,

Łódt,
Kalendarzyk t yg Odni OW1!

l! 53.
Cana prenumeraty:
W'ŁODZI:

R.oe~nje, rb. Sk..
Półrocznie ,,4 .'

--

· Kwar~nie fi 2 : -

Mlestęczn. ,,- " 68

Odnoszenie 10 k. m.
pojedyńezy a k.

Śr. ŚW. Wiktora M.
Czw.' św. Tomasza z Ak.
Piąto św. Jana Bozego.
· 8ob. ŚW. Franciszki.
Nłedz. 40 MęczeDDikóW~'

Pono św; Konstantego W.
· WL św •. GrzegorzaW•.
Wschód sI.: godz. 6 m.48
Zaehódsl.:'godz.5 m. '"
·DIug. dnia godz. 11· m._ (M,

Egz.

I

Z przesyłką PQCltoWą:
· ij.~eznle
rb.10kop.-

w todzj,

Półrocznie .•

. 5 ,,'KwartalnIe" 2 :,. 50
Miesięcznie" " 85

CENA

Bok X.

~ienniK ~olit~czn~J ~rz~m~~ło~J eKonomicln~, ~~~łBCzn~ i lit~raCKi, illu~trowauJ,
Sroda, dnia 6 marca 1907 roku.

uJ. PpzejazdM 8.
Nr.

tel~foB:u

Kan'orYla.łaany

_ .....zawie, ul. Krucza .Ni! 23; w Pabianicach II p. Teod.... Minke.
_ Zgierzu, _ aptece p. Patka. w Tomaszowie II p. Teodor. Hilla.

593.

za

OGŁOęZEN=, .•Nad es 1: a n e-na l-szej stronicy 50 kOp., za wiersz. Zwyczajne ogłoazenia
tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego ~Iajsce
_.:te og.ło.zeu~a 'po lII, kop. od wyrazu (dla poszuJmjąęych pt:acy po 1 kop.). Rek la m y i N ~ kro log l po' 15 kop. za wiersz p'e tItO 'iV f.
Za clol,czenie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY b~z oznaez.eula hODoraryum Redakcyn uważa zabezplatne; r~kopisów drobnych nie zwraca. ,

Beda:k~' lub

jego

zastępca przyjmują

interesantów codziennie, z

wyjątkiem tłni świąteaznyoo,

od godziny 4 -- 5-ej po

,południu.

