iego 1 moglaJod~ie7.ł.ono ją do domu na .ul. Konstantyno.wskął
t y.gtN-lUaml z pow00'u . st reJ.
r
. w
J
'
'
.
SL, b
(Z'
'1 19)' 17'] t '
St
i na nI. I'allskisJ 1 KonstantyDowskis) Stanisław Zakrzewwyrobów wełnianych p. f. c;Masel i hraelitan' ł Kacpra • ~o otę : a.rzew;~ c~, . I
-e mego
e- l skt, malarz, lat 32, upadł ł ,zwlcho1\t prawą.. rękę !' .ra(Spaeerowa 10) zestala w sobotę wrooh PUSZCZ{}- ,fana Ws.sl1kowsklegO (NI~~a Ji 1)., ~
l mieniu; wezora,i na uL BenedJ.k~ał Długiej Staulsb~w&'
'na. Pomiędgy robotnikami a a.dminłstracy.ą fabry- ł
- W fabryce Hoflnchtera tKątna) patrol ł ly.Uchalt\k. slllZl\ca., lat 12, poslu;g{11\wszJ$lt" upadłał
•.
. . d·
.','
wojskowy wraz zpo.Ueyą zatrzymał na gorącym l~laml\l:" lewr oblJjcZYk. odwieziona 2!QSta.tado .~zp't~l.
eZJlł\ dQSzlo O porozunn:em3.,
uczy,uku gdy uEilowa.li spelni6 kradzież l8.1etn:i.e- ~ sw. Aleksandra l na ul. No~oDlioj$kteJ . róg Ogn)4,o~e{
Od '20· '"dn' 1906
. ~ "
. ' -.'
'. 17 l ," \ M.iebełWodnlekl. lat 32. robOt.tllk.upadł' i Okal8CIJ€
" I. J
I amer~ d8IJDle
...O,U.
gr .....13
go Wlth.elmaWolslnego (~osnowa. 19) I
- Btl.Ue~lowę. Wszystkim le.karzo Pogotowia ud:ctelłlidoratĄei
rokll do dIlłj1. 14 luteg~ 1907 ~u ~a.;rutary~sze I go- Stefana Brusa (Nowo-Zarzewska 14).
pomucy.
. ."
miejscy zdezynfekowa.1i bez~tatn~& 158 l{)kah P?
W m.ieszka.nin przy ul. Zarze~s.kjej. 49,
. I![O~.b~ł Wc~oraj w poludnie , na. r~~ ul. Celde~
Chorob.aeh z~~źnJch, a w~ącznIe z wY~On8Jle~l I' aresztoW,.'R. no, 41-1et.nt:eg.o. Ronwna Ję~l'zeJewsl~]ego n.~2.n~J I z.al<tę.tneJ; przoehod~ey .Staaislaw DZleg~s~t
od 20.,wrzesma r. z. 731, razem 889 pomieszezen.. oraz zna/jdujace się nodowczas Ellgemę Jędrzejew.. tkacz. ~at fi8, pobity zostel kolb~ odnłó$ł okaleez~ną
Prooz' teg'O W samei kamerze przesteryłizowano 1 k . 'Xfik:t ~ R"~ i,
~lowy ł uszkod~enfa krzyża. Po udzielenia mudorazn~
"
•
J
' . '
.,s ą l n
oryę
aJSk.. ą·
pom.ocy prZeJ lekarza Pogotowia, oowłeziony został dl
?"tt'2~. g~udtlla do 14 lutego 3~6~ s:tuk blelu~~: l
OdbiłfaBit broni palnej, Ubiegłej soboty O go- domu na al. Rybuł\.
·1' posOlelI, a fazem z wJkonan łDl p zed tym, te
~ dainie II-ej wieczorem do mieszkan:i.a. p. Sz. RylIapad. Wezorl!.j wieezorem na. ul. Z$chodu1ej nr.
ćWlnem og6lem 10,3~ sztuk.
..
.
ł by (piotrkowska 197), zarządzającego fabr3;ką l 13 s!uż~CL\, Jl~'an6iszka Kol'asiak. l&t 16, D~padllięt.a 'z~~
la rzeCl robotników. KomUnIkUją nam, ze p. ,W'(}lła Makowera weszlQ 8 ludzi i podgrozba i stala pryezJakiegoś wyrostka, który nQz~m zadaJ JeJ
St . l
J
W k'
D b r
·(pow ku tno .
,. '.
.
.
.
,
.. nle-bezp.leeZDIr ranę w plersł. ,Ranę opatrzył lekarz Po'"
. a~ls aw ,aro~.s l z o rze ma.. • .
- rewQlwel'ow .zaz-ądalo wydam~ pos!a~a.neJ na. mo- i gotowia,a uznawszy ją za nl-e,bezpieczDił, odwl~złchon.
~Skl) przes~al4 OOl1tfOWane od r~botnIl{Ow cukrow- ey PQzwolerua władzy brom pa.lneJ~. Ryba pod ~ na kuracYę do szpUalaPoznańskłeh:.
. ,
lU ,,~obrzelm' 11 worków mąkI; 10 w()r~ów kastraehem gróźb, Z~tl'szouy był wydac 2 fuzye do l
Kradziei. Przy ul. Widuws,kleJ nr. 44złilk~..szy l 10 work6w groohn n~ rzeez roh'otn1ków ckł- f polowania.
i dti Harszona Gorkowiskr&dz1oIlQ 9 s~'" towaru, war,,'
lkntętyeh lokautem. w ŁodzI.
ł
.
d 11 . ~ iośei ISO 'rb.
Wymienio.ne artykuły spożywcze zlożono w do- ~
StrzałJ~& .łio~. W s~otę
~~ z..
Wle- I
-:-:-:mach ffUllilijnych Towa.rzystwa ako. l. K. Pozn-a'ń- i ,CZDrem do pt'zechodząceg~ptZ~ UhfA~ Rzgows~ą ł
skiego.
.
I obo~ rynku Le(}nh~~d&--Za?-o ~łUsz.a Czernyazel!a,
",
•
• .• la: ••
I żołmerza 13 roty 61 wlodzmuerskJegQ pulkn ple ..
SZTUKA i PłŚMIENNtcTWO.
• ,Ze S~owar~YSleDla ,nluftJcleli. o rz~cł.ln. ł choty z gromady złożonej z 8 ludzi dano kItka
,Komlwt
bmra
l.llformacYJoogo
podaje do wUl.dof-.r:' w~Jwerowvnl
,.'
b
l"
' . , t . . . " b'
sw.:ua,ow re VI
J'"' l.
;mosm, ,że oso Y'. zgasz&Jące 8H~ UM • t1lt~ '"!' spr~Ku,le chybUy. Cz e rllyszewdal ogai.a. POsy;o.
% \,Liry". Wezorajszypodwieewrek yi cLiw.~ lD~OTm~cYJnJch.pracJ na.uezY~lels.kleJ przy} ... i palo się z karamnu 20 kul. Ja,k stwi~rdzono. nle- rze) nle po wiódł się do pewl1~go stoPnia.,. z.~~r"
,.,.,mUJą dJzu-rn.l. nau~zrcl~le l na..llCZYCWlkl W. 10~a>1~ które kule wpadły do. mieszka.Ó. prz.~ uUey S.'-osno- czyny, lZ dyrektor rradoosz Jote:yko obłtJznie z....
~~a.l'zyS'l;~D:Jra 5~Jlst&ntynow.ska 5) w POn1edzl~l, wej. Dwie kule wpad1'y do mieszkanm pomoc~lka. chorował. Zapowiedzitłi'tt6 popisy orkiestry sm! ..
JO l czwartkI kazdego tygodUła J od g. 6 do 7 ej nadZ01"cy akcy-zy Mi:asllilkowa (Sosnowa oN! l), Jed ... cz~owej, jak też iśpiewr" mt1si!lno odłożye.' ~o·
1Vieczo~eJll.
.
.
..'
.
~ 11.& do miesr,;kania doktora Łukasiewicza (Zarzew- medyjkę .. Ciężkie oza.sy t napi~aną pr~ez p~nlłę
.
Biuro. pOSIada l rekome~d~Je. llz401nlO~Yc~ ł s'ka Hl 36) i nauczyciela Kraka.
'
J'a,d wi~ę Kt'e~1Jnslót od{;lfgrali ozłQukQWie i ~ztł)-~ ...
l w1:k,walitikowanyc~ .nauczycl'6b l~czyclelki
Wypadków z ludźmi nie byto. U p. Miasni- kin'ie ~Llry',
"
:W fÓŻBJ'ch.speeyalnosmach na.uk0W:lch)
,. i kowa kula rozbita ze,\l'ar' śeienny.
Ogólne" zebranie czlonków «Liry, odbędzie
'W·4ni, ozna.ezone o'tlbywa S:J:ę Jednoczesme
~
.
się w przyszłą niedzielę o godzinie 3"6j po. po~..
WJpożycZa.uie ks,i~ek z czytelni naue~ycielsldej.
Zabity ~r~~t}m elektrJc%n~m.,., ~czor~J ,~~o: dniu w lokalu "Lirt', Nawrot 38...
. /'
Umwa~Jt.t ludowJ P. I. S. Przypominamy, 10 .,godz. ~-?J Wle~,zorem. na l o~~ ulI? Głow, neJ l
Teatr. IIDzieci WaniuszYll9.," komedya.N~iej
jłtkJej,szywyklad a.natomii i fizyologii Q bud~wi~ .WldzewskwJ" podczas bl~~u POCllł:gu ,tlamwaJOwetCiała ludzkiego (mięśnie i serce) ,0 g~ 7 Wlecz. ~ ~o, zerwal SH~ przewodmk na~?~l~trzny~ ~pada dowal którą dyrekcya naszęgo 't&łtru wystawia
iW ·szkole przy ulicy Piotrkowskiej ](2 121. Języl, J J~~Y drut uderzył !lag,lą ": sto}ąceg,o 1com~a d~- f poraz }}ierwszy w nadehodzącą § t o d ~ w tea'pQlsk.i (Ewangelicka li» i arytmetyka (Srednia i rozkarsklego. Pod. dZlalalllemprącl1l elektry<1~- ! trze Victoria wieczorom - ,należr dQ utworów;
23.)jak zwykle równi&ż' o 7 wieczorew,
~ ne?o .o siln~m napię,ciu nastą~~lo ~omeI1tah.~~ pa- ! krystalizujących w sobie. cale społeczeństwo .t:0"
Z
'
t
+h
T
rr O D'7i 'la' i dnlęcle konIa,
ZabItego
koma 1~1a.dze policyjne syjskie wspÓ-lezesne ze ws~ystklemi Jego .. ból'~rni.
, "ur.ersJ iw. pOYSI" MgO • a.. . ~&., J ł
• l'
.
wada.IDl i zaletami, . Dlatego też obndzilawietkie
"W' salt na. Zawadzkiej ~. 16 o godz. 7ł odczyty: I uprzątnę~.
.
. ' . . za.ciekawienie wszędzielI gdzie ją 'W:rst$wląno~
;dr.Sterling ,,0 krążeuin krwi", O gGdz. 9.ej wy- !
ZabÓJstwo. Wczoraj po godz. 3 po poluu.mu i
.:ru~ro w teatrze Victorhl, Lódzcy .Milo$.ucy
'kl&dp. Kloomana p. t. 'I~ ziemi
Jutro, i przez nhcę M.Usza przechodził, podQfjeer 5 doń i
I Sceuy' (żydzi) wystawia.ją:n.Fa.rbia.rzy" - Wa.lew.we'wiorek ~ sali nA Zawadzkiej 1i 16, pierw~y lskiego pulkll kozaków, Gr~e~orz Arkow.
ocl~ z ~aniki p. N~a.rka, o godz. 9 od .. ;
Nagle pr~ed d.omem N! 34 do Arkowa pod~ : skiego, :r1nteUgenta" - Gorczyńskiego i nJesie.
ezyt adw. prz:ys. Miss8Ai o sa.IDQ'rządzie w Angłii. ; szedł jakiś młody czlowiek i wszcząl z \liro ro~~ nią" -- S widerskiego.
Kolo l'lilosników przy polskicIIl Tow. łea
W sau. na Zawadzkiej ]i 17, o godz. 7! Hlsto- \ mowę, która trw~a bardzo krótko, Po rozmowie
,ry_ ~8it.Uty powszeebnej (pani Else.n.bergowa), ; mIody człowiek odda.liwszy się ,P&fę kroków, dal tralnem w ł",Qd&i, we C rt W a .rt.. ek ' \Viecz.or~m
lO godz. '9'-ej Hygiena-dr. B'alldelsman.
,; do Arkowa Zi tylu kilka strzalow rewolwerowych. w tea.trze Victoria wystawia' "ŻmiJkę" - St.,Zyź.
malI> rooh tramwa:jó:w
stc~

