Łódź,

Wt. św. Adryana B.
Sr. św. Wiktora M.·
Czw. św. Tomasza z Ak.
Piąto św. Jana Bożego.
8ob. św. Franciszki.
NIedz. 40 Męczenników.
Pono św. Konstantego W.

Cana prenumeraty:

wŁODZI:

Bocznie rb. 8 k. fół~ocznie ,., 4 " 2

J'l

Rok X.

Kalendarzyk tygodniowr=

l! 52.

Kwartalnie

,

5hn f907 r.

)t

Wschód sI.: god.z;6 m. 42

-
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Redakcy.

rb. 10 kop. ~
Półrocznie • 5 !t
Kwartalnie" 2 • 50
Miesięcznie
85

RocznIe

J'l

-

w. Łodzi.

ul. Przejazd Ni. 8.
Nr. telefonu 593.

,.,

p

CENA OGŁOSZEN:

G

V.·,

'Vtol'eli . dnia 5 maroa ·1907 roku.
Kantory.

_ W.razawie. ul. Krucza. Nil. 23, _ Pabianicach", p .. Teodora Minka;
w Zgi'M"ZII. . . apteoe p .. Patka; w Tomaszowie u p. Teodora Hilla.

własny

Na d es l an al> na l-szej stronicy 60 kop. za wIersz. Zwyozajne ogłoszenia za" takstempo 7 kop. za wiersz nonpa.relowy lub jegomiejsee
.i";"eoglosz.aia po 11/, kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1 kop.). Reklamy .j Nekrologi }lO ]5 lrop. zaw!ersz petitowy.
Zadoląezenie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honora.ryum Reda.keya uważa za. bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwraca.

zastępca przyjmują

Redaktor lub Jego

interesantów codziennie,

z

wyjątkiem

eni

świątecznych,

od godziny 4 -

5-ej po południu.

2"'1

'II

teresowani otrzymują Jej kopię, aby. mogli zaźą
d-a6 wciągnięcia jej do ksiąg metl~yeznych.
Pierwsze Zebranie Giełdowe odbędzie się w środę, d. 6 marcar. b., ,o godz. II fano. ł
W Królestwie llolskiem przy wyrabianiu rze! czonych świadectw obowiązują. nadtoprzepiSf O
sprostowaniu akt stanu cywilnego, zawp,rte w tltt.
1647 -1652 ustawy postępowania c.ywHnego. ' .
Przepisy powyższe, jako wydane na mocy
będ& się odbywały co tydzień w środy o godz. 11 rano w lokalu palaf,tl pOŚ pa Juliuszu Kuniart.
87
-go prawiasadniczych~ staly się oboWią
tzerze, przy ulicy Benedykta .N2 8, wejŚCie drugie.
,"
. . . . 295!
Wszyscy członkowie Zgromadzenia Giełdowego proszeni są o uczęszczamena Zehra.maGleldy. i zującemi od daty ich ogłoszenia. imozna już na
nie się pow olać. Jeżeli jednak w oiągu dwu mię~
Pierwsze Zebranie G~ęłdowe odbędzie się w środę, d. 6 marca r. b., 8 godz" II rano. ; sięcy od swojego otwarcia. Duma jchnje zatwi~)l:
dZi, same przez się u padną.
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warzyw, kwia-I· !1~i:w~;~~a~~~e.jńs:;:e~.fes~~~7eo.~ei{:itwt:ie~z.J= I
tów ete·.',·xXX ,żeństwa takie n~leż.y uZIlaćzaważne od daty ich Spółij
ł zaw.arci~,. ~, dzieCI, ,zt~~ichma:lżeństw poclio~,

'po~El.ea

dzące, nz;n.ac za prawepotomstwio.

polskie pod zab3rem Pruskim.

.2) zad· d?w6d zawarcia związku m~lż.eńskie.
Obok spóIek, trudni się parcelaclą ma.jątkow
go lposia ama prawego potomstwa Sł.uzą me.. w Poznańskiem wielu spekulantówpr:y;watnych. ~
. Łódz, WidzewskaM. 111. tryki w księgach tego wyznani'a; do kt~)rego no .. nie zawsze, niestety, na korzyść spole,~ze.llstwa,a
271-;3- 1
,':
wożellcy lub rodzi:ce' dZiepka. rzeczywiście nale; czasem wręcz na naszą szkodę, ehwal~bn1 ję. ,
żeli. W braku metryk właściwych fakt zawar~
~ wśród tych prr.vatnych parcelantów, s~a~tr~ ,., .:.
eia małżeństwa stw lerdza sąd.'
,
l jątek pan
Marcin Biedermann, wla
ł:~t'i:J!;t:~
3) Wobec tego 1 że śluby, o ,których mown, Drwęski i Langner w Poznaniu, kta , ,t' 1~.·· i
byly aż do. tej chwili uznawane zanieważne,· środkami zakupił i sprzeuaf.. resp. ~O'~parc·~r:.. ,
przeto nabyte dawnieJ prawa majątkowe osób pomiędzy samych polaków 113,864 lllo:rgi Illa.g:~
trzecich pozostają w swej roooy.
'
bnrskle, z tych 2/3 wykupil z rąk nierp.ieckic.ą~
4) Jeżeli krewni, wezwani do objęcia spadReasumują.c rezultat pracy dotychezasowyph
ków, otwartych przed wydaniem niniejszego pra- instytucyi polskich parcelacyjnych i p.. Biedermawa, nie objęli ich jeszcze lub nie wnieśli do są una, osiągamy pokaźną cyfrę okolo360,003 mórg
du podania o zatwierdzenie siebie,· Jako spadku·
rozparcelowanych resp. sprzedanych pOIIlięd~ro
60:-:-12
bierców - do takich spadków nabywają prawa S'ą,dników polsklch, komisya lwlonizacy,jna zas. od
również osoby, które teraz staną się prawami
lat 20 pracuJąo i wyrzuciwszy l/a miliarda. marek.
dziedzicami.
zdolala dotad osiedlić 32 mUe kwadratowe, czyli
fi) .W pisania przez sąd do właściwych ksiąg 7·20,OUO mó~g, a więc ściśle dwa ·razy tyle, jak
metryk zaślubin lub urodzin, . mogą żądać sami . polskie przedsiębiorstwa,polegająoe tylko na wła
UPRAWNIENI
interesowani, jako też dozór prokuratorski, jeżeli snych silach, na "samopomoey". Konkurencya
uzupelnienie tych ksiąg leży w: interesie parlstwa. przy zakupie ziemi wobec takich stosunkQ.\y~yla
. Jak W~adQI)lO, ·u*-icit.'-ązna1;łi·~bre~ .s~oj_ej Prawo domagania SIę o sprostowanie aktu stanu i jest niezwJkla, ceny ziemi niesłychane, ~ądać. i
Wo.l.l~a pr~w().~~wll:yd~. ,:, 'za.w~er~h p{)~ry~o~~ cywilnego nie ulega żadnemu przedąwnieniu.
dostać 500 i 600 marek za jedną morgę WIększe ...
ZWHH~l malzęlfskie'Pf~J~t kS1ęzIT.ll . katolIckIml l · 6}Podania w tym przedmiochfoSób .pfJwa- go majątku, to dzisiaj jUż·· nic -niezw,klego, bądź
wtenze spoSób·eĄfzęHi· swe dZIeCI. Dlawladz tnych lub prokuratora należy składać ·we wlaści- co bądź, nie jest to normalny, . z~ro~y st{)s~nek,
r?syjs~.ic~ takie .~·J&tlstwa byly niewa;źne, a t~- wYm sądzie okręgowym, . zale~nie o~ miejsca za~ tylko wywolany nieslychanem naplęC18,m pohtycz~,~~ dZ18Cl -·llif.Ji. ,.. \.:. Wytworzyło to.O.CZyWl- warCia ślubu lubu.I'odzin dziooka. Jeżeli dzieci nem z jednej i drogiej strony, a· . przY' ewentuals.Cle. .o~rop~yt~, '·:';rW,~stQsunkach cy.wI1ny?h, urodzily si-ę w różnych miejscach,· wybór sądu nem późniejszem ułożeniu się stosunków· pokojo·
gdJz zo~} ;tue .tn0g~r ·nQsi~ nazwi$ka m:ęzow~kl~-: okręgowego pozostawia się petentowi. . Jeżeli nie wo np. skasowaniukomisyi kolonizacyjnej (na co
go, a dZIeCI oJeowskiego~;;a dziedziczenIe mlellla. wiadomo, gdziB nąstąpils,htb ~lbo urodziny, po-·· się' na razie nie zanosi wcale), grozić mOże zunie mogło się odbywać ~wlklą drogą.
.
~a:Qi:a. nałe.ż.y p~ożyć ,:w, sądzie tego Qkręgu, w któ,,: pelnąruiną reszty wj~lki~j . własności ziemskiej,
, .ukaz tol!3ra;ncyjny, pozwoliwszy wSZ~Stkl~ l lym zam!eszkuJe petent.
tak polskiej, jak nie~l,eck!eJ. . . .
..
.
w.ogole . pse~d9-P~~wo8tawnym wyznawać Jawn~~ I ,
7) Do podania o stwierdzenie ,prawności zaMniejsza wlasnosc ZIemska na to niebezpIerzeczywIstą lC~ :·~vl:la:rę,nie wskaza.ł, Jak up,rawnlc . slubin lub urodzin należy dołączyć posiadane do- czeństwo narażoną nie jest i nie będzie, gdyŻ: cet~kie ~h~zty , l sla·}) y. Czyni to dopiero uc~wal~ wody jakiegokolwiek f'od:zaju. W razie braku do- nyziemi gospodarstw mniejszych. zawszewfsokie
r.ady ~llllstrow, ,NĄlwyżeJ 'd~ia 131utego (31-g o kumentów lub ich Iiiedostatecznościsąd jes't mo- pozostaną,a· może i jeszcze pÓjdą W górę.
stJczma) ~. b., ~,a:\f,l,el'd~Qna) a ogłQszQna '~. M 33 cen wezwać świadków. .
.
.
Działalność banków pareelacyjnych 'polskich
"praw. wlestmka •. 0ple~a ona mianOWICIe, co
8) Sąd wydaje decyzyę uzupelnienia. ksiąg oddawna byla solą w oku rządu 'pruskiego, któ- .
następuje: . :,. . . . . . .
....
stanu CYWilnego·. po wysłuchaniu . wniosku proku- ry przemyśliwał dIugo nad sposobem jakby Ją
. 1) Jezeh O$Qł)J,zahczo.ue ?O wyznania pra- ratora. ,Petentom, . oraz osobom trzecim i proku- sparaliżować; w tym celu ukuto w r. 19p5 t. Z\v.
~,Osławnego, łt~e w l'tze~zr~lstosci należące do ratoroWl sluży prawo żądania zmiany lub uchyle- nowelę do prawa kolonizacyJneg0,zakazującą
innego wyznanIa chrzeSClłłUskiego lub niechrze- nla decyzyi sądu,
tworzenia nowych osa<lbez pozwolen5a~. -,preżes8.
eiańskiego, zawa.rly przed ukazem ,olerancyj"
9) Sko~o decyzya s~du si~ uprawomocni, iD- rejencyi poznańsKi~j.· Naturalni'e, .że /prę.żes . re-
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, aerdec,zttie; widżąc, jllk się. martwi i złości. Chci:a~ ; l\!uszę"znaląźćpod.obny okaz, a. wówczas ten. naSi
lem go puścić na swobodę, ale ona ani słyszeć o ; będzie lńnieJ niebezpieczny, mając towarzysz,a.
tem nie chce, Może ma racyę? ~óglby zosta.ć. Pójdę, niezwJekając; wprzód jednak nałożę na.szejeszcze więcej osamotnionym,bo jeśli ja nie mo- ;, mu kaganiec. '.
. .
glem ~nateźe drugiego .taltiego,· to jakie ono go i
'f r ~ J ···ui.i.'"e 8 i ą .e.e p ó ź n i e j. WYpra"wa
Pamiętnik
znajdzie?
.
: moja. byla strasznie uciążliwa i nleste$y, b~ skttt..
,
p
ię,·e
mi
e
s
i'ę
c
y
później.
To
nie
kan
..
,
ku. Tymczasem, nie op~zczaJąc domowegoQgni~
1
gur. Nie,pOnie-waż wsta.je na. tylne lapy i trzy.,., ska, (ona> złapała znowu jedaego!Nie widziałem
mając się za jejrękę,stawia. ldlka kroków i panigdypodobuego szczęśeia:t ła;,ąąm mógłbyUl s~
(~okoń~zenie - patrz nr. 51).
ł da na ziemię· Prawdopodobnie jest to gatunek lat przeszukiwa6 'okolicZllł:\;lasj ir~ie znalar.lbynl
.~
ni~dźwiedzia, chocia,ż, jak dotąd. nie ma ogona. i
drugiego okazu.
' ';.
"
.
~:;'\':,J8k Jtł.~ powiedziałem, nie bylem w6wezas fnka,próez tego na głowie. Ciągle jeszcze lO"
T f Z! m i e s i ą ee p6 Ź 1)' lej. Por6wny walIl
w ~Ó.ąlU, gąy go znalada~ jak twierdzi, 'w Je~ie .. śnj~, co jest,dziwne, albowiem, nledźw:iedzi~ prę... l to nowe z~ starym i widzę Jak Da. dłoni, że. to
Wygląda. to dziwnie, a jednak m~i byciprawdą, I dzeJ d~ras~Ją. O~ czasu, ka~as~rofy "nled~wl~zi~ I ten ~am g~tunek: Ona~ •.~Y'w~ go ~bleDJ., ChCla~
bo w tych czasach z&bijalem się poprostu, stara· I ~ta~J SIę nl~bi;)Zpłeczn~ml l ll;18b~rdzo !Dl Sl~ u- l' le~ Jednego. z. nIch .wy.p~aó l wl,e,~e do,s.wyCll
jąe się znaleźć w lasach jeszcze jedno takie, aby i s~xl1ooha)że~edenznlCh będzJe',s~ę tu ciągI? krę..;. z~lOrów, ale ~~aanl s~YfJl'~PQ ,tem"nię ehee; mu. ..
powiększyć sw()je zbiory l dać towarzysza zaba- I' ClI bez kagauca. Ofiarowałem Jej praw~~lwęgO! slalem,porzuclCtę mysl,a szkoda. .
'
wy pierwszemu; pewno wówczas byloby spokoj- kangurka, byle:b~ tylko. leg? naszego pUSClł& nI. !,
Będzie to niepowetowaną stratą dla nauki, .
ll,iejsze i, łatwiej mOglibY.śJlłY,. je oswoić., Ale nie t SW;()~Odę, ale .t~ Się na. lUe rue .~dal.o,; zde,cyd.ÓW~.• ~ jeśl.i .1.C.I,'ad Y". obaUciekp.ą~. Ten., 8t1,1.rs,.~J,.OSWOil Się.
znalazłem żadnego, a co dziwniejsze, ani siadów na J~st naraZ1C nas, na wszelkIego rodzaJ,U Rle- : znac2nie, , umie śmiać się i mówie. jak papuga)
nawet. Za.stawilem kiłk8Jl,aśei~ pułapek, ale to dQ ! bezplee~n~ prÓ'bY, l, :ryzyko. Przedtem nle była ~ llauczywszy sr~ tego .ą.iew~tpli,wię,_Qdp,apugj, zktóniczego uje d{)prowadzilo. Łapały slę wszelkie in- ; ~ą., polu nle stracl~ł\ rllZl~m~.,.
! rą'CiągLe pr~ęstaj.e • i Ulając .ttd~ilj,o zn~turr
,n.e mate qzwierz~ta, Vl'órz tego jeduege.
I . D wat y g o d,n.l ep ~,z fi l ~,J. ~badaJ:em !UUj wysoce rozwinięty dar, .nllŚtą;downietwa. Nieb~dę
~. T ~,z y lJli',e si ą c,~ p. Ó ź n i ej. Kaugur nie PJ'sk;~'ym~a$em mama ruebee;pl00Z~D~tWa.; pOSla- bardzo źlziwiony, jeśli się ?~a*e,:le to nowy gaPl'~esta.Je rosnąc, co Jest dziwne i zastanawia da d?pler.0 J~den ząb -', ~g~ną. aut ~łar.łu,W'l- l tunekpapugi -~yie toznuan 'przectiodzilo, od
mnie. Nłewid~ialem n~gdl, abylu~ugar rósł, ta.k l)r~wla. ~vlę~eJ halat!JU, UlZ ltledyk()lWl~k ~opr~e... f czasu, gd, bylo ,rybą- rall nQwJ)~t obeullie. ,tÓ"
dl,ugo iwol~o",WJroslo mu futro na, głowie, nie dUIO,. glowJ.lle w ~o,cy.~~pro~adzUem~nę, ~e i wnie brzydki, Jakim byt poprzedniO st.ary; lila.' tę>
jak fntl'o lU:Ulglll'a:ale podobnę do n..a~zyoh w1o- . przychodząc, ~odzl~n ~a.'~IDJadanłe,będ~ badał Je .. samą cerę kolora nadpsutegomięJę.i taki sarn
:sów, ,tylko daleko miększa i delikatniejsze i za~ go zęł,Jy. Je811 zauwl:L~ę, ze ma. p.elny pysk zębów, i dziwny leb bez. futra.
.' .
[miast (~&nlf~~O - :ru~e. , Głowę, POpl'o~tutraeę I ~y:zu~ę ,go, p~e~z, bez wzglę~ncz,y m~ ,ogon l n b n , z Le s tę 61 a't p,ó in:tęj..Wo są chłopeJ;
,7. PQwoau dZlwny6h
l meprzewldywanych" wl~ale \ Ule, medz:wlcdz l bez ogona. Je.st1l1ebezpleczny.
dowiedzieliśmy się o ten.. Jnż dawt1<1.Przyjśeie ieh
z~j~w .l'fl;Q.woJutego nie~a.uego Jes,zc~e zool,oz t'e r 'I ID i·e,~ i,ą·c e później .. B~lem l?o.. na świat takich ma.lye~ inititwJk.sztalconyeh 11glcz;m:,g9' oką,zu.: GdJ~ym mogl zl~pa.~ ,Je~zcze Je~' 'l za dQmem przez ml~si<\e c~asn" polUjąc J łapl~ ; zycz:nie, wprowadziło nas w błąd'...,.... nie byliślJJy
;dIw~ ~li?,t~ ł.le,~~a.dzleJne! Wlcloez:Q,lę J6stto,nowy ; ~y~y. .~JmczaS&Ul nasz nIedŹWiadek uau,czyl, s~ę : do tego przy~wyczajęni. Obecnie mamy już i dziew:ga.tu~ek l Jedyny. "
.
"
' , . I JUz !aZlc. na tylnych Ja~~ch bez, ~om~cy l mOWl(~ ; ezęta. Abel Jest dobrym cblopcem, . CO' do Kahla,
Złfł.paJ:em prawdzlwego kangura, IJlysląc, ze l c pa-p~ lcmam·rna. ł • Z pewnosClą Jest tonowy ; lepiej' żeby byt, zostal nie4źwiedz\~n1, Po tylu l....
Jen Ilasz,~ąe samotnym i OpUSzozQn.ym między I gawnek. Podobieństwo wyrazów jest na.~uralJl\e ' ta6h~id,;ę, 2e stę myliłem z,poczatk,u co do E W1
~CJmi, ~Z1.nie ZlU),j,ą jagi) .2'Yyczajo\~ i nie i c~y$~O wypadkowe .i nie mQi~ m~e6 żadnego zna.... ' lepiej Jest źye a nią ppza OgrQdem EdenU,DJ*
:WledZ.~ !lawet, Jak 'okar.3c mU)WzYJazll, będZie Wo .. ~zenla; w ,k~~<lJm J~dIHł.k!aZle Jes,t to niez~ykle w samym Ogrodzie bez nte'j.WpQozątk&6h uw ....
lał 'IlueC ebO-Cpolu'6WllY sobIe gatunek za towa- • l sądzę, ze zadan lllny. medźwiedz tego n~ pożalem te mówi 1.adużo,teraz jednak' bylbyf,ll
wax&y sz aj alliiełl nikogo~ aleowyli!elU si,ę; ,na wi~ t.rafL~ o naśladowui et'~9. mowy łącznie '~brłł~i~~ !: niesz~zęśUWlł:l1,' gdybym glQ$uJeJmial .D.ie 131 y..,
d9k kangura. ,D.a$~,talt SJę przę-sti',aszyl, z~ Jasne!~l fut.r-a l.zupe,lnrłll , zaniklem ogona ~J,!y~az;n!eJ I szeć jUi więcej w życiu. Blogo,slawionertiech ,hę
si~~kił$~O, z~ m.gdy przedtem Ilł~ podobne,go me ~&kazuJe;, ze J~tio no~y gatunek. nle~~\~edzl~. ", dzienieszczęście,. które naszb1ityLo i naucz1ło
,widZIał. Z,~ ,IDl' te&o~~łego 1131a,sllwego i~Wlerząt·
:::;tu~ya postę~!Jwe nad mm b~dą TIleZWlęrnlc ząJ- ; muie celliedobroc j(l,j ser08, i stodyo.z charakteru..
:k~, a16Rle~em us~~ZęshWIC go me mog~. Gdybym mUlące.
m~gl )e .o,blaska.-włc, ale o t~m mo~y ll~ema; ,im
Tym~zaselnwybiera~ ~ię., ~v dlugą wypra~ę
KO,NI,Ę~,
(wIęcej .sl~ o 'to stara.m, tam gorzej.
. ZallUl g" w la.sy polnocne i b~d~ rolnł sClsle poszukiwaUia.