znańskie i kraj Kaszubów.' Jedyną nauką, jaką rząd węgierski na długoterminową' ugodę' sięni~
rząd prusld pod politycznie rozumnym kierunkiem zgodzi, bo im częściej ugoda się odnawia" tem
ks. Bulowa wysnuwa z tej sytuacyi jest ta, że po- większe korzyści zdobywają Węgrzy,tem l~~wi~jpelnione glUl)stwa należyuwieńcz.y6 glupstwem je- ; szem staje się 11a nich przejście do' zupełnej go·
'.
szcze większem.
! spodarczej samodzielności, Z lasldoddanejztl,p.el"
. Łoilz, 6 maica.
Ponłewai walka przeciwko polskiej nauce re- i nie na usługi tylko . przemysłu, ,a w CZęŚCl ',,~a
" Na<.pą~gt!a:j'sz'~lPPsi~d~ęltl~l]>;~EJi~,ę,~~~:!t~.J:ą,~",;,l }i~iit l)rześln~owallie gimnf~,z.Ht~w polskich, ~adu- ; u~,lugi rządu :węg.ie~'skiego vra~y wie(~ellakiej~, Au·
~...i.e.;.::c.~...t. .e. . go.· .w.' '.·.~.'. 6łl. ·.u.' . .:. . .t. . o~praw .b.'.ti<l~et~\V.Y. c.'n.'·p,·.r2e'M. . 3;!.~·t.I'. ż~."w.a..IH..~.' ·prdwa. ,;~.·'"'~ebl<~nitt.~n, . lst. owa.rt.Js~e.J;l1a,c~1-",~,s,t.rl~ .,Z ;Jl.~~~.a~ Jl:1.z z.ąa!~ułe. SI.ę .~ ... f~1.S. Z.y.. e.1... po ..
Wl~" wjmlen~u:Koł'~ polskiego poseł hl': , Mrel-, okrutne st(Jsowa~le paragrafu..o podburzanIU, SCl- ! zycyJ, .w roll ll.atar-czywegok~"Chanka,~lvo1ł~,o.~t)r •.
~!*$k.i,i Ośw:i:a~C~J.ł.,inniej więceJ .,eonastę-p.. uJe: . . '1. gan.,'je., POlSk.iCh adr.esów n~listach.,.U$.r.!ldn.ia,nie,o;- n.,eJ dzieWiC. y. M
. . o~ma .. b.}~Zk,one. a. p~w.,.t;lr~.a;c .. w
... 1~1~..
'.' .. f.r~eciwni Jesteśmy .Prze:ni,e3ien.~urewolucyi 8:ia~lania ,Się' ~obotnikó~, po~skic~,:ponieważ wszy- I ką ~rawd~, że Węg~omj,wspqlnysc c~ naJmm~j
rosJJskleJdo uaszęgo kraJU, aezkolwtek w~zystlto 'Istko to metylKO na mc ~l(~ n~przyąa.ro, lec2:, tak ,Jest, ··.potrzebną, . .lak AustrYl,a.Je?uak me
upoważnia domniemania.,~iż rząd pruski dokłada I owszem przynio.'StQ J~lmtęk _wręcz p.rzec1wny ocze-, zmieni się przez to faktu, że w rOkQ~VaUlach Au;ws~elkich starań,: aby wywo1ać ':rewol'Ucyę ·W 'zie~ I kiwanemu, wi~cobeeniewytoczone b~dą dziala
strya zawsze występuje w roli lwnkufelita, a" Wę
mi~ch polskich pod berłem pruskiem.W tym, grubszego.kalibru.Pomysl, na ja};:i nie wpaJI do- , grzy jakoby ,tylko Qpórp.ie się zgadzał L Rola ta
celu rzą~ popiera n.iedwu.zlla.cZl1!e i nawet pod- tąd jeszcze ~aden rosyanin, ż~d~~ węgier, żaden ł j.est dla W~gr?w .Z?yt wyg?dną; i zbyt intra~nłl,
sy. c. a z. aClekt.Y .fana.tyzm h8:katys~ow. ." . " . .... . . \. turek, l.na s~ę w Prusach zamJelllC w prawoI.
,zeby pozbyc Slę Jej chcwh na cs,łych lat dwaPost(!pOwanie rządu pruskiego w' zakresie
Gorszy niż na wewnątrz będzie skutek tego ~ dzieścia.
""
i1auc~aniareligiije~t ,w. n~j~~ższyI~s~?p~iU ni.~-! ~wattu, ~a. z~wnątrz.. Nie uleg,a. bowiem k,w~st.yi,.
. Wi~c druga ewentualn~ść: u~o.~a k~ótkoter~oralne. ~rnsacy mOWIą cląg~e l dUZ90 wJz- ! zewłasnre tak zw. <n;nponderallbla) (clymnkl nl~: mmowa. Ale w czas tl'Wama takieJ ugody wpaszości ,swojej 'kultury nad kulturą p~t~ką.. Otóż' obliczalne) największe! mają znaczenie. Już od dosc da rok uno, rok, w kL' ol' lllkoilCZj się pr.zywi ..
stwierdzić należy, że polacy zawdzlę~Z~Ją dnżo dawna tlómaczon'o slnszIl~e, że niekorzystną swą lej ba.nkowy. Nie masz taluego austryackiego.Jlar.
kulturze~niemjeckiej, . lecz dla prusklet ' żywią sytua:cyęw polityce zagranicznej ,Niemcy zawdzię- lamentu, któryby zgodzil' ~ję na odnowienio I)rz.y·
tylko pogard~. Polacy. pr~co\yaliby . c~ętni'edla , ~zają w znacznej swej polityce wewnętrznej: Pr~· wileiu bankowego, bez ugody długoterminowej.
do~r~ c~łego~ań,st~a Dle~lec~lego, lecz,b~~ą~ w ~ko niemiec~a policyj.na polityka przemocy. ob:H- G?y?y Wę?rzy ~r~szt~ w odnowi~ni.u .teg? l},~zyl>~lozeDJu obywateh, wydzle~zlezony;ch.z naJswH~t· zyla Wsz~dzle zagramcą monlną powag~ Nwm:e.G . wileJu uznac chCleh'wlelką dla sleblekorzlsc, ,a
szych praw~ "liiemogą··żywic zaufanuł: dlarz'ą~U.1I w sposób zatrwazaJący. Każdy przypisuje rządOWI, ! w zamian· zdecydować slę na w·&żn.eu'S~ęp.~t~a