idąeyeh

f
Zebrme majstr4w ke:walalt~&h" Wczoraj o ! KuJe ugodzUy w głowę i piersi.,
i godzinle 4 po pO!lldu.iu, w gospodzie czeladników!
Arkow pad-l· na ziemię",: Sprawę&. zamaehAl
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POlliedZialek, {lIlia 18 lutego 1901 r.

ROZWOJ. ~.
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L'I

kowskiego, "M9.jstra i Czelacln,Hta" - J. Korze... na listę wydaną; przez lewicę, ktPra, jak \viadomo, gub. ebers(}:uskiej zamiast stanu wojennego ogłl) ..
niow8kiego, oraz, Schadzkę" - Z. Przybylskiego. I; wystawiła kandydata Arona Ruoinsteina.
SZQllO stan ochrony wzmocnionej IUl. jeden rok.
Jest to pierwszy publiczny występ Kob. w sezo ... ł
..
!
Waszyngton, 17-go lutego. Raport komiSJi
nie bieżąęl.m;, . ,
,ł
W b·
,bo
3-. k
k 10- ~ z powodu projektu do prawa o imigracyi, sena.t
SpneW bUeww idzie raźnie. Nabywae je 1 we
mrze wy :~!~m 1.s~: I) rę;: d~~ ~łO- przyjął '/3 glosów. Zgodnie z nową nstawąpremo.~na 'W' &iy:rze dzienników "Promień", Pi,<>trkow- ~ żon~o o~;l~h~:oa~o (~~rtWYborezyfh~ pJ~~ s!wier- r zydent. ma ~rawo nie dopuścić podd,anyc~l.państw
ska ]W 81..
i d
. 11
' l ' l' b
b ' nie' cudzozIemskIch na terytoryum Stanow ZJednoczodb d' ł zono praWIe <> ogo ne) lCZ! prawy orcow
nych .. l'
t h - h s~ wskazane J~a.ko
•-"
KODoort. Jutro w teatrze Wiellom o', ę ~I~ ł odebrała swoich" kart i legitymacyi wyborczych.
. . ' Jeze ~ w pas~p~r ac lC.~.
'.
si~ wspaniały koncert z udzialem pani BogackIej I
Sytuacja co do zwycięstwa. koncentracyi na- rr:1eJsca z,a':ll,l(~szkama, mne kraje. ~rezydent. ,m?ze
art~' 'teatr: Warszaw.. p. Rolanda" Birnbauma I rodowe' w tern biurze sta'e si nie Wn3.
: ~1~ ~pUSCIC ~ terytoryum .Stanow pas.~zerow,
i Drzewie. Cki,','ego, ,nlit korzyść Tow. pomocy. ucz..;
J
J
ę pe..
[, ~ezeh. wedlug Je{50 przekonam~ ~aszkodzlC m~gą
niów' przy" polSkiej szkole handlowej kupIectwa j *
ł Interesom robotnIków amerykanskIch.
W' ·ŁO'dzi
I
.
b,
4
kr
k l i
Petersburg 17 lutego. Peters. ag. telegraf.
f
W ~lurze wy or~,zem ,-~o Q ęgu ~yr u 0- 'donoszą z Moskwy o oddaniu pod sąd obywatela
.<Lokaut>. ,W t1ch dNach wy~zla w vVar- l wago z1ozono d<> godzmy ~-eJ. p~ p~lndmu tylko ziemskiego Lenkiewicza, za wyjęcie z urny gałek
~zawlę nowa. powieoo K., Lask()wS~Iego (Ela) ,p. 1,583 kart wyborczych. Ozywleme Jest słabe.
I wyborczych podczas wyborowo
Następnie okazali:cLok~), ,O$IlUW, na; tle Qstatn!ch wypadkow !
...
I lo się, że obywatel ziemski Stodalskij, w liście
~ł:0dz~.Je$t tOutwof senSaCYJllJf/ cleka":Y, 1
W biurze wyborczem I-go okręgu od rana do «Dziennika Kijowskiego) oświadczył, że LenZ~\yleraJąC}y, 100 str. druku w lad J oprawIe. 1 do godziny l-ej po południu ruch byl ospały, kiewicz oskarżonym jest nie o zabranie lecz przeCena za. egzemplarz 20 kop.
przeważa.ly glosy wybo,rców biura kocentracyj- rzucenie gałek z urny białej do czarnej. Oskarnego. O godzinie 11 rano by lo 316 glosów odda, żenie nie uzasadnione. Lenkiewioz oddany zostal
nych; godzina 12 min. 45- oddano 446 gl.
t pod sąd za oszczerstwo. Koresp. gubern. Agencyi
l w Moskwie, na, zapytanie Agencyi doniósł wczo-
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W y BORY
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Dziś o' gó~inhl 9.. ej rano rozpoczęto wyboprawyborcze do Dumy państwowej na wybor ..
eÓw którzy zp0śr6dsiehie wybiora posla z Ło-

TV

dzt',
"

.. - ,

"

Chwila to nader

waina,decydująea , gdyż po- ł

by?

~lęm z ŁOO;z~: ~inlen
.tylko polak dla wyra- ~
~mego zaznacrema .po1s1wOOI naszego miasta, któ- l
re pominio-calej swej pstrokacizny polskiem jest I

i poJskiem

!f16 nie p,rzestanie.