4)

Marek Twain.

Adama,
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a jedną z wielkieh korzyści całego, ruchuspółlw

Wtorek, dnia 5 marca 1907

f.

uznając stale.go bloku lewicy, <wieńśz-ewikh go...
towi są w każdym poszez.ególnym 'wypadku, kiedy będzie chodziło o walkę z reakcyą, wchodzić

~ęgo jest prócz/;,wymienionych, ite,że stworzon(j",;setkL,pr~yzwoitych egzystencyj
kraju wJaą,b,yniinteligentnym rodakom naszym, 'którzyby

w komprom:sy zewszystkiemi partyami opozycyj-

:,!,.innjch

nemi, nie

w

wa~~nł(ach za, chlebem
o,qczYŹDę"gdziehy ,może ~ginęli dla

musieli isć na
narodu, na za~

kadetów.
które przed wyborami
utworzyły blok lewicy, to pomiędzy. niemi toczą
się obecnie rokowania w sprawie utrzymania tego
'bloku i w Dumie. Jednakże wJadomo już obecnie,

w'śZe.

',' ,:~ otucbą' też patrzą poznallczycj', w przys Zlo.s c, a wrogom l1a.l3~ym śmialo w oczy! ,

że socyaliści-rewolucyoniści,
rządzali w Dumie około 60

_,1, _ _ - : " " " - -

Z ,pJ;asy:'rosyj skiej.

"

:'

l?odzialposlóWwed~l1g
:nJ:ch, taksję 'przeds.tawi'a: '

,

którzy będą rozpo~
mandatami, utworzą

samodzielną frakcYę,
co oczywiście nie wyłącza
utworzenia ogólnej partyi ludowej, do któreJ wejdą socyal.. rewolucyoniści, trudowiki, związek wło
śCia,ński i t. p. Kwestyata będzi'e rozstrzygnięta
w tych dniach, ponieważ rokowania pomiędzy
wspomnianemi partyami jeszcze nie zostały ukoń ..
czone,
Wreszcie party e prawe, oprócz związku 30
października, który postanowił iść samodzielnie,
a więc-partye real\:cyjne utworzą w Dumie c bra.otwo>, które w ra.zie sprzeczek pomiędzy rządem
a większością Dumy lub obstrukcyi przeciwko ministrom - zamierza intonowa6 <bymn narodowy:.

Wybory do drugiej Dumy można nwaźaó
w'calem ' państwie za, skońcZOI18; wyhrano 493
P8s1ow z ogÓlnej , liczby' 524,; pozostaje do ~ybra..
n~~ 51 poslów z Syberyi iAzyi$rodkoweJ, któr,~Y' prawdOpodobnie 'wybrani zostaną dopiero za
1,{.~lka. tygodni.

wylączając

Co się tyczy partyj,

stronnictw politycz.

. , 1) Skrajna lewjca;~;l5'7, mianowicie: so~ya
hstow.-rewolucyonis~ów. "3.7 ~. socyal-demokratów 64~
s:ocyaIiśtów-ludow.cÓw 9
~lel1,lew.y~h:;8,więąej'

lub

trudowików 31; skrajlewlch od kadetów 51
s.~ra.jnycłt;.leW'Yc<hziKaukazu 3.
1
;

urządzić

kontr, obstrukcyę.

znajdują się tacy, których działalność" nie l!yla
sprawiedliwą. Byli oni czynnikami .:niezgody i in;.

tryg pomiędzy swymi towarzyszami im}~jstra:mi,
a. nawet fabrykantami.
.
ZdarzylI się wypadki, że dlaprzeprow&ÓiZenia S'Y'0ich zamiarów-:chwytano si~ re~{)lwez:ów.
i Skutki skarg przed majstrem wyrazily SIę w' wy...
i dalaniu towarzyszów przez majstrów.i· t. p.
Nie
wszyscy potrafili utrzymac swoją godność.Podli
zywano się fabrykantom. BaJ nawet na sądzie
, da~ano zeznania falszywe, biorąc w. obronę, fa'...
l bryKanta, a dziś przeciw niemu miotają poga,vdę.
j "Radzę wam, towarzysze, przerwać lokaut, {>rzy,,"
ł stępując do prac]" - zakoiLczyl mówca.
.
Drugi mówi! p. Euglert-twierdzi'on; rżn-a
ł leży dobf'le zdać sobie sl)raw~ z tego, fi co ~obić
' mamy.? czy możemy d. alej walczyć, . . cz y tei .Jak.o
bezsilni poddać się żądani.om Związku? Cz.y kapitulacya będzie celowa? . Jakie znaezenie~la roł botników mieć będzie przystąpH~Bie do prac}' na
i warunkach, wskazanych prz'ez Związek? DzhlIac
1 winniśmy solidarnie. 14
.
Poprzedni mówca-powiada p. Engl~rt--:-)do\.
! wodził, że brak w nas solidarności,to llie'pra~

I

i
Ił

!

i

" wda!.
Na sali powstaje
~

hałas. .Wolają

"Adamczewski o temnie mówiU"

:

zebrani:

Przewoctniezą-

Wiec robotników Towarzystwa akcyjnego l Cj uspakaja krzyćzących.
' ... "
,I.. K. Poznańsk~ego.
i
P. l\iichalkiewicz wyjaśnia, iż mowa~yla tylI k0 czy nam starezy sil do walki. " ...
I
P. Englert kończy· swoje przemówienie-od;';
Dziś o godzinie lO-ej rano w sali teatru' I wotując się do zebranych, aby dobrze s~ę nad

2) BBzp~vtyjna.,ląwica-31:

3}Postę'p()wc~---118, w tej liczbie: kadetów
8&, party:i f.eforuldemokratycznych 2, postepow-

1

c.óW,22,ezłonk6w;;6stol1skieJ 'partyi postępowej
2,muzułmanów . postępowców 4, czIonków partyi
'Vielkiego Selliua zgl'omadzilo s.ię na zapowie- i tern zastanowili. .Może bowiem nastąph~ taki wy ...
ró\Vnonprawni~~tria ,żydÓ'w ~, litewskiej .demokracyi narodowej 2..
.
dziany pierwszy wiec, mający 11a celu rozważenie jpadek, że po przyst~pieniu do prs;cy ro~ottlicy
,4), UJlliat:kow.an,i~51 (odnowienie p.okojowe 1,
sprawy lokautoweJ, oko~o ~,500 robotników.
będą ialować swego eZyllll.
,
Wiec otworzył robotnik p. SObczak,oznaj- f
Z kolei zabiera glos p. l\1a.rcinialc Mówi 0,11,
llmiarkJJwaui ........ 10) IHtrodowcypolscy32, polska.
pą.ftya,llostępowa., paJ;tya polityki realnęj, 4, .na- ,miając z~branym, i~ na ,~~~~wpd:niezącego obra- 1 że mimo eiężkiego polożenia,
w jakie. wtrąceni
i zostali robotnicy skutkiem lokautu -,- żaden z roCj9.uali ś,ci 2).
':
. ' ł dom zaproszono ks. l . .Albrechta.
5) Prawic.a~104t mianowicie: paźdzłerniko.w . . Znalazłszy się za. stole:m pl'ezydyalnym ks~1 botnikow dotychozas z głodu, nieu.ruar~. To,.prac!.20.. prawi(ialbezpartyjna 55, monarchiści 31. Albrecht, wyjaśnia. zebranym, że lubo obowiązek wda, lecz co dalej będzie nie wiadomo. - Sp,oleprzewodniczącego jest o:iężkim, przyjmuje go dla
czenstwo zaopiekowalosię robotn'ikami, wtrącony
o) Bezpartyjni i niewiadomt-23.
. Innemi słowy, skład partyjny nowej Dumy dobra sprawy, powodawRny ukolicznością. iż kil- mi w nędzę. lA Lecz czy ta pomoc będzie trwała,
ka osób, z 'posró.d inteligencyi,do których si.ę 'czy możemy Iiczy0na ciągłą ofiarność Ogółu. Wszak
m9~na . tak ,określić: 35 proc. poslów. należy do
skrajnej lewicy, 25 pr. ..- do partyj' postępowych, zwracali organizatorzy wiecu, nie mogly skutkiem ,~rudn?, a~y l~yć .ciąglym ciężarem s'poleczeństwa
zajęć przyjąć proponowanego mandatu inni znów- ~ l kraJu. Czy UlOZel11'j' dalej wale~y~ z 'lokalltern~
lOp'~·.- dop,arl)yj umiał'kowanych' i.20 pr. do