Za twierdzenie, że rząd pruslngwalCI .na i który sankcyonuje tego rodzajU gwałty we wla- l' w innych kierunkach, to może udaloby sur J.eszkaidym ~rokn kO~8t~tue~ę, o'raz .~~. wob~c po~ l' s~ym. kraJU, chęć do takiej samej polityki gwaf.- , ?ze Jako. ,tako parl~m.ent d? odno,~ieni,a prZl.\~ile.
stępo~allla, r2ądupruslneg o ~alezałobj. zY,ozyc tow l na zewnątrz.·
\ .lU sklolllC. Ale ffilUlstrowle wę~lerscls,tG,ą na
sob~e rewolucji, prezesdwukrotme po-wolal mowcę I
Kto obejrzał się zagranicą, ton wie dobrze, ; stanowisku wręcz ·przeciwnem:Jtr. Wekerte:~ zado porządku~
,
l! ze nie może. nie dyskredytuje Ntemiec do te~o sto- I pytany dziś, ódpowiedzial, że pr~edlu~e.nicprzY7
' - 'W~bitny politylc i publ~cys~.aw()lllomyslny,llnia, co ich polityka antipolsl{a. Jedynie nas; (mę- i wlleju, a· więcrezygnacya zwlasneJ~ 1.n.St ytUCYł
b. po. sel do ·Pal.'lam. pn. ~~ . llienl1~cklego ~.e.l'.laCh, w żowie stanu> zdają się tego nie. s p.o. strzega.c
I bankowej" oz~acz~ wielką ze. str~,ny":' ęgler Oft.&..a~tJlt~le ~. t. «Jakob!m:ka polItyka pI~ska" za- ,
~ Z .powodu toczących się obecnie anstr:ya- l rę, za ktorą lm Jeszcze nalezą 'Slę znaozneustęmleszczonl~ '.~ . o,stat?lm numerze P?wazneg~ ba~- ~ (lko.~węgier~kich rokowań ugod,owjch piszą do
pstwa.
.
...
.
dzo t,go~nI1~a".(Nat~on), ,w1stęp~Je. e~er~lCzllle su" z Wiednia:
.
.Rząd .austrya~kl przet~, k~or~by pr~y kr~tk~.
;przecIwko prpJektowlwywlaszczelllR l piSZę..
11 Ktob y O widokach ugody śądzić chciał z ze .. ; termlllOWej
ugodZIe zgo~zll SIę, na,. Od~QWlente
~ ~~~k w~lka \VY~naniQwa wszystkIch' praWIe wnętrznych objawów, dożyuby mógł przykrej n1e- ! przywileju bankowego,. chyba z gafy hc~ycby mul~at~l1kow za~f,1ała do obozu centrowego, "tak po- spodzianki. Obustronni mmistrowie _ jak na do- sial na udzielani"e ' wbrew, parlamentowI, a więe
lItyl;a ha~3:~y8tycZ.t;la zamieni la wSZystkl?h, pru- brze wychowanych '.ludzilprzystoi __ wysilają; się jasno mówiąc, .na. paragraf czternasty - wz.g~ędnie
sako" ,~owlących ,~opolsku, w zw~l~Il.~lkow'p. I wzajem~ie na. grzeczności, parami, 'jak bracia po.' i przygotow~c Się na ?dr~ow~ ~aplame~t~.l dymi~orfa~tego... ])Q::VO,dzl . tegO najwyr~zpleJ .. w~ulk kazują się to tu," to tam, ··~:go,ś.c.il1~'ym domu bar. syę.Na tej drodze wIdac" WIęC tylko clę~k16;\przeost~tnlch wy~o~~\: do p~rlame~tu. Kllk~ ~mIar~ ~~c~~ przy śniadan,iuzaciesrthLją 's~ę .węzły przy- ; sIleme•.
;~O\\ anych polal\.o~" k:t9rzy, J.ak ks .. Jaz~zewskl Jazm ~s!owem-"si parva magnis. comparare licet' ': l
Trzecia ewentualność, to przedlużeniekoń..
Jeszcze w pop~zedlllm.pal:la.O}eneJe ,~ywler.ah wpływ kongres wiedeflski w miniaturze. Ale poza tą I czacego się z bież~cym' rokiein, llawzajemn:ośei
lagodzący, n!e wróollo Jnz na wldowmę pohtJ", zewnę~rzną swobodą kryją się ciężkie troski, a./ op~rtego stosunku .. Ale p.omijając już niepewność
ezną·
.
' .
kto Wle, czy w uścisku przyja,znym nie lącza się'! takiego stosnnk~. l na tej drodze rządJspotkać
· ,Radyk~~zll1 tr.~llJm.fUje. n~ całej lini). L~czba "morituri"~i z jed?ej stt~ny. i 'z drugieJ.. Ił
się. mus~~ 'Yl oku 191.0·.z tą samątrudnośeitt:
glosow 'polsklC~ Z'H~g:szy~a Slę o, 100,00.0 •. lIczba r
Przjpatrzmy Sl~ potozenm!
. (z memozhwosC1ą odnowlema przywileju banko..
mandato\v z 16 na. ~o. 1. olowa Szlązka. Górnego
Rząd austryacl\:i l)ożąda długoterminowej ugo .. 1 wego.
jęst już, zdobyta..Jeszcze d3r Jsz ych kilka ,lat' poli- dy może i z pewną stanowczó~;cią, ale bezwarun- I
Cz~a~'ta .wreszcie e'YentuaII10Ść, 'toju:ż,zup~l:.
tyki hakaty~tyczDeJ, a cala.
dzielnica stanie się kowo bardziej stanowczą jest otlmowa ze strony ! ne rozblclesl~ rokowan, zupelua samo~ielnośo
'ak sa,mo llleodzyskalną dZlerzawą pOlską) jak Po- Węgier. Nie łuuimy si~: ani ten, ani żaden inny do czasu, ograniczona obustronneml obo:wi~UIii
,J