I

'

Roz~~jeJtt .to?obrze .Iodzianie, pojmują caI~ j
(lonioslosą'stanow~J walkI przedwyborczej. To tez i
pomimo rannej godziny do urn wyborczych w biu· \

~oohI o~ręgu wyborczego (Południowa nr. 36),
II C.Pasarz, Szulca nr. 2), III (.Mikolajewska nr.
54), i.IV (Piotrkowska nr. 175) cisną się tlnmy
prawyborców..
. Po przybyciu do biur komisji i podkomisyi
oby~atelski.ch i spra.wdzeniu wnętrz& ~urn w obe
cnosci ~ra~Iboroó'Y, na dowód, że nic się w nich
nieznajduj-e, lU'ny opieczętowano ipo spisaniu
pi'otok41n z wj 'czynll;ości przystąpiono do odbiorłl grosów arac~eJkartek ,wyborczych, które
przyjmow.aoo będł •. aż do godziny 9-ej wie~orem.
4

*

I

teg,

.

Otwa.rła, ,hl·uro )nformaey)n-o dla prawvbwcÓ'w
> . ,

Il

ib.

.. ,

•

.. .

.. _

\
Na. ulicach: Piotrkowskiej, Zawadzkiej, WÓp~1
ezańskiej i Poludniowejuczlllowie szkoly handlo~ waj, żydzi, rozdawali -proklamaeye, nawołuJące
l do wybierania Rubinsteina.
\
*
Na rogu ulic Wólczauskiej i Zawadzkiej grol madka żydów młodych agitowała, by oddawano
l glosy na Rnbinsteina. Obiecywano Z~ oddanie
listy wynagro.dzenie do 50 kop.
~

I
I

I
f

*

l'

*

I
l

W drugim okręg.u do godziny 121/, w polu- i
i dnie zlożono 2,400 glosów.
f

l

!

które na ulic,! Mikola1ewskiei '
'J
J
•
listv.
wvborcze"
eSZOOWaJlo i odproJ
J
l wadzono ~o HI-go
cyrkUł, u,.
Są to przeważnie
'~ żydzi, którzy ta.. ,droga.. zdobywai~- glóSy dla. swe'J"'?;
~;' &'0 kandydata. Rubinsteina.
.
Iu
i
I
*
t
Kilka osób.

i

;

,1

kupowały

i

ar,

PI·o'trków, 18 luteLto. (TelcD"l"am

własny).

3..go okręgu przyuUcy Nawrot n,r. Uj-wczoraj
t:r""
przez caly, dziel1' do późnegO" WIeczora bylo w Nastąpiło nieporozumieme wśr6d komi~etu wyjgtnem oblężebiu. Tłumy pra,,!ybore~w zglaszaly i borczego koncentracyjnego. Układa SIę nowa
sieOl do WIZO
btura abvł udzlelono
1"
Z·~13Zd na W)..,ZęlSze
. ł", •
li
~,'
i l '·t lJll, Wyjaśnień ;1 r~ci.fp,
wy bo~~czny.
. i wydano karty wyborcze , legI rmaeye. Dziś il
..
\ , . , ' I ' ! , r ') ,
l
.jeszcze wiele 0'8,00 ·~głasza się do hlura.; aby zoo- !! ;' •• '
"
•
patrzyć· si~ w karty w y b o r c z e . "
l
"
b - ' . J

I
II<

Q

I

Telegramy

, W cz'wartym o-kręgll WJburezy~ (~i'otrko-.
175) urn. wyborczych l,l~ta~lono Q • •Ruch
slaby. "Vielkie ożywIenIe epodzIewaPetersbw;'skiej Agencyi Tęlegrafieznej
Dem jest od "poludnia. Postępowa demokracya
i własne•
.'w okręgach lIT i IV pod·ąje gl()sy przeważn~e na
-1koncentracy'i Jlł.tl~Qdową, wskutek czego wIdoki
koneentr~lizwiększają się. Taki stan rzeczy byl
Petersburg, 16 lutego. Na.jwlŻ6j zatwierdzo..
o~,godz. 111 pól :rano.
i no postanowienie, ra.dy ministrów,. pozwalające
t na 1,0, aby u staroobrzędowców, me uznających
.•
~ duchownych, prowadzeniem ksiąg stanu cywllne'Godzina 11 minut, 50. W II okręgu wybor- ~ go zajmowali się osobni starostowie wybierani
~m, g~zie n. 1,000 kartek odebrano tylko 4: \ przezególne zgromadzenie gmin, ktÓre podlega.,yslące, podano do godziny powyżej zanotowanej. ją postanowieniom art. 38 i 40 do 58 oddz. l.-go
gl'osÓW 2łQ~OO w.~ys.tkie na listę socyal~derookra. ; ukaz~ z dnia 30 października 1906 ~..
tyczną· ZJed!l0czenle, postępowe W tym okręgu
fetersburg, 16 lutego. Rada .minIstrów zewstrzymaJo ~l~ zupełnie od O"łosowania.
zwoliła ministrowi handlu do~onac nowego podziału państwa na okręgi górnicze.
•
Petersburg, 17 lutego. W powiatach AleltsanPrz~d;';blura,1I!i.wfb{)rczemi uwiJa.ją si~ mlo- drowskim, Nawoskowskim i Pawłogradzkim gub.
dzi lu~zle, .z~czeplaJąe na ulicy prawyborców spie.. Ekaterinieńskiej, oprócz osad Amur, Niżniednie
szącJoh' odd.aesw~je głosy, i gwałtem proponuj~ pro wsk! w powiecie' nowomoskiewskim oraz wialamianę postadaneJ listy konoe,ntracl'i .narodowej stach Elizawetgrad i Aleksandria z ich pow. w
~'ska nf.
względnie

I

I

t)

I

I

v

W biurze 3-gQ.okręgu wybore~ego (Mikola.jewska nr. 54), .~~ory odegra ważną rolę przy
1V!borac~o gQcnmle 10-ej ranQ zapanowa! ruch
'W.. elki.
,
Kilkunastu funk,cyonaryuszów uwija się prz v
J
b
t).:;oiu llsta,wiony'ch n.rna6h wJorCZlch.
Ó
.
Nanlvy
,pra,w,'"..v~orc w (z
o okrAgu
coraz
~ fi
'i
wiAkszy.Jak,
- dfrt1l'chezas
II-ta
rano)
.,
J
l .godzina
k
wlęlcszośćs.łtlada glosy na lStę oncentracyi. narod{)wej.

mad~a m~odych ~ydów 2Iacz~piaJa. pr~eeh{)dniów,
p~taJ~c. sl-ę, .czy Idą odda,!ac glosy' l na k~go.
Nleuswlado?llonY,m. robotnll~om od~lerano listy
wyb?rcze l zamIemano, na lDue. NIektórym ro·
botmkom płacono za hsty wyborcze od 15 kop.
do 1
Na ~ogu nbc Wldzewsk.le,J l yoludmoweJ od.
bywały Się, 'podobne . s~enJ, agItatorzy w ~weJ
z~p~lc~y~osCl o~ebrah,. hs~ę wyborczą robo.tlllk?Wl l oswladc~yl.l mu,. za Jest zl~.
~obotnik 1l1~
zd~tonowa~, SIę Jed~akze. od.ebrallID ~lS~ę, s~raw
dZll nazWIska, które mu. s~ę w parnlE}c Wblł~, a
t~go, który odebrał mu lIstę poczęstował polIczklem.
*

I

i raj co następuje:
"Obywatel ziemski Lenkiewicz, uezestniczący,
! w komisyi wyborczej, podług zeznań prawyborców

*

Na. rogu ulic Poludniowej i Wschodniej gro-

schwytany zostal, że kładąc rękę do otworu skrzynki!ł zaura! gaIki wyborcze w celu przerzucenia
ich do drugiej urny z gałkami wyborczemi. Prswyborcy zawiadomili o tem marszatka , szlachty,
który sporządził protokół i przesIał go prokuratorowi sądu. Lenkiewicza wydalono z sali. Oprócz
tego oskarżono go o kierownictwo rozruchami w
powiecie mozyrskim, za co za.broniono ml1mieszka.ć w gubernii.
Petersburg, 17 lutego, Główny naczelnik za.rządu urządzeń rolnych wnosi do rady ministrów
przedstawienie o zastosowanie prawa z dnia 24
maja 1896 r. o nadaniu działek gruntu bezplatnie dla szkql początkowych i wydawani u drzewa.
Z lasów w guberniach nadbałtyckich, Królestwa
Polskiego, Kaukazu i generał-gubernatorstwa stepowego.
~'et6rslnllg" 17 lutego. 'V salach .pasazll 0twarto międzynarodową artystyczno.dekoracyjną
wystawę, wyłącznie poświęconą pracy kobiet
w dziedzinie· przemysIu artystycznego.· Dotych ..
czas nadesIano 2000 okazów. malarstwa, rzeźby,
wypalania na drzewie, odciskania haftu. Wyrózniają się prace królowej duńskiej imalżonki lesięcia Waldemara w postaci koronek.
Baku, 17 lutego. W nocy zmarł śmiertelnie
ranny naczelnik portu l\łichajlow.,Zabójcy zbiegli. Nieboszczyk otrzymał mnóstwo listów z po-