I

WI)rost odmówili propozycyi.
'
ł z~pytuję slę. wa.s: towarzysze?1l
.
"
' .,",
Dziękując za zaszczyt, jakim go obdarzyl 0- :
Odzywają Slę zewsząd glos]': "Przerwac 10gól zgromadzonych,ks. Albl'echt zaprosi! na ase. kaut!·
"
'
Gdy ktOB n~ salt ,~aul)OnQwał .temu-.po~sta.
sorów kilku robotników z różnych oddzialów fa,,: .
bryki Towarzystwa akcyjnego I~K. Poznańskie.- Je wrzawa.- 'W lększosc domaga SIę USUllJęcla go
go, ~janowicie: z przędzalni----p. Ziembę i Napie~ ! z wie~n;
.
..
I . ' ,~', "
Tłomaczą, ze, to czlowlek w s~ame lHetrze~
, ppz~~ażnie. :,z:,iń~eJ,igencyi; naj Więcej zaś st.racić , raisklego; z tkalni p. Boleslawa Zieniiewicza, Gra,:, ł,
moze' prawl~a:,:,\.
.
.....'
..
ł bowskiego i Lewickiego; ze ślusarnl-p . .F:nglertft l zwym.
Po kl'ótkotrwa.1ej wrzawie, uspakajają się u·
,,:' ',Odczeg(j"'zac~~re·~umaswą dzialaln()śc, j8.~ l i Bieliński~go; z farbiarni ...... p. Panka, Caj!era i
Jt,~e ,~R'rawy 'pę.sl~wi' .pi~zedew~zystklem' naporząd Pytlaka; ze szczotkarni~p .. Ludwisiaka; z' paka,r ... ~ mysIy.
. ..'
.'
'.... .
..
Na 'Wlllosek p. :MJchalkleWlcZfl'- wiecująe.y
~~,q~lennrm, .c~J QędZle. d~~agala 8~ę ł\ruIlestyi ni-p. Bryńskiego; z hlicharui-p.Hórczaka; na !
ótopytama, ktore· zaprzątają obecme uwag~ spo- sekretarza powolano p. Rodatusa..
i przechodzą do porządku dziennego.
~,eczeństwa i· prasy rosyjskiej .. Duie zaintereso"Pragniemy llsrysze6, na jakich WiH'l1ukach
Przed rozpoczęciem obtad przewodnićzaćy ks. !
wa,iHebudzf t,et 'lt"estYa. taktykipattyj w Dumie. Albrecht- zWl'ąciłuwagę zebranych, iż ..;. myśl \ mam,Y PTzy~tąpić <1.0 pracy'i czy usunięcie96~?;
czYpow$tanH~ 'blókpartyj opozycyjnych, c'zy też
uzyskanego przez wladzę pO~.Jwolenia ną. wiec'olna- j botlllko.\VIUe bQdzIe, precedensem' na przysz!osc
każua znien.będzie' dzi~laJ:asamodzielnie, nie liwiane być mogą tylko kwesty e do.tyczącespraw i co do Innych f~bryk"-zwrą.ca się kUku z zebr-a ..
ez\e ,si~: z, innęmi? ~ .'~aąetami, .czyprzeeiwko lokautowych. Żadnych'· kwestyi ubocznych bądź nychz zapytalll~~....
.
'
ka:(łetOlllpóJdziewięk$Z~'ść,'lewicy?" Czy 'lewIca u...
t? politycznych) bądź też ekonomicznych poduo'" l . W celu, '~naSlllem& te) lnrestjl,pOzwolę :S()~
tworzy blok, czy też 'będzie si~ gryźć wzajemnie SIC nie wolno.,
.
! ble,od~zytaG .11~t 'prezesa zarzą.du, p. Ignacego Pow· ~Dll mie?
'
Cala kwestya, okolo której toczyć s,i~ bę dt1 ' znansklego.:-u~OWI ks. A~ht'e~ht.,.,.
NadrozWi~zaniem W'szystJdelltych. spraw
narady - stanowi żądanie przez związek przemy..
~P~osl.my -odzlwaJą, Sl~ glosy. (h.s, Albrecht
pra~ują obęcnio" w,szyst1de partye~ Ostateczna, de,' ? sIowców wydalenia 98 robotników.
odczytUje lIst p. I. ł oznansklego);
c'Y.~ya będzie:zale~al'a ,o~,zjazdówpartyjnycht któ- \
Chodzi. więc dzisiaj o to, czy owi 96 (dwoje
Szanowny Księże KanonikIl
l"~l'tladzą wl:asci",adyrektywę ~wym frakClom ' umarło) zgodzą się dobrowolnie ustąpić,. czy ogół
Dobrodzieju.!
~,}Dum'ie,' Ddtt,che~as wiad~me są, tylkó • poglądy robotników 1.. K. Poznańskie~o zechce na. w~~unList Szanownego Kanon-ika DobrodZieja z d.
~ł'ku partyj,:wyrazane 'przez ,ich przywódcóW.
!{ach proponowanych przez zWlązek~przystąplC do 22 b. m., który wczora,jna.dszedł, byłbym chęt.
··".~d.~niem'Milul{()~a,: ,partya kadetów~ Jakk,olpracy.
"
nie pr~edstawil d~ odpowiedzi, związkowi' fa,brJWle~ nIe ?~dzi:erozporządzala tylu głosami,co
Otwieram tedy nad powyższą sprawą dysku· kantów. Poaieważ jednak nie wszyscy czlonko~'plerw.sZ'~j . 'DUl1~i().· to jednak będzie mogla i
syę· Przewodniczący proponuje zapisywanie się i wiezwiazku sa w Berlinie obecnie, a niechciaf~' bnloweJ Dtlmi~,!trzymae się p,oprzediliej ta~tyki~ dogłosu .. (Nas~aje chwila .mi~eze~ia).
bym zos~awia6". SzaD . . Kał~onika Dobrodzieja b~z
~ku ~ leWlcąlliemoże byc mowy.Partya mu- , .. Po kllkufiunutach,zaplSU]e Się dogłosu sze· ! natychmiastowej odpowledzl, proszę o zadowolem8
s~ dZlalac, samodzięlni;e." Lewica ~awsze będzie po- BClU mówców.
.
ł się moją osobistą odpowiodzią·
pler~'a kadet?w;,{)i1re kadeci będą wyst"ępowaJi
Pierwszy zabiera glos pan Adamczewski. i
Obawa robotntków~ ·że po rozpoczęciu praey,
przecI.wko'knrsowlobecnego g~binetu. 'Kiedy ,zaś
przemówieniu swojem kladzie on nacisk na to, ~ inne fabryki związkowe' chwycą się wydal eli, jest
~~~~l b~d,~b~mowali rewolucyjne zapędy lewicy ze JUŻ 3 miesiące jak 'robotniey cierpią głód i nę- mojem zdaniem, pozbawiona wszelkiej 'podstawy.
1 • walezYllZ~l!~.~o~~iewątpliwie doznaj,3t 'popardzę· "Czas już nareszcie zakończycbezrobocie, Stosownie do. postanowień. zwi~ku,podobnJza
e~, ze strony, pr~wlcy, : Centralny komitet kade- gdyż calyciężar' spadanie tylko na spoleczeii:. miar nie istnieje. Ze niektóre fabryki w pojedyń ..
w~ zaaprobowal'w izupelnośeiprojektowaną przez
~two łódzkie, lecz 1 na kraj c.aly. Wyczerpaliczyeh wypadkac1;t. nie będą może chcialy przyjąć
~lluko\Va taktYkę"opartąIl;& zas~dzie: <eDlvide et 'smy swoje sily i nie jesteśmy w możności dalej robotników, k~órych wma, nie prz.cdsta.~j~ wąt..
lmpera:l. :.
~rowadżió walkL Kapitlłlacyaz naszej strony
pliwości, jest zupelnie zl'ozumialeUl.Przedsi~bra,.,
. ~nacz~J. nIeco· zapatrują się na tę sprawę Jest konieczna. Gdy wzmocnimy sjęlla silach; nie jednakże jakiCllkol",'iek środkó.wprzeciwko
łmlen~zew)kl'. : .Taksamo, .Jł).k kadeci, są pni zda- ~ożelllY .znQw rO~l}OcząĆ walkę~ W teraźniejszych rObotnikom,.:W, waru~lGich spokojnej i prawidtonia,ze fr~kcy~ .' ;~~,c.yę.l-demQkratyczną .powinna Jednak warunkach staje się. to wprost .ąiemożli- wej pracy, Jestzupe~me wykluczonem.
występowa.c v:D.umle.$i~m,odzielnie, robią jednak.. wem:, OHe TowarzYĘtwo akcyjne potrafi przeCo się., tyczy ;wludomyeh98 robot,p.ikow,' na':'
że:Gastrzeze~~e, ,ze ,Jezeh .nieuda się im w Dumie trwac dIngi czas jeszcze, o tyle my, robotnicy do- szej fabryl~l, to. Illogętylko powtórzlć,że żwią."
przeprOWadZI? SW,6gop,ro)ektu prawa;' po wyczer- P!owad:-a~y się do ruiny. Powinniśmy zaopatrzyć zek st~i bez.względn~e na s\VQJem. dotychcia!3~.wem.
paniu wszelkIChs~odl~9\V: .. to. należy glosować za SH~ w SWleży zapas ~il, świeżą energię, abyw ra- s,ta.n9wlsku lr~botfilCy cl w kaz,dym.raz.ie;.1?~dtł:
prOjektami ka.d~cloeml,. Jez~ll ~ogą one byc po- zie po~rzeby pono,wnle.stanąc do waHti .."
musieli szukac zarQbku po za. 'obr:ęł>em .. t"~~J1<
żyteczne spraWIe orgamzacyl mas ludowych.
Nie
Dalej mówca. zaznaczał iż wśr~d l'obotn,ików zwil:izkowych. Co zaś do niektóricili. z liczbi .trOi
prti\VłCy.

Liczby

te,wynJagają

jeszcze

zastrzeżeń;

~o wie;l~ p,~I,'tyi, naleźr,.ąporo włościan, którzy
~Y:':Dnmle . :rn~~~,~miep~~,Ęntą, . ,Qotyc.h~asową .pO;'
zt~j"~" t~k, ;. ze,o~ta.,,~ecz~lię'\niogazajścdoś6·. ~o ..
w'Q;~n~' ·zmia.ny".w tigrti.powaniu 'l)artyj rierl1. :. N~.j.
1Jl,~l~J ~yska,: na,:. te~ partya kadetów, złożona
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.;98, którzy, jako inwalidzi, mogliby' może Hczyd pl'zerwani-em lokautu, zaś 345 gL przeciw temu
na jakąś specyalną materyaln·ą pomoc ze strony wnioskowi.
.
naszej firmy, to, jak sobie już uprzednio posta~
Wiec zamknięto o godz.l.ej po południu.
nowiliśmy;pomoe taka w gra.nicach przez nas
K. K.
:samych zakreślonych, mogłaby miee miejsce je.
idynie po po-wroci.e nOl'lllalnych warunków p,racy
",fabrykach.
Kwestya. ta jednakże nie może pod żadnym
ś. p, dr~ Wladysław
wzgl'ędem ,s~ano-wrć jednego z warunków powrotu
'<lo pracy obe,en1e i z, tego też powodu uprzejmie
,'proszę S:ta;fl. Kanonika DobrodzieJa uważać ją za .
Wczoraj w południe umarlB. p. dr.Wladyzt\pelpie prywatną·
i sław Krajewski. jeden z wyhitniejszych chirurgów

nHm jest pr7.yhycie jtaknaj wi~kszej Hoś.,t sto"arzyszonyell: ze względu ntłi wftine sprawy,zapl.
silne na porządku' diiennyrn

..,S.ekoya Jlrg!eBI ogolnej. Pr~ypomlnamr. o

d~lsleJszem . posledzeniu.Porząciek. dzteDn1~l\p04
WHlda wyboI' prezydy~m Sekcyi l odczyt dr~ St.
Skalskiego "OpjekUlistwa.przeeiwgruźHc~e Ił. Posiedzenie odbędzie się '\V sali Towarzystwa. hygie.
nicznego (Dzi?]na ~ 13). Początek punktualnie

Kraje,vski.

Ignacy Poznański."
Berlin, 25 lutego 19M.
, a.k
Treśc z' ~omunikowanego listu p. Ignacego
'Poznańskiego przyjęto spokojnie.

o godz. 8 i pol wieczorem.
Zehrania giełdowe. Pie,rwsze ~ebra.nia gield,owe w bylym pałacu Kuuitzera (Benedykta 8).
odbędzie s~ę w dniu (; b" lU., ,() god~. lI-ej rano:
\rVprowadzone na nowo zebrania giełdowe, w celu
ułatwienia tramr.akcyi firmowych' i' ha.ndlowycb>
. dor a; s'
będa co t d'
d
' d
u .' W· (; lę,. ~.'~ . y złen, we ą{'~
ogo
z.
11 rano. Komitet gIełdowy mu nadzieJę, że ZOl~"
ganizowane zebrania wpłyną na otywienie dzia..
lalności instytucyi.

i polskich.
j
Urodzony w r. 1855

w Janowie. lubelskim,
' ś. p. Wladysław Herman Krajewski studyował
; medycynę w \Varszawie, potem w r. 1877 byl
,l ordynatorem w szpitalu wOJ' skowvm podcl.:'~s WO,')' Przewodu.icZo:1CY wvjaśllia szczegóły, dotyczą.ce
J
•• J~
~
i ny tureckiej, a po powrocie został
w r. 18'79 prorducha tego listu i zapytuje zebranych, jak się za- ł sektorem przy katedrze anatomH., opisowej i top'o'patruje og?lrobotników na warunek dobrowolne- !. graficznej w uniwersytecie warszawskim.
go ustępstwa 96 robotników. Kladzie on przytem ,
W r. 1882 lwsztem rządu wysIany ,byI za ..
nanisk na. to, że z listu tego widać', iż związek granicę w celach naukowych, zkąd po powrocie
'T. K. O. Dla dalszej eharaktorys'yki s~aso...
ani na. krO'kuie odstąpi od swego postanowienia zostal starszym asystentem przy ówczesnym na. bu prowadzenia. sprawy llrzez czlollków 'prazy·
co do żąda.nia wydalenia oznaczonej liczby robot- czelnym chirqrgu w szpitalu Dzieciątka Jezus ś. p. <iyum ostatniego walnego zebrania. fr. K. O., po,ników.
doktorze Orlowskim.
dajemy do' wiadomości ogóŁu fa.kt następująey:
, ' .. Następnie przemawiają pp. Sobierajski i RyvV r. 1884 zostal reda.ktorem «Kroniki leWczoraj w gOdzinaeh'rannych zglósiHsię do
Uzyllski. Pierwszy twierdzi, iż robotniey nie po- karsldej>, w 1\ 1886 __ ordyna.torem ocldzialn . d-ra Kaufmulla aS(~~lOrowie ogólnego zebrania Pl).
:wilmi,~godzic się na wydalenie swoich kolegów chirurgicznego w szpitalu Dzieciątka Jezus, a w r. ; Dtlnowjcz i Majewski r. piśmlenoęffi. ż.dani<3m,
fa.bryczll'ych. .Jeteli ffi3tją być otwarte fahryki, to 189:j za.lożyl "Przegląd' chirurgiczni'.
podpisanem przez pp. GrosgHka, D~n.owicza, f3tenieehaj dostęp.n.e będą dla. wszystkich bez wyjątku. !
Pisał sporo w zakresie chirnrgii,głównie je- : fana .Majewskiego (bez podpisu p. p. 'romaszewNie, możemy zgodzić się, aby 96towarzyszółv na- I dnak slynąl jako znakollllty operator, który w d.luskiego) wydania. ilU całkowitego spiso. członkÓw,
s.zych krzywdzono.
i goletni~j praktyce swojej dokonał mnóstwa ope- potrzebnego jakoby dorQaęslaniazap re 5zeń"na
P" Rydzyński nawołuje, aby prowadzić dalej I racyj, dowodząoy{~h wyhitnegoznawstwai techni- ponowne zebranie .. Dl', Kaufmall wobeczllanego
walkę z lokautem. Cierpimy nęd~ to prawda, I ki chirurgicznej.
przebiegu zebra.nia i zach'owaniasię na niem pre ...
de jeżeli przetrwaliśmy trzy miesią.c8-:przetrwaPolski świat lekarski traci w ś. p. Krajew- zyuyum woheczarządu...-' kategorycznie odmówiL
;wy i dalej .. Jak obecnie tak i nadal będziemy 0- I skim jedną z najwybitulejszych sit wspólczesnych. Delegaci opuścili mieszkanie. d·ra Kaufmana, pl'~y.
:graaiczae:tiasze po,trzeby.RQdziny nasze mogą II
czemna odchodnem 'p. Dunowiez . rzucił słowa:
,pogodzić się jeszcze dłużej z terainiejszem poloKalendarzyk terminowy_
«iaIuję, żem do pana prz,szędb, co słyszał ob&ZeI.lieN~·
•
N. l k' b"
.
JMIONA SLOWIA.NSKIE. D zU Wojslawa. J u- cny pl'zy odejściu p. I{.Wysz~a:ek!.
;astępD} mowea p. .apl(.~ra s l z łJa swego ł ~ roBogowita.
W kilka godzin po,tęj rozmowie do d-ra.