..n·y.'
Prz'eg".ląd poll-ty"z'
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1tOZWOJ~

~zagram6j.

Zawarte już traktaty handlowe ł
w Austryi
i
W ęgrzooh obowiązywała taż sama taryfa eel-j
na, .to SaJD.o ustawodawstwo i ta. sama praktyka
ee,ln&,. ". Po .ą.te-m r~ial byłby zupelnym i 0-:
.ezt~~eiekwestya wsp6k1ego banku przes.tałaby ł
1stniec., . .'
.
.
" ,
'.' Z.waa]wszy, ze na tę czwartą ewen~tłalu()sc .
K6ro~.asiQtlziś, jeszcze nie godzi, a pierwsza, ;
jl:\.k; już 'wspoinnialem, roz.~ija się o opór ze,strońJwęgierslti~j,"W perspektywie nie widać sposo- '
hu.llregpJo~ania takiego, ~t6~yby usu~ąl. trudnośó, :
p2ynąc,ą z potr~eby OOOOWleBl& przywl1eJu banko- !

-

~rO(tai ~'

s- marca

1907
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dniem" F eli:cy8iIl , FredrocJ'an Gafdhabl Zemstah,
I Feliński
«Barbara>, Garezyński, Gaszyński, Gorecki, Goslawski, iGoszez:yńaki, Kasprowicz, Klo-