gróżkami.
Krasno,la'l'sk

17 l t g W
.
t
ol . \
•
'
u e,5 o, . sprawIe
"ab"
19
ó o pows
k
i'
mu z rOJnem w r.
v
szeregowe w s azano:
9 na robotvJ cl·Az·kl'e
od 4 do 8 lat; 101 do rot
"
ar eszt ane k'lC h na
t ermln
. od l do 3 la
t ;4· do ba':talionów lmrnych i 1 na areszt trzydniowy. Z eywHnych skazano z zaliczeniem czasu przebytego
I •
•
..'
4"" d d
. JUZ
w WlęZleum;
l;)
o omn poprawczego na
czas od roku do dwóch lat; 37 na zamknięciu
w więzieniu od miesiąca do roku.
Kazań, 17 lutego. Studenci większością glo ..
só
, w postanoWl'l'l uczęszczae• dalej. na. wz kł,ady.
t
Kaługa, 17 lutego. (Urzęd. kor.). W powiet cie koaelskim we włości wOlozowo"rzedzińskiej
włośeianie kilku wsi nie dali naczelnikowi ziemskiemu rozpatrzyć sprawy s~dowej. Zażą.dali
. ny starszyny włości za to, że nie wydaje on pożyczek żywnościowych, wyznaczyli na dziś samoi woJne zebranie i postanowili sUą osiągnąć zmiał nę starszyny. Na miejsce. wypadku wyjecha.li
wicegubernator, podprokurator i ~?d.~ial ..wQjsk.
NOWI' Blargelan, 17 lutego. N~eznany oalo"
~ wiek strzelał do idącego z eerkwl gube,rnatGra
l prowincyi Torguiiskiej, Pokottilo, ale chybił i ranil ~ nogę ordyna.nsa żołnierza. . Przest~~ea. usiłował zbiedz, lecz raniony przez
strzelająee
go ordynansa, upadł izostal pojmanr~
Nowy lIarge1an, 17 ll!tego. SzczegÓłyzama.
chu na gtlbernato,ra, Przest~pca pobiegł za. pbernatorem 1 z ~dlegl?ści ośmiu krok6w:!' zae~l
do niego strzelac, celujl}c w grzbiet. Gubernator'
poślizgnąl si(j i. upadł. Pzest~pea sądząc, te go
zabił zacząl uClekać, w!mieniają~ str~aly, ~ Cłrdy..
nansem, którego ranil w nog~. Wystnelit. ~6. ta..
zy z dwóch browningów. Ordynans,ranlt pt~e'"
stępcę w głowę, powałU go'. na Z~~Dlię i, p~
trzymał. O godz. !lej po' potudniuna~ę1sół1
za"machu w obecności wojsk i ludnoścI Qdpralfio. .
no ,nabożeństwo dzl~kczynne. Po nabołeń~twie·ga..
,

zmla-

I

Poniedzialek, dnia 18 lutego 19&7 r.

ROZWOJ. -

śmierci księzny

'bernator wniósl zdrowie Najjaśniejszego Cesarza
wsIowach: «Wszyscy jesteśmy gotowi służyć Mu
wiarą i prawdą do ostatniego tchnienia, bez obawy śmiercb.

Następnie

dzfękowal

ludności

-1--..........,------·22·7..1

Klementyny.

Paryi. 16 lutego. W kory tarza ell izby

krą·

ią

uporczywe pogłoski o ,dość silnych nieporozumieniach w lOBie gabinetu. wywołanych przez

za

s.

Michał KSiątek

sprawę oddawania kośeioló,ww' dzierżawę.
współczucie.
Haga, 16 lutego. W dniu 17 b. m. przyKaiań,16 lute.go. Na zebraniu studenckiem
w sprawie zamknięcia uniwersytetu, które po- jedzie i w dn,iu 18 b. m. 9ędzie przyjęty przez
.
,
przedzil cały szereg narad kursowych, większość , królową prof. l\Iartens.
studentów orzekła się za utrzymaniem nadal wy- ~
Haga, 16 lutego. Dzisiaj dokonano zamachu ,
kŁadów w uznaniu, że przerwanie nauki nie przy- i na życie ministra. sprawiedliwości, von Raalte. ~
Zam3.ch~ nie. udalsię.
.
niesie żadnego pożytku dla dążell rewo]ncyjnyclL

l.I

Kami~Diec fodolski
16 lutego. .Miejscowy
organ prasowy ogłasza szereg rezolucyi gromad
wiejskich, przyłączających się do Związku praw- .
dziwych rosyan. Rezolucye takie zapadly już
w 20-tu gromadach.
IrlrutiK, 16 lutego. W jednym z baraków
więzienia a16ksandrowskiego ujawniono podkop,
którym mieli uciec przestępcy POlitYCZlll, lecz
j

udaremniono.
. Berlin, 17 lutego. Na tlllmnem zebraniu stud{mtów niemieckich wyiszej szkoty teehniczllej jednoglośnie postanowiono wyrazie niezado\'\'olenie
z 'pO\vodu uGzialu, przywyboradl studentów rosyjsldch w agitacji socyal demokratycznej. W rezolucyi, która zapadła jednomyślnie, jest mowa,
że .stwierdzono wypadki agitacyi studentów rosyan. Stuuenci zamierzająwyjednac surowe ukaranie winnych przez radę szkot y.
Białogród. 17 lutego.
Wskutek antagonizmu
p.omiędzy byłymi spiskowcami i ich przeciwnikami, czterej o1icerowie byli spiskowcy napadli na
ulicy na czlonka skupszczynny l\larynkowicza i
poranili go szablami.
Budapeszt, 17 lutego. "Pester Lloyd u dowiaduje się, ie rząd austryacki zwrócił się do węgierskiego premiera z zapytanj·cm, czy ogólna taryfa celna, będzie rozpatrywaną w izbie deputowanych . Jako samodzielna taryfa/ węgierska, co
,sprzeci wlaloby się poglądom anstryaekim. Podług :
informaCYj <Pester Lloyda>, ga.bmet '\IV Gkerlego .•
ip~zypuszcza, że węgrzy mają prawo utworzenia
taryfy samodzielnej.
,
Londyn. 17 lutego. Lleder partyi pracy przy- ~
by,l dQ Cambridge dla urządzenia wiecu w sali I
municypa1itetu z powodn obrad w izbie i WYPO-I
wiedwnia mowy.. l'rzed rozpo,ezęeiem wieCll rzucewo do sali przez okno butelkę z siarkowodorem,
lttóra mipeluira salę duszącym zapachem. Kilka- \
set studentów wdarIo się do sa.li. Kiedy ruówca ~
pojawll siQ na trybunie zaczęto rzueać weń. pomarańczamii kavndtami cukru. Wladza nniwersytetu I),fosUa studentów, aby nie przeszkadzali mów,cJ. Studenc'i śpiewali: "Boże zachowaj króla" i
inne pieśni narodowe. \;Viec nie odbył sie. Stu,dentó\v wypr;owadzono z sali.
~.
liaIJ~1L 17 lu Lego. Hez względu na optymizm
,koffiun.ikatów rządowych w kolach par1amentarnyc.h stano,:"isko gaj:Hnetu UWaŻają za silnie 'zaI

Sofia, 17 Jutego. Gazety

pomieścily pełne

wspólczueia nekrologi księżnie Klementynie. Opo-

·,zy<rya wiece protestujące, zapowiedziane nadzień
dzisiejszy, odrocz'yla w calym kraju.
Wiedeń, 16 lutego. Dziś rano zmarła tu
matka ks. :Ferdynanda bulgarskiego,l{s. Klemen:tyna Koburska. Księżna wJzdrowiawszy pozor-

me. 'po. uporc~iwej. grypie, wyjechała. z Sofii
w towa,r~ystwie syna, aby udać się do Mentony.

:Podróżpdbyla się bez wypadku. Tu odwiedzili
marusUię leka,rze i oświadczyli, . że. życiu. jej nie
grozi mebez,pieczeństwo, po wyjści~ jedn.ak le:~k&rzy ~ię~na omdlała izakoń-ezyla życie,. nie
'Odzyskawszy przytomno.ścL,.
'"
:Wiedeń, 16.lutego. Smierć ks.Kleme.n~yny
lKoburski~j .nastąpila niespodzianie. Stan jej potgors~ył SIę dop;~ro wczoraj wieczorem. . (Zmarla
księzna urodzila się 3-go czerwca 1817 r., jako,
:córkaks.,Lud~ika Filipa Orleańskiego, późnieJ:szego,. krola francuzów, i malżonki j~go Maryi
"Amehl,~ dpmu księŻlliezki Burbońskiej, z linii
:sycylijskiej.) Dnia 20 kwietnia 1843 r.poślubi.la
w Paryżu ks. Saxell-Cohurg-Gotha. Po śmierci
IDalż{)llka, któr~' naStąpiła dnia 26-go lipca
18tl~, rokll:,. zamleszkała' w' Wfędniu przy synu
Fer~ynaIl(1Z1.e.,

.. wybranym dnia 7 lipca 1887

1'.