,Poprzednika,dowodząe, że to są anegdotld. WalTEA.TR VICTORIA. D z i ś na. wpisy dla. uczniów Kaufmaua zglosil się inkasent T.K. O. p.Tomałka z kapitalemw teraźniejszych warnnkacb jes.t ! gimnazyum polskiego "Odsiecz Wiednia." .Rapackiego. Po- ąsi zóznajmienielll, że po, pr~yjściu do ,domu za. .
'bezeelowa.
; cŻl\tek o gQuzinie 8 wieczorem.
uwai.ylbrak pięciu ksiąg kas owyc'4, znalazł. naZd1Uł.łem p. Napieraiskiego l{)kaut należy 1
ZEBRANIE. D z 1 śorgauizacyjne zebranłe· stow. tomiast kartkę pana. Stefana l\fajew~kiego, treści
f

•

r,

I

I

przerwać.,

Ptzem.a:Wiali jeszeze pp. Hansz.ka, Bryński,
Grabowski i Szmata.
.
P. Bryński twierdzi, ~e warunek, postawiony
przez zarząd Tow. akc. 1. K. Poznańskiego, a dotyczący bezwzględnego wydalenia 96 robotnikówto ha.ezyk, aby tym spos-obem zmusić ogól robotllik;ów do upokorzenia się·
Py,. .
k
·",,~~:;1ł.'D,:
4>nor J·ednak.i go.dnoHć ro.b ot..Ili a n.ie p.o..
~"
z~~~ na "'tfpkorze~le Stę· Lub.o ~zuJe~t SIę llle("JV'~~n!~lr~ee:z ~llla nasza nIe .Je~t Clęzk~., Ł.atw.~~J' n.łese -smlerc g~~do.wą, alllzeh upodllc Sl~.
T?w~rzlsze, zastanoW1C 8H~ dobrze, ZRmID powezlUJeCIe Jaką ~chwalę.
.r .
.' P.roponuJę, .a.~y .wJb~ac. specyalną komlsyę,
ktoraby ~yszukala. ~akąs ~rogą pomost" P!ze~
kt~l:-Y; mo~naby traflc ~o ZWIązku fabrykantow l
W6JSC ~ Ium w układy.
Ks. Albrecht zwraca uwagę, że tego rodza...
ju kroki już' poczyniQno.\'Vybrane delegacye robotnilnlw o,raz różne osoby z Warsza.wy ndawal"y
,się, lecz bezskutecZltie; fabrykanci związkowi pozostali ni6wzru8zelli. Nawet świeżo obrani posłowie zamierzali udać s~ę do Berlina, lecz wobec'. otrzymanej stamtąd depeszy-cofnęli swój

ł ~raeownik.Ów t.echnIcznych, Dzielna 31. o godzinie 8 wie,czorem, "
,
. '

następującej:

Kan{malla"

< Sz. Panie!,Z\lpow~żl1ienia d-ra
~ polecenia' ,p~,ę~J:d;JllWr,~·,9ióltlegQ.,,~e.

- - - ' ł5rania; wzięliśmy pięć Icsiąźe'K ze spisem członków,
które są potrzebne .niezwłocznie do wystą.wienia.
'K~~.·..
nowych zaproszeitW imienin pre:tydyum St~fall
l\,.
Majewski».
. "
,
Oburzony zajściem t~m . dt', Kaufman nie.
zwloc~nie wysłał do p. 'Duno,wic4a Hst, wktórYIll
Szkoły bel praw. Niel{tórzy z przełozonych
l~k
l l
h
h
d
l
,I zak.omuni'kow.al o w.tar.gn~ięciu p•. Stefa,na .Maje.wpOJ.S ich sZJ{Ó
andlowJc bez praw rzą owyc l
robili starania w Petersburgu o przyznanie wy- ', ~klego do ml~SZ~aUl~!nkasenta l, zabr~D:1u kSlą ..
t chowal'teom t ch szkól :raw r~ ą dow ch i w t m I ze~, , p~zy;pomlIl:a]ąc zas
swej ,~dmOWlet tąd~
ł celu propono~aliutwor~e.' nie w w.aJszawie' pr~y wJja.s1l1enta, '. L1S.t w~·ę. e,zo~y prz. "ez,~n.kaS~ll~, ~.to",
~! jednej ze szkól handlowych rządowej komisy i
'nadarem~le .,u~qJIllual }nę •o "zwr,otkilązek, 'poegzaminacyjnej, która upoważniona byla by tym n1ew~ ga.me ł est odpowu~dzu..tlly, pozost&l prze~
uczniom wydawać dyplomy. z prawamI.
. I bez od~~wle,dzl. .
. ' . ' . . . . . ... ' ,
W sprawie tej ohecnię otrzymano wyia~nieD~lS (), g. 12 1/, .z~"c~no dr. Ka.ufmanO\łl
nie, ~~e opróez szkól handlowych bez praw w Kró- ~ kSH~zkl kaso'!,e " z. wYJ~.śn1,~lem ,pr$zydyuUl .ogól,.
lestwie PoIskiem jest znaczna liczba szkół pry~ i nego z~braU1a,' ze .«ó4~f kSIąg T~warz!s'''Wa
watnych, pozostająoychpod rządem ministeryum lP~1:e~ p~ s'~erana M~Je":lJtie~o nastąpl~ wS~lltek
oświaty; szkolyte tówniez nie posiadają praw ' n l e l a sn e) odpOWIedZI p~e~esa. nahst. Prez l"
, fiądowych i żądają ich przyznania. Wobec tego tlyllm zdms' 4 b.m. dlA, pp. Duuowieza 1.Ste~~:
I ministeryum przemyslui handlu uznalo, źe spra~ na Majewskiego,ktQr~yz.dr. K.,pertrakto'walt.
ł wa powyższa jest ogólna dla całego państwa i
No! no! czyżb1odpow,iedt·d... ra Kaufrnęna
l rozstrzygać }f& wyłącznie tylKO dra Króleshv'a Pol- była tak ,~nie'j a. s n ą;" ,'żew'yjitśmt~ się' dupie"
ł skiego minis~e~yum nie' może. Z,tycll w~ględów i to po przetrzymaniu l,ah~1tu,.cb ksiąg kasowych?
zamIar.
.... ' .
, ..
rzecz?ne mIn1Steryum sprawę . ~rzyzuamapraw I.. Dr~t\Vioa karku.., N~ ,~D~1i :paniWaszc~yń...
P. Grabowski l~~U~()~uJe ogol rObotnlkow, aby pol~klłn sz}tolom ha.nd~owym moze rozstr~y~nąć ( skiej, przy ul. Zawądzkitij. ~.97 Z&eho~ow.t&\je ..
nłezWloc.~z.,.nie. pr. ~ys. tąplh do pracy. 'Szkoda, zda- ł dOP. tero , W?WCZ9,S> gdy sprawę tę por~szy IDIDJste- , dn.a .uczennica .M.,'P, Qbj.a. wy . ch. :O.,ro.b. ·.i wsk. azy,
lll.em jego, tracie cza::;u.
.
.
'
J ryum oswmty w za.kresIę swych szkol bez peaw. ~ wały, że zaszedł wypadek ,4t'ę~wielpkarkl:l,. Wobee
Ks.,Albrecltt oznajmia z&r~ma.dZQllymł że
Język pobki" gminaoh \VarszMvski urząd ! tego zarządzono dezynfe~c~~\I,,~$,.i, która nap"wszys~y .zapisani d.o glo~u Jnz pr~emawiali. guberu~a~ny od N~~~go Roku spo~ząd~il już kilka. wienczaszostalaza~kluę~~"~~,;'i . "
O~f)cme' WlęOpO. wyczerpamu ?JakUs'11~ p~zewo- i protok?!o~ na ,~oJtow; c~lcm PO?ląglll'ęcia ich do l,
Narad, cleladulko". ItDlat8kiGIl~ ,Na sku.~łl
.huczący propolluJe, aby. zarządZIe głos,owauwnad i odpowledzUl.lnoscl są:doweJ . zauzywanie w biuro- l uchwal zapadlych na Ogólnem zebranitl
;Jl&St.ępującemi wnioskami:
.
! wości gminnej języka polskiego. .
.'
I ,a-ieli ~~kla.dów stolarski oh" ll;i1eżą0y,cb do Z1rłt\l ..
'1) Czy ogÓl robotników zgad~a się przy- ł
BeJ cła. Departament celny zawiadomUtu.. ł ku, pracowicy stolarsoy. w.bieiąQym . tygó4ahl
',stąpie do pracy., przyjmująo .podane prze~ zWi~- i tej~ze ,komory celne,. że powracający z zagranicy : COdziel1n~e ~ędą się zbierać Vłgo~pod~ie(J:ł~~e:
uk .przemyslo:"coW warll~kl,. ~w ta~im raz!~ f do Panstwa po dłuzszym tam, pobycie mają pra.. dykta)\~ .33), w .celu . opracowallla. OdpO~ledll
pn'nmuje na ~lebie ZOb0'Yląza~lle zaoplekoW3ma. i wo na przewóz bez ela rzeo~y dOmowego użytku w spraWIe :P!&CJ l płacy. , Po sIormul?wanl~ ......
\się wJdalonyml 96 ro~otn.łkaml.
! do 1,35tJ rb., lecz, z w9.rUnkle~~ że ta ulga bę- fera~u, . b~zle on wr;~9zony. zarządOWI zwu~zku
2) Ogól 'robotnikóW nie. zgadza się na po- l d~i.e przeznae·zona na .przyszIOsc. tylko dla tych, \ wlasoiCleh zakładóW:1.9Ja.rsKlch. , ".
. '
;wrót do pracy i w dalszym ciągu prowadzi wal .. i ktor~y przeds,~awią ,o~rócz·, ~owodó'w ~ d~u.ższ8go
Kościół'św. AnDf)taZar~ewi,l1' b~d~ie wkrót.
'.kę zlokaute~.
.
pobY.t~ z~gramcą,~aswH~dozeme o~ polieyl zagra .. ' e(~przyozdobionJ nowemlorganami" budowa. kW ..
qtosowan\e bylo tajne, z~ pomocą kartel~! nie~neJ,. ze przewozon~. rzeczy są leh własnością. : tych powlerzonazostala ftt"'mle kraJowej.~osta ..
(puste kartki oznacza~s-:-ptzeelw, opatrzone zas Swul,de,ctwa ta.kle. powlllny byc potwierdzone przez l~ mianowicie za.wartą urnowa. z .p. Doruinlkiew
stemple~-..za . prZ!stąpleme~ do . pracy).
kons1110w rosyjsloch.
Bl ernaekirn z Dobrzynia. na.d Wl~Ą; a ks. prała..
. • . Od~~eramem '. ~artelt l obhczanlem ?losó.w
~gólne sebran~e cżlon~ów Towarzystwa Kr~- tern
WYl'zykowsldm, na. bll~OW'A,:ta.ko"yeh 2'
~9IJęli Sl(~ ezlonkoWle prezrdyu~. Po obhc~enlU ~ytowego m. ŁodZi odbędZie się lV czwartek dma rb. 2,050. Org an l b~d, wlkoliezolle "waju'ł'o.
okazalo się, ~e 1,417 gloSQW oswiadczylo Sl~ za. 4 marca. I'. b' l o godz. 4 po południu. Pożąda. ku bieżącego,
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ROZWOJ. -

mąki pszennej i żytniej . stale
miejscowych młynach pracują
lH) . 15 godzin na, dobę. Brak lm~ki w handh~
daje się odczuwac. Kupcy przewidują, że ceny
. Illąki z . powodu braku. dowozu jeszcze zostaną
"pOdIiies.iQDe.
, Areaztowculia i Ilr\\'lzfe. Wczoraj policja i
"Qjsk() dokonywali rewizJi i aresztówali wlela
~,(lb :t;l~ ulicach miasta, Oraz w tramwajach.
Szkarłatylla. W Koluszkach w pllru miejitl~

-łk-' ~ Ceny
w g,órę;,: W

nie
sze

I
Wtorek 7 dltla 5 marca. 1901 r.
==================================~===
gośei warszaw~kich bylo nie7.mier-

Przyjęeie
gorące.
Pod względE'll1 kasowym
udało się znakomicie. '

Telegramy

widowisko wczoraj-

Petersburskiej Agencyi TelegtaficZ4uej

(K K.)

, Wieczór mistyGzny. VV ,niedzielę 10 b. m.,
o godzinie 5 po polu/;tnlll,·::.I:4ira;.:j'€lrządza podwieczorek muzyczny. Program składać się będzie
z trzech części: pienvszą wypelni komedyjka pocI
reżyseryą p. \Vladysława Krassowskiego, druga
część będzie mistyczna. Wypelnią ją utwory n:1~trojowe, mianowicie: "Smierc Azy"-·Griega (orkiestra), "Elegia"-Moniuszki i "Taniec szkielej tów"--Studzillskiego (chór męski); "Widziadlo"- ;
. Joteyki (chór mieszany, solo p. Królikiewiez)'
i wreszeie "Dzwony"-Ujejskiego (p. 1\1. Doliński)
" przy dźwiękach marsza xalobnego Chopina. Częś6
ta odbędzie się przy świetle przyćmionem, chóry
i orkiestra będą za zasłoną, Trzecia część pro\ grama będzie zwyczajna? wypełnią ją duety, solowy
śpiew, gra na mandolinie, doklamacya i kuplety.
, 'Program więc jest niezwykle interesujący.

i

własne.
-1-

Petersburg, 4 marca. Dziś po POllldllill odby..
lo się ogólne zebranie poslów polskich z Krolestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Obecni byli rów~
scach dz.ieei chorują na szkarlatynę.
nież członkowie rady pańfitwa z grosem d()~~dózym.
Z Tomas;owa. Donosza mim z Tomaszowa,
Po długiej ożywionej dyskusyi przyjęto wielce wa~e ~vszysc'y czeladnicy pieKarscy za8t~ejkow~li .
żm~ uohwalę, że wszyscy bez różnicy posłowie
Strejlc; ma, ~haraktęr elwnomiczny. Czeladmcy
*ądajq,pQuniesienia placy o 50 proc. Z powodu
polscy we wszystkich swoich wystąpiemach w Du~
wstrzymania pracy w piekarniacb 7 w'l'omaszowie
mie powinni postępować solidarnie,
O~cz:llwa s,ię bra.k chleba i bulek.
!letersburg, 4 marca. Na posiedzeniu kadetów
Ogólne ,zabranie czlon!tów zalożycieli lód~kie
i członków lewicy zgodzouo się na przeprowadzego muzyczno-dramatycznego Towarzystwa ~Har
nie wyboru Golowinana prezesa Dumy, na. oddaąIollia) odbędzie się w sobotę 9-go b. lU o gonie kadetom jednego miejsca wice-prezesa i s~
d~iilie7-ej wieczorem i-V sali teatru Wielkiego
Sellina.
'
j
Prledsta wienie na doohód gimnazyum polskiego. kretarza Dumy, a lewicy drugiego wice~preze:Sa i
. POdzi-ekowanie... Panowie NN, NN, NN byli Raz jeszcze uważamy za wlaściwe przypomnieć jednego pomocnika sekretarza. Jako wice·prezełodzianom, że dzisiaj w teatrze Victoria odbędzie
l:askaWi zebtać 769 funtów r~z~m1tycb wę~Hn i mlęsi
sów wymieniono:' Teslenkę i Wolkkarczawsldego
"'.dla biednych' dzieelrobotQ.lkow, p~zbawlonych pracy, , się przedstawienie, w celu, zebrania funduszu, któumieszczonych " sch,rQ~lsk:aeh. mi~Jseo.wych.. Oso~cm, ! ryby umoż!iwil opłacenie wpisów uczniomgimna- i (narodowego socyalistę).
klÓt8 przy}ęly"a ~łable "rud zbHlralllą f Ja.k . rowniez 0Na naradzie urniarkowariych'i członków praftarQdawcom sęrdeezne składa podzięKowarueKomttet i zyum polskiego. Sądzić należy, że cel widowiska
l przyciągnie jaknajszersze masy. które w ten spoobJ 'Ol'llt,elskl.
.
wicy w Dumie uchwalono wystąpić z osobnymi
ia.bioie oti4).•~a... Zabity wczoraj oficer Ser- I sób skutecznie poprzeć mogą zabiegi organizato- kandydatami do biura Dumy. Zaproponowano na
rów wieczoru. Odegrana b~dzie' <Odsiecz Wie·
giusz Gugow' alę blł. ofi~e.rem pułku ekaterynbur- dnia>
prezesa Chomiakowa, na wiceprezesa l\1ichalaStaW.Rapackiego.
skiego, lecz wlodzlffilersluego.
ehowicza i prof. Kakustina.
Konoert. Dnia 10 marca grono amatorek i
Ogółnemll osłabieniu w ciągu dnia wczorai szaZwycięstwo kadetów na wyboraCh prezydyum
go U168lf d"ię kobiety i, :męźczyzna, który ()dwlezlony " amatorów ma zamiar urządzić przedstawienie dla
l
j.est
zapewnione.
został do azp;n~ll św. Aleksandra.
I dzieci na korzyść uczniów 7-io klasowej szkoly
" Z głodu. U trzech osób wcgoraj stwierd'&ono kur· handlowej. Program wypełnią: orkiestra zlożona !
Peter~burgJ 4 marca, Z polecenia kuratora,oe
cze żolądka, powstltle z braku J)Qżywieata i tak: nasta- i z uczniów tejże szkoły, pod dyrekcYą p. Joteyki
kręgu naukowego w dniu otwal'ciaDumy państwo
tym 'Rynku ur, 12znalez:łono HełDe' Bornstełnl\~ lat 45,
wej nie b~dzie zajęć w zakladach naukowych.