wym.:i;ga,ją.azeby aż do ieh ekspiracyi

w

wacki,' Klaczki, Tretiaka ,,1\fickiewlcz w Wililie
"J. B. ZimQfOWWZ" 'i wiełę

i 'Kownie, ",' fiec,ka

innych.
l10wicz <Ziemie Czerw'onej Rusih, Kochanowski
Ale to są fakty bardziej znane. Mniej za to
cPsałterz!., Konoplti.cka~ Korzeniowski cKoIlokawiedzą z,apewne czytelnicy
że jedna z bolączek
.cya!h, K~aslc~i <Wojna ?bocimak~" !U'asi~skjl , ce-n~~ry ?wczesnej byla-ge~grafia! Oczywiście, geo·
K~a~zew~l <Hlstorya kolka w plocle, Kosa l ka- g:afla,hlst?ryc~n~. wszystko, co. przypomina·gr$mleu, Bozaczeladka., Ostap Bondarczllk" Lam ~ lllcePplslu z ,przed pierwszego rozb1orustaran ..
lWielki świat Capowi.c>, . Lenartowicz, Ma.lczew- ~ nie się usuwało, aż do rozpra.wy W.' Kętrzyli
ski eMaryaU>, Mickiewicz «Konrad Wallenrod, ~ skiego: «Granice Polski w X wieku:. aż do SwiecPan Tadeusz> (w tanich wydawnictwach), Niem- ~ kiego "Opis\lstarożytnej Polski" ~uehego i nud ..
cel!icz ~Pow.r.ót. posla,-śpiewy~istor~~ne~, Ni~- ~ nego, który przecież· nie mógt' wzniooic żadllego
mOJewski, Odymee, Orzoohowskl, (laclllskle Orl- ~ bUll~U.
·W~" . ' . • . • • • . .
ch:~yjalla!l)J Pol, ~ru~ ,cD~obi~zgh., ~rzerwa.. ~etPolsk~ prze~t'a.ła istllie-ó. Trzy jej części!.
W ty~.h t}}QZklclt warunkach oplDla publiczna I Iłl3Joc, Sewer; Slemł6nski, SlenklewlCz lOg.mem § Kraj Prywudauskl, Wielliie, KsięSłWo; POZlllońakie
przygotowae się .musi nasamprzód na ~'ozmai~; i mieczem. i Pan'. ~ol(ldYJowski> (w ~rzer~bkach ! G-~licya, ..nawet w nazwach swoich imienia pol!
· !n~e~ensJe w c~~le rokowań, a ostate?zD1o w p~- i ąla lud·u ~ I!llodZl.ezy), 8kar~a «KazanIa sejmowe, S.~leg.o. INO z~l,aly. ~o Litwie, Wołyniu, Podolu~
,7.Du~Jszlm terU1lnlt~ na bardzo powazlle pl'~esl- ! Zywoty sWlętych), Slowaekl, Syrokomla dJlas, ~ Ukram'le w plslmenmeftwie polskiem podeęnzllraJ....
lenie".
Ja!l D~b?r6.g, (w. wJdan~ac~ P?pularn~c~), . Szuj- ~ nem nawet .d~mu ll~e zostało. Nie wQlno więc
______
slo, UJeJskI, WęZyk,WI~WlCkl, Wyspla,nskl, Za- ~ bylo wspOIDmec Q naJslaQszej, b-odaj etn()grafie~Oh.at'ya.Sie.WiC. z, Zal~ski, ZI.niOhOW. Ska., .Zólkowski nej., Wi ę. Z. i . .m. i~d~Y . dZielno iearni; za.ka.z. ano. WięC, .po. '~
<Mómus l Potpourn).
mnlkowe. dZle}o KoUerg~: c~..u~;> nie puszczano
Nie trzeba dooawa~, że przeszloo'ć dziejowa ; d~ K\Ólestw.a . pr~ewodnlł(ów po. Kr~kowi~, Lwo-,
polska byla również ścig~na. Jakże to ni~dawne ~ WIe, I: oznanI~, ~aw~et kal~.Il?a.r~y gahcYJ.sku~h. (~fA~
W ,ostatnim 2es.zycie "Przeglądu Bibliogra- ~ ozasy, ,ki~dy królo.wi. polskiemu ~i~ wo.lno. bylo " lendaIz~Iyansk]~l~ka.r.skl. krl.\~()wskl, M,aClę..
fieznego",pisma. 'bardzo starannie prowadzonego. ; pokaz:ae SIę na seemo warszawskIeJ, kiedy Jan ,rzy s~olneJ, ~tohcl\~ .lcrako WS-kl , . p$Zcze~lC~~:
przez _flrntę' Geb~thner i ,"VoJJl', znajdujemy ci~ka- ! Kaz.imierz w cMazepie> p. J. S. (to miało być ,?grodnlCzy): Nl? ~~zl~lan~ . d~biutu ro?zmkom 1
we da.ne, tyczące się działalności byłej cenzury i !. Słowackiego) nazywal się księciem! Jeszcze ~praW?Zd~lU(}m z dZl~lalno~cl . lllstytllCYJ ~poleez ...
książek polskicb. Ta. smutnej pamięci instytn- ~ Piasty i Jagiellon! jako tako, ale już od Sasów, uyeli l nUl;lk()wych z.za kQr~onu.
eya, od niedawna dopiero istnieć przestała, pozo- ł a zwlas~eza . od el~kcyi StanislawaAngusta. za"
........
. . '.
stawiwszy w. spuściźnie, próez nieobliczonych t czyn a SIę < bUlltowDlcza» historya. Tak up. ska...
"RUB~. Slowo dOWIaduJe SIę, z~choelaz dymiSJa
krzywd moralnych, wiclomy ~mak swej dzialalno- l zano: Korzona ~ '\Vewnętrzne dzieje Polski za Sta- , gabInetu Stolypina nie zost~~aprzyj,tłl, Jedll~k zara~
śei, mianowicie katalog książek za.bronionych: nislawa Augusta, KQśoiuszkę', Kraszewskiego w pięrws~Jch. dniach noweJ. sesyt D~y panst~~wieJ
:przez ceuzurę od r. 1870 do 1896 włącznie. Ta' <Polskę w czasie tr~ech rozbiorów), Kreczetni- zącznie 6i~ stopn~owe Q~$\lieHnie g.blQ:etu. StolJpin
'~żó~ .~8ięga) piśmiennictwa na.azego, ciążąca ł kowa .(general,a. rosyjs!dego)pa~i~tni1d z konfe: ~ m~ zostRC t n"dł\~ pr~Qllen;)JXl, ale POiCJsiĄłe PQrłfelQ
llłld .. nami przez lat tyle, została jak wiadomo, i deracyl barsklej, ZaJ~<!zl~a cHlstoryę l'ewolucYl ~ mUli8tęryalne mł\,~ bye powił1'zou e Wl'Q,ee .JlQWye~lQ ..
zniesioną p~zezministeryum spraw wewnę'trznych; 1794 r.,., Wybickiego <Pamiętniki», Kalinki ~Sejm f ~l.,Pow~arla 81ęzwłł\SZC.~ł podobnowcl,.z po,głpskl.
z~ieszęzoneo niej wyrQki skasowano i każda. ~ c~teroletnb, pębickiego (Pulawy~, wszystkie pa . . j ze Illlnl~trem spraw ~ęw'n'U'~»Jel;1.!łe~tanie Gerard.
~~łłŻka musi być na nowo «in merlto> rozpatry.. I mię~n~i, dotyc~~e, 1831 r,. (Barzyltowslti, Prą- ; obecny gOIlerll·guberna.tor fi~ałld$kl. '!' tJm wJ~ad~u
wana przez Komitet do spraw prasowyoh.
! dZYllSkl, D,emblllSkJ, , Dwernu~ki, Kolaczkowąki, ii stanowiskodotychezasowe Ger~rda ,obJl\łbJ ,naczelnIk
W kat1łlogn tym znajdujemy przeszło t r z y i Wę,żyk, Kozmian) i t. d. Imion Pulasl\Jego, Sawy, ~ m. Petersburga, . Dracuwsldj, ZAS na Jego lłll8Jsee mła
t l' ~l ą C ę ltsiąźekpolskieh. całkowicie Ino czę- : Kosciuszki, Kili:ó.skiego, Chlopickiego, .Mieroslaw.. · nowany bylbJ. Kurłow,
ści,owoza.broi:J.~onJch.
ISkiego, przez.dluiszy czas nie wolno bylo nawet
eq;,
,,,',ł~kie ,b)'!y ,d~iela, które gasieiele ducha za ~ wspomina,ć w granicach pailStwa ROsyjskiego.
. Odbyl~ ~ę narada ,wszystkich ministrów w sprawie
gt~Dedla ,CalO~l. potę~nego państw~ uznawali? ł .. Zakazano równ~ krótkie !podręczniki ,dzie- talItykl,. Jakiej trlymac,się ma ~abinet ~ stosunkQ,l\~
/ ..•Przegląd Bl:hllograficzDy" .odpowIada. na to ~ JOW Poł~ki, dlę. mlod~ieiy. i .ludu:: jak Oh~oi$zaw.~ . ~~~Y. ikUelnv&.lQQP <p'r~ą4ęlt~zj~9,_~:W.~,,-tl',Jt:<!~,-~i0~!.
pyt.anie:·,
. \
! skiego Tatontira 'Siemieńsldego nawet obszerrie ~ e .. ttn nłęcla -wsze1kfeh 1to~lktóWt ora!e przyn~mnieJ
';',:i ,,~r~ed&wszys~ie!ll srogiego. prześla?owani~ J ~Jritezy (Bartos~e-wicza, IAłle,!el~, Morawskiego :i ~ w plerwszych ty.goduiach da.wac +natJCbm~Mt
oiłpo~iedzt
~:oz.nal.1 -poeci l pIsarze PolskI porozhlOro,weJ, 1 m~), nawet.•. Schlossera "DzieJe powszechne w za- ~ na interpalncye poselsk~e. Na v.e j SAmej naradz~Q po•aD:awet .dawniejsi. Trudno ich tu wszystkich, I rysie." To samo dotyczy licznych studyów mo... ~ stąnowlon~, . ~~Y odpowIedzi udzlalal1 me minIstrOWIe,
:z ;wy.~zcz~gólnieniem . t~tul6w wymieniać. Prze" f nografii j syntez z dziejów literatury p(}l~ldej, ale ieh na.jblizs1 . PQmoen{~y,
'.
..
.
;n~mlwlęc ·tyHw. \Vilzmejszych..,.. . . ., ł zwla~zc~a XIX w., np. Chmielowskiego, <.~d~m
CQ.I
ASDJk.<BraCI& Lerche:.; Ber.wlll~kl, Rrodz~n-, i M~cklewlcz, Este.t~czno-krytycz~e PQgl~dy: MICkle....
Namiestnik Kaukazu pozwoUI na pr~,j&zd Redemp· SkI <Wlesla~:., Deotyma c SobIeskI pod 'V le.. . W16za), Tarno wsło ego, Ma.łeokwgo eJ uhU.8Z SJ:O- .~ torystów na Kaukaz, z wi\runkiem, aby po pr2iyj&ŹdEie
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Zygmunt Bartkiewicz.