~ulga:rskie zebranie narodowe na księcia
Ba!ga.rYl, ł'rzyp. red.).
. ' Wiedeń j 10 lutego. Cesarz. osobiście w pa~laeu k»b!l1'skiw złożyl l{ondolencl~ z powodu

przez

ltr9dzony w 1824 f. w Kolbuszowej, ~marl 'dn. 17
lutego, 1907 r •.w Lodzi.
. , ' '.
.
WyprowadzenIe

zwłok ~,

dOIJlu przyuUcy Za-

C.hodnf9 1 nr. 37, nastąpi w śrOd~d.20IU. t.eg.jO. t. b.
o godz 10 ej rano na Stary criien~arzkł\wllÓki.

Nowy· Jork, 16 Jutegp. Na parowcu linii ; , '
. ' .'
, lilii
lJamburskiej "Yaldivia", 'NyIHtcJm do Indyi zachodnich, w dniu 2,gim b.;" ,m. na pslnem morzu ministrów, które odbę(lzie się we wtQrąk ina
którem ostatecznie będzie opracowana ..redakcya
zdarzylsię wybuch kotła.' Zabitych 7 osób, raprojektu doprawa. Rząd we ~torek 'odpowie'iz~
nione 3. Parowiec uległ uszkodzeniu.
Waezyngton, .16 lutego. Pomiędzy rządem bie deputowanych na interpelacyę. . ,:" ' .
Londyn, 18 lutego. Do cD.aily l\{Mh· ·aonoszą
Stanów Zjedn0ezonych a delegatami Kalifornii
przyszlo do porozumienia, na mocy którego Ka- z Teheranu, że przybyło tam ą przedatawieleU
nfornia zamyka szkoły, przeznaczone dla rasy' nowego banku. niemieckiego, wceluzaproponowania zalożycielom perskiego' banku narodowego
ż6Ue!, japoiwzykmil zaś pozwala uczęszczać bez
żadnyeh zastr7,e;;~eli do ogólnych szkól publicz- i ~apit8:1ów niemieckich,: 'wobe.c' b~lakuj~.yeh mil
nyeh. VV~amiall za to, prezydent Roosevelt zgo- , srodkow na utworzenie kapltału żakladowego.
W razie propozycyi kapitalist6,~ niemię~ldeh, .Diedzil siq na nowy projekt :pta.wa o emigracyi, zazbędnem jest wniesienie poprawki do koncesy i,
braniająey,
między innemf,
kulisom japoIlskim
wydanej· bankowi perskiemu.,
wstępu' do Stanów. Zjed~oczonych. Sekretarz stanu Root osw~adczyl, że jeżeli projekt ten nie bę
'Tokio ;18 lutego. W komlsyi b,qdzetO"wej
dzie przyjęty podczas' ObBCIH~j. .sesyi kongresu, to
przedstawiciel ministeryum ska,rbuArar.yjaśnil,
prezydent zwola sesYę nadzwyczajną.
iż rząd proponuJe" umorzeniedlug\lP,'~.4stwa zaciągniętego wskutek wojny w rozmiarze.~1700mi..
DZIENNE.
!ionówyen na rachunek pożyc~e,k kOIłĘJol'idowa
. Petersburg, 18 lutego .. W nocy z 17 na 18 nych. Umorzenie 550 milionów s~ary:chpożyezek
do powracająeego dodomn pulko wnika żandar bę.dzie do~ol1ywanemw inny~porządku •.~
,
mów Le.gota. na podwórzu jego domu przy ulicy
Do "Zizi Szimpo" telagrafują,~.PekiDu, ~ę;
Niżnollowogorodzkiej' napadł uzbrojony człowiek,
w Charbinie llostanowiono utworzy~sł\<l łJlieszany
l)rawdopodobnie finlandczyk, wystrzelittrzy razy na wzór szanchajskiego~ W l{Qp.ahli~ąh. miedzi
i po kr6tkiej walce z pulkownikiem zbiegł pozow Asio robotnicy przecięli przęwo<:lni~i~lektJ'ycz"
stawiwszy w rękaGh pułkownika rewolwer Mause- ne, wysadzili dynan:Jitem bud~istraż,nłc~e, i zbu~
ra ośmiostrza,lowy. Legot i przejeżdżający wy- rzyli mieszkania starszych o'ficya!istów.,PoHcYIl
padl:'em oficer kozacki strzelali k11kakrotnie ale rozpędzUa robotników .. \V~b~lrzehie, w' którem nbez rezultatów..;
cZ6:3tniczylo. okolo 1000 robOtników, Pl'lJgOf,Owali socyal!ści.
,'DŹ.Vlińsk, 18 lutego. Przed więzieniem zebral
się tłuPl wyrosLkó,w na llOżegnaIlle z wy~ylanymi t
w. drodze administracYJ~ej więźniami. ,Zo!nierze l
wzywali aresztantów, by odeszli od oklon. 'VVsku- i
osł~tniej' chwili.
tek ich odmowy e:ablli jednegl.) i ranili dwóch l
I

ucieczkę tę

cchwiąne. UtrzymuJą, że pomiędzy członkami Q'a"
:binetu . istniej~ ?stl'e nieport1zumwnia w kwestyi
.pohtyklrehglJneJ, zdolne, w JHiJbiiźezej przyszło..
;sci doprowadzić do częś0LJwegu lub też zu!)elne·.
go przesilenia gabinetowego.
.

T P.

i

z·

więżniów.

Ikaterynoda!\ 18, lutego. Z wyroku

sądU

'ł

WO-I.

jenno- polowego powieszono 'd WÓCll czerkiesów za :
rozbój i wloscianina za napaś0 na drodze pu-

bHczneJ.

Dzi.~,o godz. 12 w 'l)olu(inie, . wm~gistraćie

, łódzkim rozpoczęly się P01l0\HW. wybocy z kUrii

,

robo.tniczej UJ. I~od7.i. '\V'ybor~m· przewodniczy
prezydent m•. Łodzi,. r. st.\\!. t~ieukl)\v$ltL'
Przy urnach wyborczych ~tanęlo ,115 robot..
Ilików, należąe.yc.h do stronnic~\'vanarodQwej .. demokracyi oraz ,do partyj skraj:ąy:cl:r;., ' .
Przedstawione listy kandy'~ató;\v. Joł>.ejwują 16
same .nazwiska co i.na. pierwszych . '~wJbor&eh,
mianowicie: '

Z wyroku okręgowego sądu wojennego ustraCQilO przez powieszenie trzeell
kryminalnyoh i tJwóc!l'polJtycznych więźniów.
tyfUs, 18 lutego. Za,bójcy ingusza, towarzyszącego zabitemu .Łoladze odcięli inguszowi glowę i zabrali goz sobą. Przy trupie ZDstawillno·
tatkę, VI której ur~gają zabitym. W Tyflisie bylo 22 stopnie w słońcu.
,
Kieloe, 18 lutego. Na szosie Wiodącej do
Pilicy czterech uzbrojonych ludzi ograbiłO 30 pasażer6w jadących na bryczkach. Zabrano im 215
rb .. gotówką i weksli na r,b .. 500.. Dwóch pasa-,
żerów rannyclL Częśc rozbójników pojmano na ł
dr agi dzieli..
..'.,
I
N~w-Jcrk, 18 'lutego.Przepelniony publicz-

OzUa, 18 lutego.

nością

wagon
zprzedmiese.ia

Kandydaci narodowi:
1) Gabryęlski. Pa-w:ęl
2) QhoJnaelti Ignacy
3J KurzYroa. Baltazal;4} Druch Józef
5) DllfCZyński Lud w~

tramwajU ,elektrycznego; . idący
H,arlęm,

wykolei! si.ę. Nastąpila
lm'tastrofa. Zabityeh 20, rannych 50, Wagony
tramwfljowe spadły z nasypu l zapaliły się·
W'H~d~ń, 18 lutego. Podług informacyI n Po -