bez ia}Qcia l, mieszkł1nia; na ul. Sredniei nr. 5, \V takiem : -mloda pianistka, a na zakollczenie pierwszej
Petersbllrg, 4 marca. Komunika.t urzędowy.
samem położeniu zQaleziono Michała Wodnickiego, - lat . polowy śpiew, mandolina i fortepian. '\V drugiej
, "30 i na ul. Now Qmlejsklej nr. 24 leżał człowiek, lat 40.
części programu będzie odegraną komedyj kaprzez
Od pierwszego departamentu ministeryum sprilw
"04 którego niedoWiedliiano się ani nazwiska, ani adresu"
młodziutkie
amatorki. Przedstawienie odbędzie zagranicznych:
'
Z. str.ż,.. W środę, dnia 6 marca, o godz. 7 się w teatrze Victoria o gotlzmie 3 -ej po po·
Skutkiem
upłynięcia oznaczonego termlnu,uwleezorem odbędą Się ćwiczeni,a sygnałowe pierwszych
I tworzona przez japoilCzyków l{Qmisya dO,rozpo4-:eh oddzJdów lódzkiej siruy ogn. ochotniczej w domu ludniu.
; znaviania pretenSji pieniężnych w porcie Artura,
rekwizytowym lU oddzlalu.
zaprzestała przyjmowania próśb, które przesylano
Postrzał. Wczorai w godZinach popołudniowych
' 11& uL' Z&kl\\llej nr~ 65 do przecbodzl\cago Stanisława
w dro(lze dyplomatycznej. Z tej przyczyny podda"'tr~f;~!Yi!kł~gc):. . robotnikit~' la't 18,. dano strzał z rewol .. ,
, ni rosYJscy winni obecnie w sprawie pr~yznania
: weru; z08~lon lekko ,ztaniop, wprawą rękę. Po opa·
i im pra.w (lO nieruchomości w gt·anica.ch dawnego
,iJ'I~llil1 unt ,,'przez lekarza Pogotowia,P. UdAł się dQ
Szanowny Panie Redaktorze!
;
okręgu kwantuńskiego z wracać się do kw:antnń ...
domu. 'ua ięjZ$ullcy nr. 46" Sprawca żamacha zbiegł.
W nr, 49 ,.Rozwollł"; W kronice p. t. "Ze zgromadzeni", brUKd,l'zy" spotykamy małą nłedoJdadllość, ktorą skiego są;d'u okręgowego oso,biście, lub, za pośred
upraszamy 8z"n, Pana o Spl'ostowBllle,ponleważ zda- nictwem adwokaJ'a. Prośby i dol\:umen&y,sklad8Jł.8
niem naszem, artykuł ten w danej części wprowndzA w millisteryum spraw zagranicznych, które nie
w nieporozumienie ogól brukarzy, sympZ\&yzulących z no·
SZTUKA l· PiŚMIENNICTWO.
wopowstalym cechąm. A Wi~c: Po spiSAniu pr!)tokólu mogly byó oddane z powodu opóźnienia. terminn
przez wlaścicieą, będ'ą tym ostatnim zwróeone po
przez radnego Magistratu p. ::>tępowsktego i po odczytaZ teatru. Towarzystw.o krzewienia wieuzy niu zebranemu ogółowi re~olucyi rządu gubernlalnego o otrzymaniu ich od poselstwa rosyjskiego w Tokio.
ł:ctarsburg, 4 ,arca. Zorgani~owal się Zwią ..
h. and.lo. w. eJ', rozci.J\l.s!ĄJ·~ee dz. is.'i opiekA i podtrzymuorgaIlizacyi cechu brukarskiego i o zatwierdzeniu tako'1:...
~
"
wago, maJstrowie' wyszli z sali, poniewai czynności po- zek p~'ledstawicieli prasy z prawicy ~arówno stojace 'istnienie 4·klasowej szkolyhandlowej unaro- siedzenia byly zakonczone Nieprawdą zaś jest, jnkoby
dQwionej, dla przysporzenia funduszów tej uczelni wybrany nB starszego zgromadzenia p. Kulis nie byl na leczneJ, jak i prowincyonalnej. \Vszystkichprzed...
aorganizowalo w~oraj W teatrze Wielkim przed2 sali zgromadzenia, którego zażądał ogół. Przeciwnie, p. stawicieli zebrało się dwunastu. Ks. Szacho\Vskij,
, '''',
l'
d . ..
tv t"w , a sz
k· h
Kulis byl na salt 1 obserwował zgromad1.enie.· Jeżeli
obrany na prezesa Związku. Związek ten o~gani
s\awien ę. Z UZla,em ar l s O . V l" • aws 'le •
więc później salę opuścił, toz tej prostej przyc~yny, że
e w!asną obslugę fi i) sprzedaży poj~ayńcz,ej pism
z,:i
~ybran()~9.mat Sto Przybyszewsldego <Dla posieuzenle bylo, skończone i nie uWt\żal za potrzebne
wiasnych.
S20zęscia).
pozostawać tam nadal. Na cZYJe ż~danie; jnż po skoń ..
, . Znaną Jasi Iodzianom n~strojowa, sztuk,~ au- "zen tu posiedzenia, zabrał glos p. K., który w mowie
Petersburg, 4 marca. Z '\Vierchniedlueprowękl,\,
t. . o.l'a. łZ.łote..K'r O.' .,t.u.na." w kt. óre 1 Przybysze\.vsk.,1 ana. swej gorącu krytykował projekt zalożenla gospody, po. Zemlallsk(t, Plocka, Platigorsl\a, Czerdyni i Mysz~
oJ
nieważ te w krótkim czasie będą zwinięte W wielu fa·
·llzuje snbtlHniestan,dnszy głównych bohatf:1rów, ebach-tego czkonkowie Zarządu cechowego zupełnie, nie kina telegrafnją, ie odprawiono tam ,urocz'yste
rozwijajt\c k\1ns2townie całą historyę Olgi, Hele- Wiedzą. Co zaŚ QO dalszych wywudów p. K., wyraźonych :r;a:boieńst\va z powodu rocznicy uwla~i!częuja wIo·
.
llJ f Mlicklego wraz. z moralizatorem Zdziarskim. l w powyższym artykule, jakoby cechyllie blly opa~te na SCIall.
podstawach i że takowe nla mog~ dawac pra·
Fetersbntg,
4
marca.
Przy
pierwszy
Ul
wsżeoh
..
Wldz pakzy . na 4-Itych b oha ~ ero, w z ub'leg:leJ ! trwnłych
cowniko~ należneJopteki, to możemy odpow!edziec, że
biiedawno doby 2 pewnem z~zi~iani~m, że tak ~ pan ten zupełnie nieobznajmiouy Jest ani ze znaczeniem rosyjskim zjezdzle producentów, złota i platyny
.rQo@ą tapatrzY0 się tylko 'W slebIe, me odczuwa... ! cechów rzemieślniczych, ant z prawami, na których ce, otwarto wystawę, w któl'ej wzięły· liczuy udzi&l
wielkie firmy stołeczne i inne. \Vystawionospoją~nie,co Isi~ dokoła., ,ruch dzieje. r
chy te maj~, trwale oparcie.
.
r
,. . Dzisiai lnnem.t . drogami l\roc~Yc :zacz~l świat.
Zalączllląe wyrazy szacunku l. poyvazt\ula ,,'
Sloby wydobywania meta!ów, oświetlenia itu,
r; .
.:., ,"e ,~. '.'
. " .
l b J • d !'t l
.
Ogól: ma.Jstro W brukar:slnch.
Potersb,uIg, 4 marca. Dokonano wielu rewl·
tJYJemlw eźa8a~h, gdy samo u. ne. zą ze .~dzkie, t6dż) ~ marca 1607,
zyi li czarnych secin i skonflskowano, mnóstwo
zatl!aCllyw!sobie wszelką ponętę l ule mają ża·
Szanowny Panie Redaktorze! V
broni.
d~ej dla nas'" 'W'a;rtośei•.' Rozwój wyp.'dków· w .taUpraszam o umIeszczenie następuj~caj notatki:
Kijów, 4 marca. W mieszkania T,.8winsona
klm dramaCie <Dla szczęścia)) kończącyehsię kaChe~c przyjść robotnikom fabt1klódzkich, objętych
t,astrof,,~;n~e'W8tfzą~a. zbytecznie dus~ą.ws~ólcz~- lOkaul;em, l;boclat ż mali, pom()e~ t mej strony, zapl'O' wy kryto drnltal:11il~ socyu.lnycb demokratów; Zasllego wldz~"ktÓfl doznaje glębszych l prawdZl- ponowałem tutejszomu społeczeństwu prze~ odezwę brano 20 pudów CZ{~jOll(~k,700 proklaJ1l~eyi i prasę.
1fSzye~~~ą;Zą~llH~ń i wrażeń.
w "Glosie Zrlglębia" i wywieszen:e odpowiedniej odez·
Moskwa, 4 marca. W Towarzystwie. subjek"
Zgro. m. adzona, .W".·"t7.,'
Q
ra
l'l'nznl".o.,
publ·l·CZIł,OSC.~'
poI
,
>
wy w mejna księgarni.
PNJjęcte choe~ażb~ po jednem tów handlowych odbyly się wybury za.rzH&du. Za..
'-.tJ
~i
dZIecku'
czas przymusowego bazroboela do siebie.
. •
ciętą walkę stoc:tyli dawni. czlonkoWie,któu! pradZ1Wl80ł~. l, pod,nosilli ~ uŻ4aniemgtęartystów \ ~dezwa była owocna, bo już przesila 100 rodzin zglos~n1 War~~~wskiej. 'Qzwórka artystów, tworzyła. .sllo Się z zamiarem prżyj~eia do Siebie nieszczęsnych gną, aby TowarzlBtwozaJmQwalosi~ tl1,kotabeaeIlsemble W.2;QfOWY. P. ,.Zelaz,owski,(Zdziarsld) stwo- dZiecI, ,prJeVłażni~~zH~weźynek. Są rodziny. które na .. pieC7.enit~1ll członków. na starość i w w1pa~kit,bf'"
l k
al
wet po "woje dzieci chcą przyjąć Znamiennie 1 nader
rZJreaey;~p . nąprawdy i życia; grat onz tą
chwa,lebnte postępuJe uiżaza klaSA l'óbocza, ci bowiem ku pracy, z młodymI, przejętYPli pogl,4aml 8QOJ.•~
potęgą skupIonego Wwyrazio t glębokiego w na,- przeważnie z c.alą gotowością chętnie nR przyjęCie się listycznemi, którzy pragaą połął)~eniQż& -ZWit''. ięen~ .dram., aty". czn.em. : talen. tu. Pani l\lrozowska gOdłSą; natomiast z klasy sradniej 1 inteligencYi okazało karni zawollowemL Socyałiśoi llonięślikh!sk, 1:<10..
w'Vdoblfla
t·
s,ię n~eWiele osób z dobrem sercem t chęcią przyięcia,
. Ol
.' ga) ~ .... .'~.pos {leI wszyst1de znamiona 1~lstY.1eszcz8 nie zamknąłem i nowi dObrodZieje ciągle stali ąię tylko do komisyi rewi.zyjl\ej., DQ ~.fa~•
weszła stara partya.
'
odtwarzaIl~gocharal{łp.ru; pani Rolandowa .(Ile . . , SH~ z,gla8~8Ją.
lena)" poslą,~Q.ła .!s~rdec~ll'ą nutę .w głOSie i rze·
Z poważanIem
Ubawa,. 4 .marca, Sądmo.r&ki ;portll Ał,k~~
wnosc UCZUCia koblt)cegQ,ap. Roland ze szcze- !
'
WładYSŁaw Smyczyńskł
dra lU, l'ozpozna'1vszy sprawQ'Z~Uopie.tna nlUltIO'"
i'ością. i tempe~a~en.te~. wy.konal rolę Stefana 1
Księgarz w Sielc u p. Sosnowcom kieg~ o,kr~tu han.dlowego ,cTetupl1lei:<:iltt4S(lw,Ul k
A t .
l
P. S.Jest takze kilka rodzin, które s~ gotowe na· rosYJsIu w czaSie wójny.,' pl·~y.znal, .•ł&ścielał •• '
'.lU i.C lego ... ' .r Y.SCl przescIga 1 się wzajem w wy- , wat na śtde niektóre dzieci do siebIe przJjl\ć. !(.oze s!\
okr~tu odaka.rbu 4461000 maret.
razle, akee.uCle l mocy draUlat.lcZllej~
, ,jerO~f, którł nie mają pral'tułkllo
'I·
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Ufa 4 marca. O godz. 10 1/ zrana na ulicy •••
1 . . . .- _ _B5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1._ _ .....'6#
2
,~abito i~spektora więzienia, Kolbego. Zabójca, uPodziękowanme~ ,
Jęty przez l~upców mabometan, .ze~nal, że wykonal
Wsz~8tkim, którzy raczyli oddać w dniu /1 Marca l. b.ostatIiił\ posługę zwlokom ukoehilnej
polecellie organizacyi, rewolucyJnęJ. "
,'
żonie, matce i bt\bąe nnsr.ej.
Ob.arków 4 marca. Na stacyi Białopole 1(0Jei poludniow'ych spotkaly się dwa pociągi osobo- ,
Ś.
p.

t

~:i :feeś~::;ic:tw
Nikt
KrasBojarak, śilnie uszkodzonych.
W
20

,

z luodleglości
wiorst
wlościańskich znaleziono

,4 marca.

J:'O"l-~"n'',.'.'~"

I

.'

Z'. ·Bo'le· ~r~tl· ch'" "SZU,BERS'K··I,,E"

,J'. '

:od miasta na gruntach
~b()gateP()klady węgla kamiennego. Dokonywane
Składamy z głębi zbolałego serca ~erdeczne staropolskie "Bóg zaplać" . n przadawszystkiem. szu ow:sad~l$ze .poszukiwania.. .
.
nemu Duchowieństwllks. prałatowi Wyl'zykowskiemu, ks. Szmigielskiemu, ks.. Kojn, '. chórowi
" . Lw.Qw. '4· marca. Studenci polacy zażądali ~ziś
kościoła 8więtej A.nny, Cechowi Zgromadzenia majstrów bednfLl'sklCh oraz waz ystkimblorącym I,udzial
: demO'nstra~yjn~~ od studentów rusinów, ktorzy
w tak ciężkiej i bolesnej dla nas chwill.
' .
. .,
:iuc~estp.iczyli dnia ~~.~o z. m. w ~apadzie na uni- ___
RODZ."A.
iwersytet, aby opusCllI gmach umwe~sytetll, Gdy
. część rusin6w opada, się temu żądanm, .powstal.a
m I~
iiii_"
samarskiej, tambowskiej, tyfliskiej,erywańskiej •
. walka, . Pola:cy iv koncu opornych usunęlI. a poh..
S. -f p. Balbina Kolarska z Szymczaków, 1- batumskiej; z okręgów: Sllchulllskiego,dagestań'c'ya pol{)żjl~kres u.tarczkom. ,Wobec za~ścia ~ol'Zeiyw3zy lat 5.4,. ".opatrzon,a .św. Sakramentami za·
skiego, terskiego, 'turgajskiego f uralskiego; 'w mia~ wyższego, senat ulllwersyteckl postanowIł zawle-.
snęła w Bogu dnia 4: marca r. b. o godz. 2 pp.
stach: Astracha,niu, Baku, Warsza.wie, Łodzi, Eka·
,
.
kI d
l
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się G··go b.m. o
. N
"
isic na,l)'CWlen czas wy a y.
;
godZ. 3 pp. ze szpitala czer. Krzyża na cmentarz
terynosIawiu, NiżnłID owgOrodzie, Orle, PetersPalyi, 4marca~ Rokowania w sprawie poiyw Zarzewie. Na smutny ten obrzęd zaprasza kreburgu, Samarze, Tyflisie. j,:pod:;ltkowq ogłoszono
:czki japoń'skjej z francuskimi i an~ielskim~ .uk~ńwnych,znajomj'ch iprzyjaciól w nie utulonym żalu
razem 103 nazwiska.
. ,
czóne pomyślnie. Pożyczka.w sumIe 23 ffilhonow
pozostaly
Mąż z dziećmi.
Pet6lsburg; 5 marca. Na naradzie kadetów
funtowpo 'kursie 99 na 5%. Emisya. okolo d. 28 ". .
- - i lewicy, które się ,odbyło· pod pi'zewoduictwem
4
.
,
marca. w Paryżu i w Londynie
po
1
PI,
milioIla
'
.
;
•
_
. . . ks. PawIa Dolgorukowa, postanowiono wybrać
. t . I:>'
funtów w kaidem ztyc h nuas.
ozycz ka prze- , w dniu 4 marca o godz. 111..~ zmarł
prezesa, . jednego wiceprezesa,' Oraz sel{retarza
ś. p. Kazimierz lawadziński,
z pośród kadetów, druglegozaś wleeprezesa, oraz
znaczoua,na splatę dwóch 6% pożyczek japo~~ki~h,
w.vPus,.~._czónv."ch poprzednio na sumę 22 mIlIonowopatrzony św.Sakramentlml, przeżywsly lat 33,
pomocnika sekretarza z poś',ród lew.icy.,
,J
J
!
Wyprowadzenie zwłok na stary, ementarz kato:
funtów.
..
licki nastąpi w środę dnia 6 m'trc& ,o godz 3 ·eJ
Gubernia moskiewska stawia ostatecznie kan'iiaanaeli. 4 marca~ Zasiadający tu kongres