J koić cho-ć W 'cz<tści despotj~ne ządania również I
- Więc dalej byto wszystko dóbrze, nawe,t
~ pustego żolądka.
~ mu krew z nosa leciała i potem 'pogodziliśmy się,

Po smutnym szkolnym wypadku zjawil si~ i tyUCQ ten lizus, Fischor, co to eię dawnIej uazyniespod~jewallie w małym dworltu rodziców, I wal Rybalr, byI właśnię dyiurny ł naskarżył' o
'W'
ł dworku ubogim, zaniedbanym, lecz pamiętającym l s~'Wabie i o wszystldem, tąk, że ~&ra~dlerr
~
czasy, kiedy taka zag'l'oda ,za wojawództwo star" : ~-4aussritterł już. wiedział i kazał, mI $-i~ zosta.ć.~.
czyI'a.
'1' Ja s1ę znowu ule moglem zostac, bo stara ... ' bo
r.r.,~-;:~{.r.rJ
Dzied~ic imienia i fortuny przyszedł ~ Popani mówiła, że kto w kozie siedzi W sobotę~ to
-Go ja z tobą poo~nęł llicpQuju? Placilem.,. i ~allia piechotą, zaQPatr~o.ny tyll\o w ~lagi na I nią do.stalł:le l(aw,y w n.~edtiel~,.ą. w~aśnie byla so· od gęby- -~bieodejmlljąc, ~a aa,mą stancyę 180; urogę· Kr~yklląl ltrzywd~lclęlom ~veto> 1 - dra,- bota., ... WJęc mysl~ so1,ne:. leptej pOJutrze, ą. sarn
:ta!arów,' a gdzie wpis, kjjążki,mundury? I co. za ! p.ną.l~)a.l( t? ąię ·w~res2;cie. i możllieJ~zyr? .zdar~ttl(l. idę dQ do.mu, ale bez tPl'br" żeby :tuyśleU,źe ja
.to? Wyrzłlciligalgaufl. i sp~d1. mi na kark z desz- i '\Vyplakal zal ibol IV matczyną SPQdUICę, dostal I tylko mam c:Notbl), a wlasnH~ W~orbie Illialęm jell'
czem, 'na żniwa,; .. Co tęraz b-ę~zie?
od. ojca cięg~ pod wytart~~ajtki, a w tej. chwili dną l\:siążk~~ co to sl~ l\;ońezy:
-YJ' Ja. tatce bęqę powagac w go~podal'stwie ... l stOI przed ~l1W.
rO~G~erwlęlllon~t nabr:ZIUHl.ly od
"A lqd mięj$ce ęrogiąj p~JAją~łd
1
._.. T. a.k .w. .gQSPo. d31,ll.,tW. ie, O,.' na,. t.U. ,ral.ni e,'. J,'·a.,k,,1 Pl. ę,CZU.,. mą.lyt chudy, WOQ(}C g~Qz,uęg.p py. tania: .. C,O
Psiem Polem dla wstręta. nazyw~, •• ~
który:':glupi, to do gosPQdarątw3.• ~ ,Mipęly tę dQ- będ~e teraz?
I
bre CZMy; teraz i ~ąd~y ka,p~ty :ni~ m~ całej...
Czy on wie,. co .b~d~ie? Nią, ~Q~e SQbi~ ~pr~- l
<I~err J~aussrit~.ęr~. torbę ~Jl.alazl· i k.sj~k~
DQ, gQSPQdars.",tw{t; a Jt\kz~... ZJęsz nas ze s~czę1" i wY,'. . z. . ~ .~o . g"o, biją l,' d.lac.~ego. ,'. kaz~},' mu. , Slę.~l,a.d zląpal l zą.raz IllQwłł: <hera.\lsschmeJ~sen.)? ą. Jak
tem...
.
I przjSZIQSClą zastan~Włacr loedy on ruG me WIllleI}, I pr~y.szlem w po~iedzIalek rlil!01 to poWiłl.d.~: <~la. (.f.ak:tp~wU sta~'y. $zlachcic. dosl\Qnały typ ta- ! bo wiedz~ przec~eż ..wszl,scy, ~e został wyp~dzony l c1.un),~te~ dass ste fortkolllm~n), tak .1~ już zarł1.Z
luegQ. wl.a~'lnle <trZęClęg9 ~yn~~~ ktQremu kiedyś «przez n1esprawJed,hwosc>.
w~edzjalen1, że to z~aczy wypędka ..• A po~eln ~ll!a
ojoi~cpr ..c~ przy roli pr1...ezna,czyl., ~ tą wJąrą, że l
Gadaj, ja~( to bylof tylko pn~wdę, bla%nie, pan gil, potem palli, a nawet ta stara kwuka, jej
byle zięmi,poC'hlopsku, 1rrZJlllat się pazurami ) mów ... l\Ioże się Jeszczę co ~ra~zi.,.
l ci~tkaJ to !n~lide za llSZy ciągle targala:-- "Tf
,ohQe i.'.lłiebar4~owądrJ "( llie zgiIlie.
' l
Chlopi~~ przelkną~ Jzy J, ffiJętosząc c.zapkę,! osle~ - p~wla .a, ~ż mam znaki, więc myslą.lem,
~. ·SJ~t, ..t~~yn-~toletni chłopak z k~ótko Q&trzy- I zaczą.l mOWIO szybko: .
I. że ,mam iśo,
w:ę~ l poszłem do mamusi i ta.tk.i.~.
zoaą,~e nlęp'or~ąd.Ilje. Utl~~y~lłJjllą plową q~upry.,.,. - A, to~ proszęt~tki~ było tak2~e li uas A mam~sia to. ';yz płakall1 2;ę~lllą, . b.OP1'Z~O~ę~
11th z wypukleml DlebIeskleon oczyma bez wyrł\'" l n~jmpcnłej~2iY~ to jest GiVlpel, potem ~ąl'az iclzlą \~aijla. m! tawsze kaza,la czytać tę 1~~H~zk~1 WJęe
;z~, sta'l. ~;~plłtk.Anl, gniotąc w dużych, CZ8 fWQllych Kempelski, a PQtem ja.~. Więc ten G~mpel~ ~lędy ! Jar m;y~lę~ 2e taka wyp~dka. Aiespl'a.•. ą.wiedJL ..iwa~!.~
;l'f.Jk~ch . ~ezn~owęk~ czą,pkę. MówH z truduQścią, ! byla, kaligrafia, nie dM l~i stalki, cboć przegra!
lJ4~Qpak rozpb,ka.ł się· szc~e:r~e, serdę6~nie,. 3
poJlKą~ lzy l poc;łągal UQSęlD, przy bezo.woeuern . dwie ,ij-apoleonl~i. Tak j.a Jemu mÓwię; ty s~waŁ>ie. I st~ryczuprynę. tarl, wzd.yąhal, Jal~ gdyby łago~
po~~uluwalliuęhu$tkl. Cza.rna, wytarta bluzka, PQ- co pr~ęGie nie jes~ nic zlego~ ale on lIwie zarli.Z ! dD:tar~ rzekl Jednak surowo~ .
..'
p~kanypa.&?k;t dziura.we, , k,rótkie rnaJt!d i PQwy~ k?~nątpod ławl(ą,. a .potelll ną du~ą pauz~zac2;ąl ,I . ~,S~ra;Yiedliwa. niespr.awip:d~hv~, ale, CQ bę ..
kręęa~e d~HU:aw~ buty sWI.adc~yI1; zę cały ~en ble ..• Kempelski mÓWI wtedy: <Nie daj się karto- IdzIe .telaZl .Na, karku ,na~ 81ed~lec me IUOZęSZ, bo
skro~y pr~yo.dz,le~ek plowlaI niejedno lato: mokr I flar;z;owih Tal~ ja się tyż nie <laletn i on dostal, l nas ,l b~z CIebl~ do mIski za~uzo, a tu tylko pa....
,~ .meJedną JęSlęU l przetrw. a.I ..Wje.,le /,jab. urze.u .i '.VO -. I' co. wszyscy widzieli, więc r~lOg,ą p.OWie.dZ18Ć, a po- I trzec, &7: n~s. I.Heme r. al~.8zutUJą l dQ I.{?rony., !Hl,
J~m dom,Qwych ~asy IV __ tej przelomowe] klasy, tern nawet sam Gimpel mowll l że sj~ uie 8,1>0- l marną zlOlmę, ~la d-,~l?rZaW~ trzeba .b~dzle. Do ro,..
;~ której , t~k WIelu wrrzeka się dal$zej nu.nki i ł dz~ewfl L. .
~; voty UlUSJSZ- Cl JalueJ.
,Jedzie w SWlat walczyć pustą gto\-v~, aby zaspo- j
.No, a dalej...
i
(d. c. n).

I

olsk-e·
.. · I
. . P'..:,".
· ... 1
ZIemI,

J4zio

I

I

i

r

l

l

!