,

1) '\Vróblewski :.;3zezevan

litische Correspondent" w Sofii mill:ister bułgarski
spraw 1.agranicznych Btancz.ew .. wiezie z Peters-

burga własnoręczny list Najjaśniejszego Cesarza
do księcia Ferdy~anda za. wierającyodpowlrdź.
Ust księcia wręczony przez t;taucziewa Nari aŚlniejszemu Cesarzowi;' Książę w liście swoim wyrazU uczucia przyjaźni' i od.dania. się Najjaśniejszemu Cesarzowi. Wymiana listów jest najleps~lm,

na

, 6 J. Zt\bo~o,wski. Frąll;~:iszek:
, 7J WIQdarskiZ ygaillnt~
Ka.ndydaci lewicy:
l1)

a

Klop.ocki.MicbaL

3)1Ylajzner Gustaw;'
,4)· Micbalski Stanisł.w
5) '.Malecki Ludwik

I

6) Piątek 'Jan
7) Vogt Reił;1hold t.
~
Dotychczas (godzina 3 p() po.l,) wJ'riik wy ..
;'
borów)
po obllczeniu gałek,' Jest nas~ępuji\cy:.
dOW{JW stosunków przyjacielskich między RoZygmunt Wlodarski (narod()w;l~ę) OtI'zy ma.l
syąa BuIgaryą. '.
'*- .
madryt, 18 lutego. l)o.se1 rosyjski zakomuni":' 57 głosów za ,l 57 }Jrzeciw~ Sz(}zepa~ Wróblęw- ,
kowal ministrowi spraw zagr.anicznych,. że 1\!Iar·7· ski. (z lewicy) otrzym~l 56 glosów'zą.l, 58 przę..
tens wobec znacznej odlegfoś.ci, nie. może odwie·
ciw;Pawel G~btyetąl~i (narodowiee'>:9&rzymal 58
dzić HiszpanU, jednakże· rząd rosyjski pragnie
glog9w
za· j 56przeefw.
'
wiedzieć o poglądżie Martensa, dotyczącym kon·- ,
.
Z
powyższego'
widoczne;
~e
tcandydą~i
naroferencyiw Haallze. Dlatego posel prosa, aby pole~ono. przedstawicielowi Hiszpanii w Haadze, dowej demokracyi zwyciężą!
Rzymie lab Wiedniu powiadomić lVIartensa o poSPRAW A P,J1ASO \VA. .
glądach łHsepa.nii. .
Paryi, 18 lutego. Briand przedstawU cZIon,.
Piotrków, 18 lutego. (Telegra.m.• wlasny)~
k~m ministeryum, projekt do prawa o wynajmie
okręgowy SKa.ld. r8dlktora"llolwojG~J W. 01&gmach.ów lwścielnych .. Stan rzeczy pozo:sttJe bez jłrWg~le~OZallmieslclenie artrkoiu"Zj"d w tizmiany do czasu· najpliżs:zego posieJztlJ.litl .rady 110IUa" na O:ttitUJ miesi,oew,a~,ienia~
f

f

S,.

Z

WAR BZ AW y~

*Z~,$a;dl1:WQjennego.
W:~4Zię,' wt).wnnymokręgowym

T

Poniedzialek, dDi& 1:8 lutego 1901 r.

ROZWOJ .. -

reprezentacyą, narodową, nzn~l repł'ezan1fa. ł Irlandczycy nie godzą siEJ na taką autonOltJ:1ę,t
. cle .l.okalne (medżilisy f)rowincyona1ne) i odebrał żądają parlamentu odrębnego.. Inna znÓw wers!.a.
belg1Jczykom administracyękomór celnY.eh.
ł utrzymuje, iż rząd zgodził się na utworzenie. au\o~
"Daily }\tIaH" donosi, że medżilis obradując n{)micznej rady irlandzkiej z przeważającym ~.
l przez ealy dzień, oczekiwal firmanu szacha, za. .. I wiwatu obieralnym.
! pewniają.cego wszystkie postulaty konstytucyjne. ,
Szczególy projektu bilu dla Irlandyi nie są
J Tlnrn zapelnial szczelnie plac . przed i naokół jeszcze znane; w parlamencie toczą się dopiero,
i gmach~ sejmowego w ,:gorączkow'y~ n~stroju.
rozprawy nad samą zasadą autonomii Irlandyi.

I' przed

w cytadeli

ogld~-ono W sobotę sprawę BronIsława i Józefa
DowgidJij'W, ,robotników z fa.bryki przetworów
cheinie@.lch w Łowiczu, Al-eksRndry :ModzelewSki,.ej.,.:... i...L
.. \Jldw... ik. a Sle.dz. ińskie g, o•.OSk. ar,żonYCh o, na-o
1e'łtJp.ie,:,,~oojowel,otganizacJi P. ,P. S. Jako do-

II skarząc
. ~le.SIę
c~orem.
szac~. da~ OdPO~l~dz odmown~,
.na med~}hs l wJrazaJąc obawęJ~e
i w. d~lszym ClągU zazą~a on chyba rzeczypospoli-

I.XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX)('XX .',
X
. '.
X

wódr~~zoW:Yłw 'sprawie figur0-wralJ m.ateryały
X
An..
,
.
X,'
i t. p. S.ąd ~ka'" l tej •. N~d ranem w.s~elak~ nade~zla o~. s.zacha. odtologll poetow polskich
X
zu"l\J'Qn.1S1a.w.· ~,DO.W. glalłę (lat. 62).1: S.ledZlńskl.eg.o. ł·powledz~adawaI,maJ,ca ~,yczenla ~edzlhsu.
X
X
(1a.t.'3())~:n~ :10 .~t robót .ciętkich ka~dego.. 1.10- j
W CIągy zas dma" Jak dO~~Sl Pet. Ag. tel., X"
a..;.
X
dzelewsk~' akazanQ,ila osiedlenie, aJ6ze:fa. Dow- ,\ wyszedł. firman. szae~a,?ZUpelnlaJący konstytucJę,
X
NajserdeezD1ejsle pienia m1losne
Xxi
gialłę:(lat 2.8}~·llUlewinniono.Obronę zapodsąd· .. s~~s.owDle do zyezęn (}lala. prawodawczego (me... X
W)' brane
lXXX'
nl'lW:~:w:łlosila.dw.,przys. Kulakowski.
'.
' dZlhsu).
...'
~ Z KLEJNOTÓW' POEZYI POLSKlliJ.
..
. ....'. .
W Persyi północnej w Tebris, stolicy proX
Podręcznik do deklamań'tTi
--wincyi walka. rewolucyjna już wybuehla, lecz
X
YJ.
. ł
"".,S·.T..•
·' ..
A' p·OC. ·., ZTA.·
.
nstalanatychmiast po otrzymaniu
X
.
z Teheranu, iż szach ustąpil.
X
EO~W L.ONDYŃSKI.
X
.
~
Obecnie caly kraj spokojny, tylko w Urwie ; ~
:Motto~..
"
. ....,
. ,:W'.• O."ąta.~ieh, .• dnia.dl, e.,rsya .pl'zeżyla Sil.ne. i jej o~olicach. !,ozbójnicze plemię lmdrów dopu .. ,li
"M.iej serce ł patrzajw' serce." X
wrzenie,które'moglomiec zgubne następstwa. ~ szeza SH~ rozbojow.·
X
Cena w handlłl księgarskim 1 mb.
X
Gd;y,ąl sza.ch up,()rC~1wie \lpie.ral się przyswojem,
W izbie gmin parlamentu angielskiego i X
IX
nieiW.~tpliwi$ . dósz16'~y 4orewolucyi.
'. '.
rząd 1.apowiedzial wniesienie projektu do prawa I X Dla prenumer~~::~e 5:ok~~ju" w ozdobnej X
u
. ~ :,Wedł~g~il1f()+.inaeJj "h,Nefiw- Yolrk Heralda J me-, o samorządzie Irlandyi. Ma być ustanowiona au- l
W ksi~żce tej mieszez,~ się utwory,67 autorów.,

wJ!bńe~\ye, .rewolw.e~r, naboje
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wiadomości

ulożył
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I

d~ilis ,zs,Z·ądałj:ł;Jl.SZ8iC

Q

(}rwa nie uznał się za tonomiczna rada, zlożona z czlonków mianowamonarcbę'JtpXtstjtl1Qyjnego, Qgraniezyl liczbę ,mi.,;;' nych przez koronę i wybranych przez ludność,
n~tró.wdob~ąU:tlł 'uez,ynil ich odpowiedzialnywLltak j~dnak, by członkowie od lcorony przeważali.
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przy posia.daniu ' potrzebne pannydokrawieeezJznl i
:......., .,.J.".). : . . .:.:..•. ',. ., ....
Q •••
BdenedYkta
331-2:-1
.
, . ,. . , Pranie odbywa się bez. tarcia 11 .4 zapytaniami z dolączenteQl dziesięcio. potrzebne 2 ziewcz.ynki z rodziny błe ..
.'
, . . ,.. . . ' .
.,
. '. '.. . .p~rowania. Bielizna dZlękl temu l kopIejkowej marki prosimy zwracać się
dnej do usługi, od lat 10 do 13 tu.
~taje \:k~I18·et'WOW.8n",.O~ZJmłlJe si~ Jł\. $U.leznO-bla,'11\ 1 bezwonną· Nlezwykla p_od adresem: Niemcy, Steinhausen & C o Dzielna nr. 34, kawiarnia.
818..3~
08Zczędnośc,m~dła, .pl'aey 1 czasu,
.
Karlsrube (Baden).
1716-10-0 . potrzebny subiekt felezerskt i uczeń do
" . ~ZJ~ae ·mozna ·we' wszystkich- skladl\Ch. apteeznych.
224-3-1
.
praktyki. Konstan'tynowsta nI'· 51.
I':'O"

;'

'..

przygotowane sposobem D-ra ,A.

330-2-1

PiOfwsze OKólno Ze~ranie

Stowarzyszenia

właścicieli

zakladów stolarskich l

r
na. ł:.odzl I Okollo
dnia, 19 lutego b. r. w lokalu Muliera, Mikolajewska:Ng 40
0': 'rod~illie 2'. Po·.południu.··
. ..
Zarząd. 223-1
, . . ', . . ,

1

ociłlędzie sić~
,

.

.