po pol. z domu przvulicy Wólczańskioj nr. 63.
dydaturę na prezesa Golowina, blok lewicy - naniemieckiego 'J!owat'zystwa pokoju po,,'szechnego
Na smutny ten obl'2:ęd zapraszaJą. stroskani
rodowego socyalistę WOlkkara.·czewskiego, kadeci292
Rodziee.
rozeslał zaproszenia na kongres międzynarodowy,
. Teslenkę·
':ry' 'ma hve zwołany nad koniec sierpnia r b.
.
ł
Z teJ' ostatnie)' kandvd.łl.tury niezadowole.ni są
kto
,..' "
.
0/:
..
1:;.
•
paragrafami, ~.dosowal1ie zaś nad wvdatkami
po _ l! s. D. i S~ It, albowiem JTeslenką je~t, deputowa-do
Monachirin),
oraz wysIał'
do kancler7.a BUłowa
J
telegram .z . uznaniem. za poparcie projektu dru- zycyami, lub glównemi udziałami.
r nym mosl<iewskim,gdzie mial miejsce ~onfiikt
glej. konferencyi pokojowej.
W celu podzialu wydatków według zasadni- z kadetami.
.'.
.'
'PatJi, ,4 marca. Do "Matina" donoszą z Dan- cZlch kategoryi, przyjętllnastępujący szemat~
Robotnicy na sekretarza stawiają kandydakierki. że stwierdzono tam ósmy wypadek czarnej 1)Dwór Cesarski. ~) wyższe instytucye państwo- ture CzelnokowH.
.
ÓSll}Y. 'Trzech chorych zmarło. Ostatni z wypaJ· we, 3) zarząd cerkiewny i duc.howieństwo, 4} za. Petersburg, 5 marca. Na naradzie· umiatkokQwbudzi.iliepokóJ, zachorowała bowiem wlaści- rząd cywilny, 5) obrona państwa, 6) operacye wanych prawjcy postanowiouo'wyst3:W ić i podciełka piwia.rnij do której, uczęszczają licznie mu· rządowe, 7) dIugi państwowe, 8) wyda.tki dzier- trzymywać. podczas wyboru prezyd'j'um .... Dumy.
ryuarze.
,żawne di .ehmeryotatlnte,. 9) niepokryt~ wYkdatkli.~at kandy.datów z liczby deputowanyc4 paźdz}erni'PUli,' 4 marca. Artykuł premiera angiel- poprze me .' s a ma pozycya, wooec orrw l a- kowców. Wystawiono kandydatury:;na. prezesa-skiego ·wsprawie rozbrojenia przyjęła prasa tak cyi w poszczególnychoddzialach, w projekcie bud- Chomiakowa, na wicepreześów~Stachowicza i Karadykalna,. jak um'iarkowana, bardzo sceptycznie. żetu~s~ub~~~:I~~!h6~ó~;,]k~~~t~i~ /~~rzC~t~ prze~ pustjna, oraz .na sekretarz~,?Wft~~n"ęękr,ęt7t~ ..
.Aurore", i<"RadicaL':,do,w.od~, że propozycja an-widuje'4iHpun~t{),w.... Wt/elu utatwieniadyskusyi'~ . '.' ;B~rlin, 5 m·~rca. "'Ze> ~~li'~~t(ntt;':·~i; Ne'\l~Stre.':
g1&ł$k8.: me moź,e d,acwymkow .pr~ktyc~~ych. , . - nadprojekteOi budżetu, dolączony jest doń szcze- .: litz donoszą, że projektuje sIę zmiana konstytricyi
'·B.aroelona, 4 marca. StarlI Sl~ tuta] repubh;..
ól
k dl d
. d . h
to?
~ księstw.a.J\:leklenbnrg-Schwerin w dąchu potrze,b
kanie z monarchistami. Jedna osoba ciężko ralliO-j' g ,ow~ wy az . ~ o poWIe me pa('agr~low~ pl~a~ . czasu obecnego.
" "
na, kilka lekko.
ktow l t,. d..M1DJste~ skarbu przedsta Wla rowll1~z
l;.olldlll, 4 marca. Omawiając artykuł pre- przy ~roJek(}le w 090lnych zarysach sprawozdallle·
.
'..
miera o rozbrojeniu. "Times" powiada) że pre-I' o stame skarbu panstwa w 1907 roku.
SPOSTRZEŻENIA HETĘORO~OGICZNE.
mier, nie mial zamiaru wywolać niepokoju we
. Z p~~odu, ze, ob~cny stan sl~arbu, w znac~Btaeyi· centraZna; . K. E. Ł. '
'FrancJj,niep~kój ten jedna.k był następstwem 1{O~ i ne) ~ZęS~l .J~s;t wywol~y s.k~tkaml WOjny rosy~_ _ _ _~-~_~_.l--~-----·niecznem. "Zyjamy w świecie - pisze dzienik -. ! sko-Japon~leJ, exposee. mInIstra rozpoczyna SIę
.:=
~ć i
::
na: którym istnieje Bulow, mu$imy więc być albo o~ styczma ·1904 :. '\Vpocząt~u .1904 rok~,.. skarb·
; l1li ~ ~..= ~ ~ CP"
Uwagi.
mIotem, albo też kowadłem". "Standard" twier- miał. do dyspozycyI wolnych pIelllędzy381,3~O.878
Dała., el~ Si" ~~, !.~
dzi,'że 11a kontynencie artykuł Com'pbella Banner- rublI.
.
.
"
~
~ lit ~
~i
mana llWa~tlnJ jest za dowód podstępności Anglii.
st.ycz~u 1904 roku rozpoczę1a SIę WOjna
."Morning Post" powtarza to samo.
ROSyl z Japomą.
.
']
..
Z clDla l/In
Jt~D.tntJnopoJ.. 4 marca. Rozpoczęto budo• Z~ien~on.o niektóre zwyczajne kred,Yty, nie4/II1 1 pp. 756.6 + 1.2 75
Vil .~~m!i::U:;·
wę kolei do Mekki w kierunku na północ od Me· ktot'e prelImlDarze na budowę dróg zelaznych,
4jITI9 w.
757.1- - 2.8 96;'Pd Wl c, Temperatlll'.:
'dYllY.
były zawarte pożyczki, z których osiągnięto 5/III 7 r. 757.7 - r 5.4 93\lpd Wo m:lri.-61 G c;-'
D Z I E N'N E.
1,020,312,250, zrealizowano krótkoterm~nowe żoOpada OO
bowiazanie z roku 1905 w ilości rb. 151,176799.
Petersburg, 5 marca. \Vczoraj o godz. lO,ej Ogółem ~a pok~y:cie wydatków wojny z Japonią
NQ.:'200~
.witlcz1>rem -wyjechała z Gatozyny do Anglii .Naj- skarb panstwa mtał
'.
:jaśIiiejsza, Cesarzowa ~dowa Marya TeodorówRa. ł
1,521,249.365 rubli.
'9~~rO,wad.,zali Ją NaJja~ni.ejSZY· ~s~rz, Najja,;. ł Wrdatkowano. zaś na tenc. e1
smeJsza Cesarzowa, WIelka KSlęZlllczka Ołga. '
1664242 225ruhlL
' , '..)
.
.
Aleksandrówna,W'ielcy Książę:ta Michał Aleksan- I
drowicz .L Aleksander Aleksandrowicz. NaJja- j Wrdatkow~no l'owmez na umorzelll~ zobowiązań
śniejszej . Cesarzowej Maryi Teodorównie towa-' krotkotermlnowych l . 14,997;960 ~ublt. Ogółem
Plomby zlote, porcelanowe i t~. d.
{rzy:szy rQąyjski .poselw Londynie hrabia Ben1#679,2.0,185 r.bh.
ltendorf. '.
W ten więc sposób w ciągu roku 1904 i 1905
Zęby sztuczne na z~ocie, . kaUć~uku z podniePetersburg, 5 marca. Minister skarbu przed- nietylko wydatkow~no fundusze za.pasowe skarbu, bieniem lub .bez~
'1QŻ5 R'adziepailstwa i 'Dlimi~ państw-owej projekt I, lecz powstał z początku' roku 1906 deficyt dochoPoprawki· sztlłczDych zQbów. na. pBczikaniu.'
;bud,tetupanst~&naro~ 1907. Projekt w począt- dzący prawie. do '
·Kon.ultacya.~O . ' k.p.9H~lt ..
;~~<ml&w~a ti6śe~wie zasady prawodawstwabud.- l .
158,000,000 rubli .
•zetowego, .~ktorem ~pa~t~ Jest redakcya budże- ł
'Takie rezultaty budżetowe ,byiy nietylko wy,a Nastf2~me.()!Dawul.. ~,t~acyę, spowodowaną;, nikiem wojny,' spowÓdowaly je'również zaburzePotrzebny
na' szkołę
:wstrzym~n~em '. dz.łalalnoseI ]~st~tucrl prawod~,!- Ilia wewnętrzne, . strejki kolei żelaznych, P{)czty
;eeJch. lI11~~~er skarbu kouuunkuje, ze rada .mlnł~ telegrafu, fabryk izakladów. przemysłowych
I8łrÓ:W wrz~czyła tymczasow~ kredyty~a. .~le.rw-. wydatki poniesione p~zez ~ząd. d~a utrzY1pania od l~go lipca, składający się z S-in pokoi .'. i ku..
:~ .~ ~~Jl~~ąee r. b., z ~e~ Jednak zast~~ez nle~, porządku, wynagrodzeme ofIarom zaburzen', re ... chni z wygodami, na pierwszem, .drugiem lub trze!Z8 .m~, .skarbu ' powłmen zrze~stawlc RadZIe . komlJensata za zniszczone i zepsute własności
ciem piętrze; między ulicą Andrzeja i Zawadzką~
l Dlłlllie p&Ilstwowej . budzet do zatwler- f· rządowe.
Oferty. z ceną w Adminis,~ra:cyt .Rozwoju'· .pod
litel'ami . "P. M. S:"
'
248 '-:G-a
( ' i ZWJ.~~ ~ody podzielone są na 10
'(D. n~)
f~ ';~>PłI'agrafÓ'W, w których zaznaczone.
Petershurg, 5 ,marcą.. TyV łSel1atskich Wiad.»
---~
~.'~."
,. ,:iJ5taieJąoe w Rosyi podatki, ogl-oszo- ogloszonr, zo~taldodatk~wy s~is . ~~łonkór Dumy
_ _ ~ ·pl'&W z .d. 17 marca 1906 r.
. z gubernIJ; astrachańskIe), WIRckleJ, ekateryno... ~ :aad bGdże:tem ma się odbywa.ć slawskiej, kostromskiej. kutaiskiej, połtawskiej,

.30.0_____________
_
?!
-_D'

I

p.

I

I

..

1
,I

.s

i...:

yv

=..:
ID

Piotrkows'ka·

LocznlcaZębdw
·M. EPSZTEI·N-RIESNl'K.

i

LOKAL

C:.&

ka-·j
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ROZWQJ.

-WtQrę}c, ~lli~!j

Zarząddr~gi żelaznej'. Fabryczno~lódzkiej

.

'.

296--1

li

lYiec~orenr '\f SĄlitęĄ$ru Wielkiego

SeUina na I-ero

piętrze odbędzie. się

Piołrk ••• _. ·.115

1575

.1

KĘDZIERSKIEJ

przy.'jmuje obstalunki i. reperacfe.

&0

......6.

08ŁO,SIENIA.

DROBNE

Potrzebne nauezj.Cłęlkt, bOftJ
A.AA'
.. • polkl illiemki Biuro n~ucz'f"
clelskle
2. 3521.6
'A, A'
Z~rzą4zał4~a-kasyerka inteligEn.~~
...• na, zkl\ueJt\. potrzebna.Ofel't,·
KaczQrowskiaj,.NawrQ~

kosztuje

8p6dnic~ka

anglelska.-Plu·
swwe żakiety na wełnianej wacie
, po ,rb~ 22. Kostyumy angielskie
n&jnowszych Ja.sonó,wQd rb. 16.
Palta angielskie z modnego materyalo od r\». 13. Palętka dziecinne od rb. 9. Bluzki damskie od
·rb. 2.60. Wielki wlbór~ futrzanych
k.olnlerzy i mufek vi oddziale damskim u

1,

I
,1

Ogi.n_zebranie

EMILASCHMECHLA,

Członków z.a.łożY.OieIiŁ.ódzkieu.o. M
. U.,.Zyc.•.~no ..Dratnatycznęg.o
.TowarzNstwa"HARMON;A""

IPraC2!~~!!!8t6WI·
NATALII

.............
o::nm...e1R..e. I
Nlniejszemsawiada miaWl,źe W sobotę d. 9 b. m. 'o god~. 7-ej !

.

f

l

niniejszell,1 "PQda.jedo: ogólnej wiadolJlości, że na stacyi towaroweJŁódź~ "
Fabryczna w c:lniu. 8 marca nowo $t. 1907 r. o godzinie 10 rano na zasa- i
, ~ię §§ 40 i 84 Ogólnej UstaVty :a;os. drćg ż~l. będą sprzed3Jle z głoś .. !
Dej lic.ytacyi nie wykupione przez odbiorcow towary przybyłe, ~ ~. l
st"Oll\lU 1007. r. 2ią. f'rf:\ehtą.wi: Wasza.wa s. p. w,2})297 ,sadZo SWl.l\SkH~ i
,:s()lQn~ S. Lejpuńsld; Aleki!audrowski-e Wrota. 2207 'syrop kartoflany, Le .. ' \
'\li l KaMa.n; -Wl~t,ka I 11979zapalki, J. 1. Sapo~nikow, a na stacJi t
1.6c1ź !!li ChQjnr, tego* d_i. o. ,G~ln~. 2 po poludnlul l
,W~awa' W~ 142046 olej rzepakowy,. St. SIkorsIu.
. f
W ,t&Z~ł" .. ~4j~y U6ytdJ,fYya w· dniU'wyżej OZłl~czo~ym nie do.szła~oi
ąklltku, to powtórna ostateezna sprzedaż odbędzIe SU} na sta-eYlł.6dz- !
Fabrycznad.v,i.$. llmal'cm' now.. st. 1907 r. o godz. 10 rano, a na stacyi
Ł~..ChlljDy dnial2 ma.rca now~" 19.07 r. o godzinie.2 po POlndni.u.,.~.

marca ,1907r. '

Łódź,

Piotrkowska 98,
Warszawa, MarszałkoWllk3 130.

297-1

c',

"Zar2;a,dzaJąca#-"R.ozwójCA.

. ,-{57 ~5-~
nlopiee potrzebny do termin ii do .~
kładu blacharskiego G.Jariszs. Jo-.
liusza 32. .
..
449~3 .. 3
odstąpienia Biuro. rekOm6Ytl":Cnne .
nl\uesyelelek~ oftcyalistów, bon l \sl~ ...
iby, Wlado-moM w Blu~ze. D(;ieH~Hrów
T. JastrzębSkiegO,' PiotrkoWSk.. iI. :W, Od,.• 4:.,
do 8 g.
456-10-...·1
o spl'Zedanla: . pianino, szory nowa Ml~'
i.

Do

ID

pojedyD.~

kę,

roboty Ziemskiego. Dtuga 19- 4, od

gielskie z bronzami, Da parę i

3-6 g.

462

.

z' ogrodem zab,-,:..
O·óspriedallf2lodom
dowaniami gospodarczeml, 3.·' morgi·
"1

grun~u orłll!~lłO. l 1 morga ,łąki. dobrej. W
taska. "Viadomośc, Łódź, i. ulica Dobra'
nr. 7JIl. 12 Cepa. p:rzystępoa.. 4~-.3·3
zręczna. p~trzeDij",', dQ,.J10-:
D ~lewezJnk8
d~w8nia do stula i do ptl31uit ną

st."łe.

Nawrot S m. 27,
442-1•...;;;.1
zn\elitka z' niemłeckiin otrz,madobr~
Poął\dę do towa.rzystwa. .Biuro ArIet,
Plo\rkowsl{.a 9~.
4t6?-3-1
.

I

' .an\of'
K

Jii. '~)ąa

FQłultniQwf'

szez~nia kllCharki~ młodsze. i

GO

umie-:,

lok3jów
I. dobrewJ re~QmęllqMJą.ml.· '.' ~G8 ..... 1!
łuitór ~łU$ąĆI@.· ł!iOtrkowakl ~'w{~~
dworzu 1J1t\ <lo umłeąz~e~ll1tnka zdęl;;

K

kuehał'$k, potoJ6w~k. Di&~ui"
dlłł
IlJ~k, ,~~~
mt~§,
4-3$-3-3

nyell

goletnieIl.l$wlatlee6W••.

ul. Andrzeja 7~
! Choroby 8kó""8, weneryczne i
l"
moczopłcio.,..
l Od 8__10 rano,{i-8 ,poPQ1,~ w niędliQ)e
I 1 śWi,ta 9-12 r~no. '
1463-r-126
l

I NadszedJ:

.

śWiezy transport

w- naUepszym gt\tllIlkul ~ dos.przedanla na błc.Jkl I pudy po3. rWlle Za pud.
a. p.0.IJ.ęd.,.. n.' cz.'8.u,r..p,fJ;'yzrer~.
n. tJ.. p. o. ...
9 ieP.
l.adom. Q.. ŚC.'
PrzeJazd
..•.
' W,293-2-,1

*1,

Szkoła .pod firmą Thomasa,

Spacerowa 3ł, na kUl'sa~h wieczorowy,ch
dl" dorosłych przygotowuje !,la śwlade.e.
twa nauczvclell!Jkie" aptekarskie
i inne. Rozpoczął ~ię llOWY . zapis. na
kursy: młodszy, średni i. wyżsiy. Zarządzająey T~

Zaohodnia' M

aa

Szkoła

(obok lombardu akcyjnego)
Dla panów od 9-1 i od 6-9, d}ada'!ll
. od 5-6 pu poło W niedziele' od 9":"1 j
od 3-6 po poł,.·
1141rl

7

502-r-12.

·a.r.~1r. 1.'.
ul
tll
' ..• ,'. i k'··

Oba b';~'" '
ro y Wtneryczne

r

LEWA~SKIEGO'

mog~cleh,uez~f1~czać, ,w: 'dzlęń., PrQ,Sł$ę
zWl'ace.c uwagę.naadres: PIOTRKOW-

'I

. .

uzywt\ną

S ~orne

.

. Ulca '. ED.N1ANr~5.

149r19

I .

298,21

~ejaz.d

płę.J."Q.l611-r...,...M·

'. dobu0 nl.'kuahlli,' pOSlllkWe.Dliejse&
u pO.j. edJńeżaj OSOb,Y,'. moi" ~arz.'.d~ 40..·
mem. Oferty wadmintst~elt,,!ł.oZWQj."
pod literami M. J.
.
~~~'·4'08=';$.-3
'pOkÓj o2oknaeh.·· wygodni. \lmeltłow&~