!

l

]V

53

ROZWOJ -

Sroda, dnia 6 marca 1907

I

f.

dożyli dowody, że . istotnie należ~ do za·konników tej
ofiarności, która zdolna będzie dłuższy jeszcze
reguJy, aby eelem ieh przyjazdu byla walk" z ruchem czas podtrzymać egzystencyę rodzin robotniczych,
a·grarnym i sooyalistycznym, oraz aby nie bawili na umożliwiając prowadzenie walki z lokautem~ To
Kaukazie dłużej na4- dwa miesiące.
) utopiści, lttórzy w tak optymistyczny spusóh spo-

~

!

glądają

w

przyszłe

polożenie

wtrąconego

dziś

informae .
" . . chron l w nędzę robotnika - odzywają się glosy.
Według. ..,. Yl "Now. Wr. wyuzlal o . . y 1
W dalszych przemówieniach ujawnia,ja sie
ott'zymaZ wlado~osCl o ca1ym szeregu projektowanych I rozmaite poglądy na sprawę lokautu i stos~nku
zamachów na róznych przedstawieieli władz rz~dOWYCh'l robotników do zwią~ku fabrykantów.
un
P. Michalkiewlcz silnie akcentuje, aby ogól
Jeszcze Hurko nie stracił nadziei całkowitego wy- ł robotników dobrze się zastanowił nad tern i potlómaczenia się. Jak utrzymuje "Townriszcz", Rurko ró~nal; jakiemi sila.mi rozl?Orząd!,ają robotnicy,
ma zamiar stanąć przed Dumą i szezegółowo wyjaśnić I a Jaką strona przeCIwna, tj. kapItał. Zaleca on,
przebieg okoliczności całej afery z Ltdwalem. Jeśli mi- aby każdy rozważył. te .czynniki i glosował tak,
nister spraw wewnętrznych nie pozwoli Hurce osobiście ; jak mu sumienie dyktuje. Nadmienić winniśmy,
porosumieć się z Dumą, wówczas ten ostatni złoży ob- i że jak na pierwszym tak i na drugim wiecu, ks.
szerny i dokładny memoryal w tej sprawie do prazy- I Albrecht zapoznal zgromadzonych z treścią listu
ayum D a m y . '
nadesłanego pod jego adresem przez prezesa zaeQ:l
rządu, p. Ignacego Poznańskiego.
,;Zwi"zek narodu rosyjskiego" wynajął juź na po- ;
Przewodniczący, po wyczerpaniu przemówień,
trzeby poslów ze skrajnejprawiay lokal przy nUcy Po- I postawił pod glosowanie dwa wnioski, mia:r.:l.owitemkjna Nr, 5 w Petersb'urgu. Lokal, składający Się cie: l)czy ogól robotników zgadza się na dobroz ląpokojów, kosztuje 350 rb. mlesięeznie.Zmieścić się wolne ustąpienie 9ą robotników i zobowiązuje się
tllll będzie mogło conajmniej 50 włościan..• Zwi~zelt" ! zabezpieczy6 ich utrzymanie do czasu wyszukaJlia
przedsięwzi~l wszelkie środki, celem niedopuszezenia do j im odpowiedniego zajęcia; 2) czy też trwa nadal
lokalu osób ob ey ch.
w walce z lokautem. .ar.>
Po zarządzeniu glosowania tajnego i obliczeniu kartek, okazało się, że wogóle zloiono 3,080
Wyborcy . robotni~1 z. Petersburga . zabronili swemu I glosów, z których 2,265 ża przerwaniem lokautu
posloWi Aleksb;\skieIJiU fotografowanIa się wspólnie z·po- i prżysta.. pieniem do pracy, zaś 815 przeciw temu
slami~ kadetamt.
wnioskowi. Tym sposobem wynik glosowania na
dwóch wiecach wykazal, iż 3,682 robotników zgaMinisteryu1,ll iJśwlaty ma wnieść w dniu 6 b. m., pod dza się na powrót" do pracy na warunkach, wska~brad1 Dumy proJ,ekt n~l1czania powszechnego.
zanych przez Z.Wiązekfabf Y. kantów, zaś 1,16{) 0eQ:I
świadczy 10 się przeciw temu.
.
Gdy ks. Albrecht oznajmił wczoraj· wiecują . .
W ministeryum oświaty, jak donoszą dzienniki pa- ',I
tersburskle, poruszoną została sprawa decentralizacyi ., cym o wyn. iku glosowania, 'ZWi.astUJąCYill, iż większość zgadza się na przerwanie lokautu; na twawyższych zakładów naukowych, t. j. zakłada.nia poje- ! rzach wielu robotników, a zwlaszcza robotnic madyńez,ych wydziałów w róźnyeh miastach gubernialnych . ~ lowala się wielka radośĆ. 'Viadomośó tę przyjęto
z nieklamanem zadowoleniem,. ujaw.niającern się
'
Grupa "mniajszościl& partyi S.-D. o(lbyla w Peters~ ! w dlugotrwalych oklaskach.
!
Ks.
Albrecht
przed
zamknięciem
wiecu
zakoburgu naradę w s-prawie taktyki pArtyi w przyszłej Dllmunikował zgromadzonym, że wybrana przez nich
iliie.Uznanokonfeczność pracy organicznej w Dumie,
partya jednak jednocześnie domtLgac się ma stanowczo komisya natychmiast prześle Związkowi przemy ..
; s!owców do Berlina zapadłą uchwalę robotników,
u~nanJa. zasady odpowiedzialności ministrów.
na którą odpowiedzią będzie rychłe niezawodnie
otwarcie nietylko fabryki Tow. akc. l. K.PoznaIiPetersburski oddział: "ZwiązkIl Dal'odnrosJjskiego" , skiego, lecz i innych, należąr.ych do Związku.
zwróell się telegraficznie z prośbą na Najwyższe Im.ię
Wszak na otwarcie wrót fabryk objętych lo",
o oddanie sprawy zabó)eÓ~ Hereensteina sądom.rosyj kautem, czeka około 27,000 robotników, a wra.z
skim, ponieważ sąd finlandzki wJkazllje jawną stronność. , z nimi i ich rodziny, dzielące niedolę~
!
W skład komisyi, 'któr'apośredniczyó będzie
~ pomiędzy robotnikami a Związkiem fabrykantów,
Departament policyi posżukuje studenta uniwersytetu warszawskiego, N.Łapaczenowa, gct;yż.oka.zalo się', l wchodzą pp.: Franciszek Zięba, Maksymilian Napieraiski, Bolesław ZIemnteWlcz t Ma.rceli Grabowże ,rozstrzelany w Moskwie w grudniu r. z. Łapaczen:ow
ski, Michal Lewirki, Karol Englert, Andrzej Bie~
b,yl jenobl'8.tem właściwego winowajcy.
liński Stanisław Panek, ~'ranciszek Cajdler, Jan
Pytlak) Antoni Bryński i MIchał Górczak.
W roku 1906 gubernia orłowska otrzymala.4,500,OOO
rubli zapomogi od rz_dn z powodu nieurodzaju' l'glodu.
W· tym. samym .czasie sprzedano tam. wódki za 12 milionów rubli, o 2 mBiony rubli więcej, ,niż w roku poprzednim.
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dinowi, gdy powiada, ie, jeżeli celem ban.d,.t9w'
było powiększenie ciężaru stanu wojennego' i u;tw(j~
rzenie w mieście nastroju przygnębionego,tó 'cel
ten istotnie osiągnęli.
. .
,
W teroryzmie stanu wojennego i przepisów'
wyjątkowych należy szukać objaśnieniategri' fa·'
ktu, że ludność, cierpiąca tyle od bandytyzmu~· ~e '
reaguje bardzo wobec dzialania władz. Na tę okoliczność skarżą się wladze, ale wlaściwy'c~a~~kter tych skarg wynika z samych rozporządzen i
działali tych władz, które jakna.}snrowiejścigaj'ą
każue usilowanie ludności, zmierzające do samoobrony, zwłaszcza, gdy w tern znajduje się choe
ślad jakiejkolwiek organi.zacyi. Dlatego te~ . po~
wiedzieć można, iż odwołanie stanu wojennego dla
bandytów
nie jest
wcale pożądane".
...
.
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I{alendarzyk terminowy_