11~1..

nloo.

i
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OZIED_ra~~oNEc!E~SKI
P
~it~:Jf;;I~:;~Q;::~~;~~:~~
d b

.

d .

potrzebna

czyńskiej.

k'::

p
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'I P~Zyj~jł

ła prywatna męs'k·k.a·· i

S.Zk.O

JU'\ pod 1łterę K.

310-2-2

poszUku}e się z kaucYą solidne chrzę...;
dyŚ:~~:~~~•• ~~~lA~~)·PJi~~~:'~:Y.~::

nadrabiala PIlRczach.

l,kałaJmU 59 lA. 5S, 2 piętra.

ak'ła':d,·r.f eblDIS' I
kurse.mdłafreblanek i bon.

podręczna

do ptacowni KopMikolajewska 4, P:~~3-2
Dla prenumerator6w ,.RozwoJu rb. 1-.
JszukliJę nauczye!ela, znalą(!ego języki:
--ta
francuski, l,acinę, polski I matematykę·
_li
_~"-"- j 9fert y skladac w administracyi ",Rozwo.

:a~ooe 1l:s~r:c;~!,_2R~~I.~ó

r l'ytusu denaturowanego (do palenta, dśwle*
f tj.ania i o.~rzewMia) na Górnym RyBka
I No wJ~ Rynku i Starym .Eł.ynku. Wie.-:.
Z.
WAG.ER Kaucyonowane biuro Ko- ł domośc H. Otto i S. Poradowski. Kr6tka ':
~l1i5"i
misowe i Rekomendaeyj- nr. 9 . .
30S·Sp-1
fi,
•. ' .D() ZaIcl:adu 'ftebtowskiego przyjmujt\ się chlopcy ! ne, "Wl\rSZaW8, Rysia 5, telefon 18999,; Sprzedam zaraz dom murowany, dti="
n1au
l dziewczynki już od lat 3.
poleca. osoby pracu]s,ce w nauce, handlu, l
w: y, pla.c i restauracyę· Wiado.Za.pis codziennie.
. przemyśle, rolnietwie. Na1lczycieli, mLu- I mośc: Zgierz, ulica Parzęezewska nr. 89.
Hl-S-2
czJelelki, kaSJerów, bachalterów, kores- ,
~ll"eI
ł pondentów, dyrektorów, administratorów. i Sklep spożywezy z et.lem urząd~enłem .
lIiiit
agronomów, leśników, gorzelanych, teeh .. ~
ł towarem d.osprsedania. Ul. Grah~. ul,leD. Piotrkowska. li 145...
27-6-6 ntków, magazynierów, inkasentów, woja- ~a nr. ~ł7. .
325--6-2
żer6w, prowizorów aptekarskich, ogrod'" ! WYSzła dIllt\ 15 b. m. o godz. 2 P p~
, ników, chmielarzy, ofieyallstów do eukro· ; , dziewczynka. lat 11, ubrana biednie,
! wni, ekspedyentów, ekspedyentki, biu- : w barchanow9j bordo sukience w p&DIrzystki, bony różnych narodowości, och- !' tofiACh kortowlFch Kt by iedz·at o nle i
i, m.·strzynie, ochroniarki. fel .... erkl· i'. .p. i uprasza
'
•
o
W Stępie~
J"
się o .Izawiadomienie,
ul.
Na,.Ż~daUie ..kauCJ. e, poważne referencye. l Piotrkowska nf. 92 m. 61.
320-2 ·2
..
1668r18 .
.
, Wynajmę pokój bez mebli. z całodllen,
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PÓLECA
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Dro b,ne ogIoszenla.
·

'~~q~~~
~bR
M~
udzielać
lekeyi, Specyalnoś.ć
matemat,.-

Oferty 8ub "E t." proszę składać
Blu'fO ArIet, Piotrkowska. ! w AdministracJi "Rozwoju".
329-1
• . 92, poleca nauczycielki ! ZnajdUją się . dwa weksle u R~jzU Jaiszem i nlzszem wykształceniem, ob-: . kabowicz, wystawione. przez l.n&
)ta.

AAAAA'

\ ."

'językami, muzyką,

cozki.·

oraz niemki i frall· \ Wiznera. jeden na 100 rb., a druga 11&
308 ,-3-2 l rb liS ko~. 79.
.
328-1

Sniada,nia, po 15 kop.. Obiady ~~; ~:.~, i Kolacya 15 i 25 k. rem
D:y:~~& d~e~!~i~~~e:oł!d!;:b:la;~:~: Zf~~:ę~~ef::~ążD!;:;, le:~J:~cY4n~~~
.pisma. H. Otto 1 S. Poradowskf, , !trata
333-3-1
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'W'.'n~edziele:i czwartki·FLA••• ·
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. 307 2-2 : ZaginęlY 2 paszporty na imię Zo~l Lu~'·M."O"AJEWSKA .... 2 ft .......
FUu~. 'piekarska do spr~edan~a z powoda <
czak i Stefani1 Łuczak# wydane Z gull~~~~~~~~.~~_-_.~_.~~_.~_.~·~~~~~_6_.~~~~~~5~2-~4! ,w~~d~ W~~m~~ ub~ ZM~3 QŁ~a.~~w.p~~bw~~
ti~2
. . . ..
i nr4 4 0 . ,
.326-3-~ l zagtDlłt 1 paslport na imię Jana Z&J~'"
'......ćll
fł
śćll I
Mz~ny
2 Stngera prawie nowe, b~ .. · . kO\'fskiego, wydany z gminy GrOSOW1.1'
,i
,~
o o
I
ben lo0w: ~JierDśeltenllowa i ~aszJlla 11 ce, pow. koniński.
316-3-2
.
ręczna,
u.
~ e Da 28 - •
zaginął p'szport na imię Kazimierza
3H~-ł-1 . Dłuk.WOJciechowskiegu, wydany319!';-~
z
In
asz,łnę . bębenkow~ 1 pierścieniową,
.
mało uzywane, tanio sprzedam. Uliea Z
ł l
.
1;;
Złota nr. S m. 52
332-3-1
ag Dl\ , pas~port na lwię Leopolda ha-.
wieść przez K ... ~-k
ki
(El"
"
ebwajewsklego, wydany z gminy KęO
p.
. .L.iał:i OWS" ego
a)
Magle n?we do sprżedania. Zgierska . ka. pOw. slerad2ki.
321-3-2
osnuta na tle ostatnieh wypadków" t.od.zil
d . . : 4 ~ slus~rDi.
.322--;-3-1 ZliLgin8z1 paszport na Imię 'LeopOlił:a
,;,:. T r e ś ć: P r :& 9 d s t r ej kle m. K r 61 b !lo we l n! a 11 J. M o r i t Z B ~:r
potrze ne zaolna stl\nlczarkt. pluga ':4.
HCjndrycha, wydany z gminy KaJl1łelli~
Unsk~. $talona Juta. Sa.mosąd. Dwadzledcia stopni mrotll.
. '.,
... 03-3;) ~olSkle~
.
312-8-2
...~ ,w.,J Il t,er.g a r . t e ui o.
Sz an s o n l st. k i. D e] ag a c y &. W B er 11 n! e.
pOkOJ .:.0 dwochoknach ,dobrze umcblodolny. korepetytor poszukUje lekCJi.
P a l e c... B.o ź y.
.
" .
....'
'.
. w~nJl z UBlugą Vi ka2:dym czaSie. do
PrzyspMabla do wyższych 'klas. (Bps.
Cona tylko 20 kop. Dostac 1D.ozna we \fszystf1ch kSl~gar~lach,kiogkaeh j łt~Q·1 wynasęcia. PańskI' 11 m. 22.
309 3 2 cyałnośCmatematyka i językI), Oena.
raeh 0. gl08Z. en.fOWYCh, SklaQ. glówn'Y: Warszaw~ Nowy-Swmt wio Kanło,. dr.u-.· p. otrzehna zaraz prasowaczka, Milsza mlarkowa.na. Oferty proszę skład.aćw
karal .,Ret_r_,".'
- 20 kopIł , 217-3-2 . nr. S3.
a11-3-2 adm••Rozwoja" sab-B. H. . *-.24
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Dr~ Feliks

,

,

ą

Skusielicz l Dr. JELNIC KI ,

Choroby skórne' i

weneryczne

Andrzeja 13.,

i

.',.

i

Dr.powrócił
A. Grosglik
ul. Zielona N2

', ,

IDr. S. SI

5.1 ,'.

IChoroby

Choroby skórne, weneryczne
i dróg moczowych.

Od SI/,-11 1 /, r., 6-8 wiecz., panie 5-6
po południu. W nietlziele i święta 9 r.
do 1 po pol.
1608-d-89

I

,

i Kto zń~dsie

a

Iskładające. się

ul. Andrzeja 7. ~

l Choroby' sit6rne, ,!!,ener. ~czne l
d 9
:.•. d 4 8 !
moczopłciowe.
Prz;!JJmuJe r~n9o . do,1Q g. l o , ! Od 8-10 rano, 5-8 pO,pol., wniedzleJę
wi&ez. Wn~edzi.ele l śWięta (}d g. 10 do I i święta 9-12 rano. '
14:63-r-114
1 po połudnIU.
607 ~d,,-359 I '
,
. ".

f.