nI, zaraz do wJna.łtoia, .. ~_ie.'-'.h,.e ~
ca)"liellnem utrlymanielQi ~.,ŚWIeiIł
obiady•. Krótka nr. 12 m•. 1.. .' ~G~&2
panna zdolna do SZy.cia JtolQer P.ct.~
~."b.:
n/,\ na wJjazd~ oterty·c.zęstoeho~"
POste-restante· A. Z·· lO(). '. '45ł-5~2
potrzebna panua lubkobłeta w
wt"ku, umiej~c. pisać po pol_a, t ,.
'k K t P I~·d I
AlE.O.
rosy,8 l). an.or. o I.WB ctW~·n.r.2.. ~:'1,
.potuebna ptlĄienka ~Je•• fauuchów

stam,.:

."9

nr•. lt
. ··"'4ff3-6-j":
POkÓj wygodnie umeb~ow:anI '. d;o wina ..
jęcia, zcalodziennł!M 'utrzYinanh}.!':l.
Krótka..12 m. l.
' . ~',-l:
pOS.ukUję Sllcta w domach p r lwl"u1'clil'

na stale..

m: 33;

.'

Nowo-Ząr."ewslta

Ul. Długa nf. lłS, etrói ".kah.
,'.

. .

k

Wit'ldoJXloŚĆ w Administrł\cyi

io

"Rozwoju",

zagln~l

432

9.

S

......U""""

POZ~!:=~~~:::dZ:al::~:I;:;~
. ,;
kolę ,k~lł$łcl~" P4f'mo,natkę",

B'E!

marynowania szyn e

l
I

rotaięsakl'łie, blucU
.'. 48tedt'ogo.
N
m. 11. II-gil

-:.. ~~

446.....3-3

-y.

d,. 0.

R "

D~ąlna. '2ą

p..~por~ :ną l.i~;,~~olf~,'~lI4ar.
ty Weber, wydany /ZlElDinrB~ez~~~.
p(}wiatu laskiego.
..... .~45....:3"";3

Dr.•SRB. ej t, :,:5,R,. .•,. .
I

2;

;atowa . Za 25 rubli.

. ..
p
__ ~~
lub nową

....

f',

lod 4, do 8 po pol.

·:.···p','1' olT.

O

.

z dniem 1 marca otworzyl:a
k .....,.wi.03:0Po• • dla P.t., nie..;

nych, płCiowych i chorób włorow. PrzJj~ I

muj~ codziennie od 8 do '1 w południe

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

.•

kroin i szycia K.