>

ITKIID

Nswrot Nr. 13

skóroł,I8uoryczna i moczopłciowI

,
I
i
i

wi!lez.

l,·

Dr. Ark. Gol,denLaru
I
1lI

'kosztuje garnitur muynarkowy z
'modnego szewiotu. Palta zimowe:
na welnianej wacie od rb. lS.Kurtkiz welnian&go grubego materyalu

"I:

Przyjmu}e od. g. 8-1..ej rano, od ó-81 /,,!'

4:69·r-li>9

50

,

l

!

od

rb.

~50.

. kamgarnu

.--.-.II:!.:
-

Oferty proszę.. skla,da~,,:w~ a.dm.
"Rozwoju IGpod l1i. B.B•.. , ...... j7~5.i

I PracowniaGors8liW I

Nawrot Nr.

I

skórne iw nłedzi:ele i święta od U-ej do S-ej.

E:m LA

205-r~2

PrzyJ'muJ' e od 8-11 t do 6-S po 11,iOll1d. !
'
r'
I'
. .
panie od 5-6,
6311'207
,Osiedliłem się w tutejszem mie$cie rako
; specyalista. chorób skórnych, wenerycz,~!:
nych, płciowych i chorób włosów. Przy j.- 'I:

.

SCHMECHlA"

Łódź) Plotl'kowska98,
Warszawa, Marszatkowska 130"

__......""".
Ort IU J II D O U ronję codz!e::l~ d:d
Potrzebne zaraz 2 lub 3
POłUDNIOWA N1 24
BR·
t
'
b
==. 'I'
r'.
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ell ł
PO
K, O·J'E
C
,prnZ~J.romUl'e~.
rno ranWo~,enoedrY5
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. " .' . ' .
nnacU QILOERQTRnM:

8 Spod;.:.

li

i
kk
i g.
SO'd u8 12
CZs"pBo '
J
polud.; Panie: od 4,-5 po pol, (Kosme- i
tJ'ka).W niedziele do 6·ai w·
l819·36:

W

18~5.d

._e~,

J
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ulica SREONIA Nr.
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da,'Wl2i6 . KĘD2:ł,ERSKEJ
w,,",Sk,",:. . U,if,•. .•"•.... '.,." . . .,...
~ATALII
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;
5.149rl1. f z kuchnią. Wiadomość wadmimstra'< "
'cyl "RozwoJu"."
,,178~d

Piotrk. . . . . :

1575

0,.

.

'

FENOMEN"
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Telefon .}j'il 792' (przez W-go·K. Zinke).

102-,1()-{)

l'

placem, zawlera;:Ją~a.~pokbł:.~

i meblowanych i lokalręStiA~Ja(t1j"I,. ~o) żona. tuż obok parku:z~~,~,,,głeld'wego. ,Obo,k tegoż parku. do, ',8P~z~.~ia:plae
~ze studnią mtnerRln~ ..lVĘłUe&r~i.:." ;WI6domość na miejscu u w.We!e{(tl.y'HonOwskiego,.: .'
'. .... .' 'i-,'1:n-3~3

. SERKI

l..łEMf(:E.·

br. KomorowskitlZi,Kp.aliaek
(zastępują:'~~o)~(.' .
Nadchodza, eodzł~l1~lllśwlel~ •. , :'.: "
r Sprzedaż
w ,sklep'aeh" kOlOJliAlBJcb.

i mle,?zarntach. Repr~eI.ltaD.r;".,~.,
}i~dmułldBogdański,,Kr,ó'tka:lt~ " 1lS-12'8

'

'.

'

~,

mIody,
k

1

k

seia1lll biurowemł, z kilkoletniąpra tya.

pragn.ie. prz,yja,ć miejsc.e W biurze lub
w kantorze w fabryee. Oferty pod .ZdolIłY" w Adm~ "ROZWOJU".
156 -d-13
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,

Cc

Cre.mieux, Qllandl'~t1oour meurt40
Borel-Clere, .l\1attchlche'80
"
Gray, Vivian Anona
40
i
Clerice JU,stin~ ~a C1'ai~uette
80
ł Do nabycia w kSlęgarm L. l' lSZ~RA,

-. ---..
I
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PRZEJAZD 18 rógMIKOŁAJ,EW$:KIEJ~

' \••

,

k.
,,'
k. , '
k.
k.
ił

122-12-9

.,.,. . . . . . . ." " " "'. -. '-" I

' Łódź, PiotrKowska,48.

206-3-3

f'T

i POWOZY, oraz rasowe konie. ..' ..... " "

Lehilr-,.W. esoła wdów; "::: "
· ZłOW·l'')J ek . \' WO'w6tańce:
C
~~:m,!~~s~~l:n):;~
zdolny' pracowity obeznany z czynno..;.

,

S.

PRZEJ'AZD 18 róg MIKOŁA,J'E:W:S~KIEJ
na śluby, spacery, p()grze?;i1~C; swojeelegaQoki, 'hurr

" ,

.,.l

('l,

.~i!ti4'z :"_

dosprzedanm

l szeruym

,,-

"

"REMIZA

"

przyjmuje 'obstalUki 1:repetAe7';' ':.' ,.,' ,

pOlndoie'

't.

".,

,l , Miłć6!, "'.;j,B. .";M.,
WB·· k

I.

Dr. HI Szmn~cher
l:~ :~~~~:!~Z~:~~d~::~I~:~:~:: gili~:~~ł~~;:.~::o·I:;:!fl
2n:

ohorob~ weneryczne

z 2' !Ub 'a',~~~:!~, kQ~h-

I Di~ dostaD'laza ;,fąty"

Spodnie z dobrego

od rb. 4.76·. Kami.elki

.miasili.,

!

j'

Rosyjskie TowarzyStwo

"Powszechne .Towarzystwo Elełfrjctlle"
Oddział Łódzki

1

'
,.

lilOWO- SPACEROWA' 37.

I,

.OWO:-

ei

SPACEą,O.'*:4:,lłJ.

'

,~

IIłIIo~:k.

Reprezentanci na

Krółe8two

Fabryki w,Rydze

PolskiB

Berlinie.'

InstalaOJe oświetlalia elektrJolHgoi)J,r~"'-··i' '~;~
sni siłr z,. ppz"ączeniem
Eł.k.,~..
Lódzkiej lub I WłUBEł staGJ'! e18ktrlCZU+;',:::U"~; ' -,1
OłtSlemJ . skład materJałów inw.aOJjllJllłł;~;.... .:
Projekty .. i '&Jo.zło.., . . . .,....,......',,/... :.:,..

"o

.__ zysztof Brun

wuje si, bezpłatnie.'

i SYN

..,i· :.
\j , '

" · · ' i ", " ' : , " .
",

,fi,'

"l",

.ar.zaWII, Hotel B Piatol,
, p01ecaj"

Dźwigi "Oii.

I

..,

'

Wyłączni

.

Maszyny do pisania "Remi n gion"
Wagi amerykańskie .,F.irb.nk.łl
Biurka amerykańskie "Depby"
Welocypedy amerykańsJpe ",Olevelandu ..Iambler lł
Szafki skladane JJ Werlliokeła
Kola pasowe drewniane
Lampy naftowe "WeUs."
Segregatory ..lmperi"I.'·
Zastępea'

na Łódź l okolice

H. S. IIEUMARK, ul. Benedykta :Ni 2~

W tloczai «Rozwoiu>,

Pr.zejQ2~

1i 8.

'9twarty został
·hurtowy I, deta:liczny V"',;ooo~:xx;~~~
.
oraZ artykułów tecbnlezlłychdo zastosowania spirytu8U;, ,"
.JednoeześIli~ roz~oczęto zapis trwając,?, stale. od godz. 9~t~.irr~llO'd,O; .~, ej W:ie~~
psob zycząeych uzywac spirytusU 1 celem wYjednania dla nich,';p'o.z.woleą,łł:\:"pdw.ładi:·
"ii

~<;~ ,..

:,f.>dnośnych, gdyż wob,ecograniczeń ,od·(l) 14, styeznia 1907 r.,ntkt: spirltU$\lbez p,o~
zwolenhl. nie otrzyma. Upl'lt.szft.mJ o sJ}ieszne załatwienie iajfonna.'nośct~ ••: 121 1()<i,,1

o,.rac·:O:wniaI SUk,
len daJIIsk,iCh. r A.A.,AJ
1:'
T. ,GAJEWSKIEJ I . . , .

yjtn1l1.·.·.ę,f'd. ;~r,·.~., ;,'~, 'o.,·t.'1.;.:ę, ·Ód.··n.~,.

Prz.

bluzki i: "~~r.an~~:, <dłł8ej~,.,
Pf,Zeni.eSi.C,
nl\.
zostala'
na
ulieę
pań.Skt\
I' W"Y.k.~nCZ&ńłe stafatl. ne,.,i.',Il9-lJ•.'. ~.,t'.,.~.,'~,.,.ł.D,.,. , . IU,
... '. -,
n~. 49 Tamze potrzebne zdolne panny
k~lt\Jew13ka nr. 35" prawa ~eł.na,n-ł~.
i :'uczeniee.
165-3..;..;..3 . pIętro.
'., ' .' l~,49-3P~3