294-3-1

01S1edlllem sIę W tuta,J·sze. m, mieście ja.ko SKA. .87, parter. lewa one.Jna.
,.
Wlaśc. A. Z,. GABLER.
spooyalista eb.oróbskóruych. wan6l'yez-·

Dla....,,, kólłłeotl i AkM8&••' .
Pioirkowska 121
Przyjmuje cle 11 fano 1 od 3-5 pOPoł ,

n·'r·:~·.·u·'S't· ·~a'n~I(ł.ł•.

MARKIEW}QZ

lt

'osoba w sttlorszym wteku..zUJ~a.l.

"powideł, śł~wkowych

!

.Ma.s.zY
l 2 SiQ,gęm,p.m"łf:l~OWi. ~
·bęnkQw~
i nlWadaw.I.. pięr~~ie

Zaginą.t paszpoł'~' na: imię . )Vltł)~,l~o
dW\lrcl

i

~awierającą. okolo 9 rb· ) 'b!~,et koleJowl:

'zwrotny z Drezna do

Sł(alJll~erz,.-e4 Znt\~:

.lot~i:J?.t!·13t~~o~:n~331r65 Dr. Innacv ~ILBtR,. ~TROM prz"JMaZda;sf't8e' r., fa'.r&b;a.r·29s·k9-1·.,5~1 ~l':~~::;fz:R~:W:i~o~n~~:~O~\~~~t
H J
ł:l
Z ginę! Pie8ki:iett&DDla~ci'bi~ej ł
'
R
·
.
·
.
:
·
e.nbla·
tt··
=
POł.UDNIOWA
Hl!
24
==
ł
orzędna
r~ob?t
ęzerwQlle~ł
Dr.
i
Cho ob . I!!.ó·
y 2

I

I,

Plerwsz.
sila' dla wSIelkich..
laiami, drugi. buldog .1Ilana sztukę, znadzie u!l.tychmlast zaJęale śeiżólięj.~ łA~sk"wJ znalazca· rMzy od8peCJ,allf~·:olor'6JJ...
'BOSa
' r.y . Sł( rnl weneryczne: w większej farbiarni. qferty pod "Pierw- pro}Vadzić ich za. ,nagrod1\ua ul. Wól~
.
l gat~lła
przJJln\te: od, 8--12 f&no; od ij--.8 po l szofzędna sila 14 sk:ladac w administracJi ecańskl\19 da. stroz~~
.60~l;
D,io,tJ,"k. n. wj;!k~' 31::,'
158l!;'.'r~42 polu d.; Wanię : od 4;-5 popoI. (Ke.mee ł "Rozwoju".
'.'
'
269-3 -2
P9.W~~U wfJa~~~,c19'8p~~~ia'łI1eble~
...
... ~ ~
V
rJ
lIlka)
niedZiele do. 6·el w:
1819-48 \
' A u l i r z t ) J a 6, stroz. wsk.~e.. ~~,~.-:l,
15-7 pO· pol.
w nie z ee OlA 10 ......11.f; t '2~' popoI.
.
G'
WA)enł~, wydtLn.y z Kamlelltt)";PolskłeJ'
At
,pow. ·ezęsttJch'oWSkt.
,': ·4ft5_&-.tl .;
a
·.·0· s.,.

uSzu,·.

prz,.j~UłieiQ·}O;""ll ~no

L.akcye TanrcorW. !:

O·r A rO'sg l'kI . '

.,.r
D. · J. ~ G'b
. ra.ows kI

Z

Zt»{l~~ pą,szp(lrt~i:la'lUl1Q .·::F,erdjnaJl4.~:

Zapisi .Ba nowy kurs .ua Pai -- . ' . '
.. .
ó
"
d i' t
zar~~ ~ot~z;bnJk }ok&LSKłildałSąei.'~
.... oh..... ':aPłił., ..
'
.
I i an W przJJmu] 8 co I ~D~ & '. ' goJami: .OpoU\a:n;j~!tzo:rÓ:!~~Ole~I;!
pr~~nl1óslld~ '~at., ulicę . ' .
., II.
IJ~ ona' Ni S,
l
A~ Llplńslli. w Admlnlstracyi l'Rozwoju" 8ub T. Q.,.N."
. • ....ot nP. lA m. 8,
Choroby skoro e, weneryczne 275 4-4,
CegielnIana Jł. 58,
Dz.
..
422--a--.
llI·eia brama od rogu pl. ~iotrkpwskieJ'
i
dl"óg
m~c%~wych.
.'
:
.
UJ-gO
Marca
.'
Z
bl'ak~
pracy
iŚfO
..
o.,kÓ,
.~.
cJ.
:
.
o
..
WI~l'Wl,łj:
1
1
. .. . •

Q.........

l'

JJ'nlu:je codziennie od '" do 7 ej pop
od 4. ao ó P-op.
.

"p:re~ele i świ~ta

ł91-r·,.lł9

•

powr' 'l
I 'Z· ~Cl

i

Od 8 / 1'1 /
po pol~dnill.·2
c;1g 1 po pol.

l'

. .......

.

.'

6.-:s Wlecz - p . 5' 6
j" ś\V~:~: gr.
1608...... 4,--10J.

Wniedziele

P

SJ

. . , ".
.
A" iI dzj~~ko
ula Jest dQ ódd~n,la na wl~.,,:",
LEKCYA
ZBIOROW
pł,~i męskleł, 'łl~r&t.~W~.";i'
U stroza, Alekaan4tnaka2i.
. .'"

' . . ..

1Il0SC

·.łil·l,

ROZWO.T. -

Wtorek, dnia 5 marca 1901 r.

5. 52

·n D

0\'11

Ważne

nla~os~od~ń nomul!

W celu ulatwienia wczesnych zamówień Wielkanocnych '
ndst PUJ· A od. dn-a
9.3' m·arca nas. t··bt
l
v . ę' "
. l . l do
,~~
ępu]ące· ra a y:
1,',1'
przy kupnie 5 butelek
5 0jo rabatu,
!!.i,
'przy kupnie 10 butelelr
10°10 rabatu,
i
'.
przy. kunnie 15 butelek i. wiAceJ 15 °lio;:·~rabatn.
li Ił!"
!'

:., 1
1

II'

G . R. .' BIe d e'r'man

t

:.1,

•

i

.i'l
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'. Skład
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11h

Pl-otrko
. .... .' ..•. ... W ska'
.. "

.'

Calsyfikatem.'
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Kłomnick~

i

żna

.

kawQ zdrowia

dOstać

mer

wSZJstkl~łlśpożywC$O.kolonlal! nych sklepach. ~pr~edttź -hurtowa u A.

[LJ I

,

we

OPATOWSKIEGO, ~EGIEL~A

;Ni 9.

a'urlo.niko.,
.,...t,puje
si,
odpowiedni
ra~l1łt.
2157-6-6

s'

Ob_ie&zCZeRi~

Xg 2480.

KAWA, l . DROWIA

funt 28 k' on-iQ1ek,'
przygotowana przez ~nreką; fabr·Ją
ąkoryi Steinhageaa i ."n.ohe.
Prosimy zwraeać uwaga. lla 'markę fa-;
bryezn~ ptaka, bez której kawa je•

W.'.,innica .).)Chasta" Gursuf na; Krvmie.

I' I'
li II

l:,!

1i,~rJ'
L~,

-.

spróbowaę,. a przekonae1e

Prosimy

się S~;aLnowne Panie, że najzdrowszyUl,
najpożJwniejszym' i smaezDJID, a Dłljtań..
szym napojem jest nlezap'rzeczńle
.

~

DYREKCYA

.',

.1

'1t:lI

Pnyjmuje zlecenia za nlzk, opłatą·
Piiłtrkalsk~'lao.·
Mycie szyb wystawowych, okien w domach prywatnveh. w fabrykach .j, t. p. Froterowanie posadzek, konserwowanie llńoleum
specyalną masĄ chemleztl~.· Malowanie podłóg oleino,. S.,rząt • .,le
miesIęcznie" i jednorazowo"mieszkań~btur i .kantorów.
. ... , . . ' "
Zabezpiecza mieszkania od kurz.U zastosowuj~c .,PYŁOOHRO ....
Zapewniamy j aknaidokladniejste wykonanie robót.
J ".o:-.r."
6.9.

Piotrkowska 130.

pooaj,e do publicznej wiadomości, że termin zwyczajnego zebrania ogól-o
nago członków Towarzystwa wyznaczony zostal na dzień (22 lu.tego)
7 marca 1907 r. o godzinie 4 po południu, w domu Towar~ystwa przy
ulicy Średniej pod 1f2 427/19.
Na porządek dziellny rzeczonego zebrania ogólnego, zapisane zostały
nR-atępujące przedmioty:
1) Sprawozda~ie Dyrekoyi za rok finansowy 1905/6.
'2} ProjeKt od etatu na rok flnasowy 1906/7.
, 3) Wn,iosek Wladz Towarzystwa 1 co do unormowaniakapitalu 2a'sobowego do' wysokości 2-ch rat obowiązkowych} ,z odpowie-dttią zPlianą
§51Ustawj;.
'.
•
.'
,l

"HYG I E,. A"

D . danIa.
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z przeszacowania mogly
udzielane bez
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10 letniokresczasn od daty ostatniej pożyczki (§ 108), b) aby potrące- I
nia-z s,zaen:nków. technicznych nieruchomości 10% wartości t pr~y prz.yzna~.
waniu poiy.czek zostaly zaniechane i c) aby akta przystąpi en do Towa- l Skład gl6w~y na Łodz z.aczy~ów do przyrządz~ntamle~~ blllgarsklegp
,
. . \ z Pracowm ~akteryologlczn~J.D-;a LKa~wackle~o. _Cena pudelka (10
rzystwa' z()~yzniesione.
6) Wybor jedn-ego Dyrektora w miejsce wychodzącego po 3 letniej ł rure-kna 10 htrów)' rb. 2, po]edynezerurkl po 2~ ],roJ). . .
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kadencyi S.Rosen'blata.
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. 7). Wybór j~ego Zastępcy Dyrektora w miejseewychodtf!:"ego, l l\.~
Piotrkowska dom .Tischera l\. PO'
skutkieJllI~Qwania, L. Zonera.
. . 1 J"J~.
•
I pi~tro.
.J ".;~..'
•
, 8) Wybór ~-~h eZl{)nk?w Ko~itetu~a~orcze~o wmif)j.sce wye~o-I
'PierwazaCrześciańaka Lecznica '.
dzących.po'3-1etnieJ lmdentryl 'B. 13lrenz1Velgal E. r~'isohera 1 skutkIem
Chorób' zęb6•. i jamy ust...j, '....
10$owaNDlaK,. ~ukQWa·b.'1
.: .
tk' ". b j..
otwarta od 10 rano do 7wi~zór. Konsultaeya 25k~.· zęby.
. ".
,
.a Powlzsze~ ze ~a.mu ogonem uczes~nłczyc mogą. wszys . le oso 1'1 .
.'
.
~ztuezne od rb. 1 kop 501 wyżeJ.".
...:
.
.'
,k~e otrzymaly _.P,?zyczk~ od T.ow~rzJstwa l którym Sluzy zprawamoz- 'ł ..".
lteperuJe i przerabia. zęby sztuczne.
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, Spra,woz~anle DyrekcYl za-rok ~bl~gIy ~ost~rc~one będzIe,! 'SWOlm l ..,~~.
czas.·.·" le W.S. zJ 8tklm. stowa~zy~onY!D, bIlety z. as. weJ.ŚC1B. ~~~ebra~lle, . bę~ą
rozesl~n~ tym tylko z mCh,ktorzy są wyłącznymI wlasclclelaml nleru/
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N.ieruehomoSei, , będące we wspólnem posiadaniu dwóch lub .. kilku !

Dyrekcyi.
;
.'
ma zaszczyt pOdać do wiadomości że w myśl § 31 Ustawy
,
Prawo glosu za osoby małoletnie i wogóle pozos,tające po.dopieką
pr.2ysluguje, ich opiekunom i kurł\torom.·
.',
Bez biletu wejścia, nikt do sali posiedzeń wpuszczonym byc nie czlonków Towarzystwa odbędzie się (26 lute~o) lltnarca. r.' b. o godz.
może~
.
I 5~ej po poludniu w lokalu Towar'zjstwa przy ulicy Piotrkówskjej Nt 43.
Łódź, dnia 9 lutego 1907 r.
19~-3-3 )
Porzą.dek dziennY._ .
l. Sprawozdanie i bilans' za rok, 1906.
2'~ .P.rojekt podzi8Juzysków. za rok.1906.
B.Budzet wydatków na rok.' 1907, oraz Wnioski Rady.
Zarząd drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej ogłasza., iż .następujące
4~ Wybory cZlonk6wRady,Zatządu i KomisyiRewizYJnej.
bag',l.źe, o.raz przedmioty zgubione w obrębie drogi i nieodebrane do dnia,
Z pełnomocnictwa ,ffioiekażdy c~lonekmieć 2 glosy; :v&lnomoeni..
1 Lutego (st. st.) r. b. llrZech{)wane będą na st Łódź-Fabr. w ciągu 4-ch : ,ctwa te, podług § 35 Ustawy, powinny być przedstawione 'Zarzą'dowi To- .
miesięcy od daty powyższej, poczeql w razie nie odebrania 'Ulegną na .za o I warzystwa przynajmniej na 3 dni przed ogólnem zebra.nlem~· . .
~iletywejśeia wydawane będą wlOk:tlu Towal~2ystwlł,poczynają"
sadzie,§§ 40i 90 Ust. Ogól •. dr. żel,. ~Ó3. sprzedaży przez publiczną li- I
cytacJę.:', Ą) Bagaże' ze st. st.: Ufa ~ '6027, Warszawą. X~ a44, l od dnIa (21 lutego) 6 marca r, b.
.
i"
, ' : '.'
.
866, 9D4, ;r,\:utno Na ,938, Sosnowiec J(g 765, Petersburg Xg-898, Zyrardów.l
Gdyby w oznaczonym terminie na zebraniu nie 'znalazła si~ liczba
]i 725, Charków M 1846, Przyluki ](R 17, Kijów N~ 535, Biala j\&. 2738, ' cdonków podlug§ 33 Ustawy wymagana, t. j.l/a ogOlnej lch. Jicz'by, wYCzęstochowa .M 302 i Skierniewice J\& 850; B) Przedmiot:" znale- noszącej obecnie 1141, powtórne· ogólne zeuranie naznacza. się:naą.żień
zioDa ~ '. ob~.bie st. Łódź-F.: czapka, kalos~.e damskie,bluzka (12) 25 marca r. b., które to zebranie '. odbędzie się w Sali 8 ..ariddamska,: l~skal chustka, kapelusz męzki, parasol, rękawiczki damskie, ko- Hotelu i będzie prawomocne bez względu na Uczbę zgrom~dzohy~h
szyk, laska, portmonetrka z 3 rb. kopo, cylinder i parasolka.
286'3·2 czlonków.
.
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Redaktor' i Wydawca W~'Czajew·ski.