D zł ś Bogowita. J 11~
t r o Milogos.ta.
TEATR WIELKI. J u t r o ,.Dzieci \Vaniasżyna" Naj\ dlonQwa. Początek o godz. 8 wieczorem.
l
ZEBRANIA, D z 1 ś zebranie giełdowe, Benedykta
! nr. 8, o godz. 11 rano.
Jut r o roczna zebrt.nie Czl:oą.ków, Tow~rzystwa
I kredytowego m~ Łodzi, Srednia 19, o godz. 4 po pol.
ZE STRAZY. D z i ś o godz. 7. wieczorem ćwieze·
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IMIONA SLO'VIANSKrE.
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nia sygnalowa pierwszych 4-ełl oddziaMw' l~dzklel,stra..
ży ogn. ochotniczej w domu rekwizytowym·· m odd.ziału-
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Z prasy rosyjskiej.

Drugi wiec robotników Tow. akcyjnego
I. K. Poznańskiego.

"Rllssk.' Wied." w jednym ze swych artyktr...
lów wstępnych omawiająsp,·awę stanu wojenneKo
'Y \'Varszawie, a czynią' to, biorąc za punkt w.yjseia korespondencYę warszawską prof. Pogodma
w "Słowie":

Na zapowiedżiany· drugi wiec ro~otni~ów akc.
"Napad na filię pocztową w lutylll-pis~e or~
Tow. I. K. Poznaliskiego zgromadzIlo Się około I gan kadecki-skiania mimowoJi do zapytama raz
'~OO? osób 'pIet obojga. Obszerna sala wraz z 10- '. jeszcze, do jakiego celu służy i co osiąga stan wozaml, balkonem i galeryami była literalnie naUo- jenny, trwający w Warszawie już blizko d~a. la(';zona.'
ta. Napad .warszawskI po raz tysiączny sWlad·PrzeWOdniczył ks. Albrecht przy tychże sa- czy, że wszystkie te stany wojenne i wyjątkowe
mych, asesorach.· Po wyjaśnieniu zebranym celu ustawy nie bronią ani życia, ani mienia obywateli.
z~olanego, wiecu z udziałem -robotnikówwszyst- ; Za to dla ludności spokojnej, która głównie cier ..
ldchodd~ialów fabryki ake. Tow.: Poznańskiego, ;' pi 'Od banuytyzmu warszawskiego, stan wojenny,
prze,,!o~nl(~ząc:y udziel~ glosu p. Bryńskiemu. j nie, dając żadnych gwarancyi bezpieczeństwa, staTraso Jego przemówienia nie różni się w niczem je się wielkim ciężarem. Wobec nieumiejętnoś~i
o~ wygłoszonego na rannym wiecu. Następnie za- władzy opanowania bandytyzmu, cale brzemię 11bleraJą~l?s Pp. ~nglert, Podgórski, Glowacki, st.aw wyjątkowych spada na niewinnych mieszkań
pr~edstawlcIel , z'Yl~zku metalurgicznego bez par- cow.
tYJn~go, Domanskl l l\'1ichalkiewicz. Jedni na podTak np. po napadzie w d. 22 lat ego na ulistaWIe. ~lusznych wywodów, starają ~ię nakłonić
cach zatrzymywano przechodniów, rewidowano parobotml~ow do ustępstw,. poddać się postanowie ... szporty i t. p.; do filii pocztowych zaczęto wpuniu ZWIązku '..pr~eIl!~~~o~v:,ców i przer\vać lokaut. szc~ać naraz nie więcej nad dziesięć osób, zmuDowod~~;OlU, zę: h:l1dzieją zwycięstwa niema sZ~Ją? resztę- do moknięcia 'pod, deszczem lub mal'się co ludzIe. ~all\a ~owiem z kąpitalern jest ZlllęCHl; lla. dworze. Na tB.J samej zasadzie zeszłej
nIerówna, pr.ędzeJ czy .poź~ieJ trzeba będzie uledz w~o8ny zamknięto oddziały pocztowe w szeregu
potędze kapltalu. ,fnm, }znow, Uderzając w stronę IDlasteezek i osad w Królestwie Polskiem.
szlachetnych uczuc OgOLU1 ufajł szeroko płynącej
To też trudno nie przyznać rac Ii prof. Pogo-

KomUet obywatelski. Onegdaj,

ogodzini~

pod prze\Vodni~
1 ctwem l{s. prałata Szamoty' posiedzenIe Komitetu
'obywatelskiego z udziałem przedstawicieli biur
dzielnicowych oraz głównych opiekunek schronisk
dla dzieci.
.,'
Na posiedzeniu tem zalatwionosp.rawy na1 stępujące:
Przedewszystkiem· przyjęto do wiadomości, że VI urządzonych dotychezassehroJ;liska.ch
przebywa 840 dzieci rodzin robotników, dotknię
tych lokautem, miano wicie w schronisku pr.zyuli';,
ej' Zawadzkiej nr. 16 znajduje się 220dzieei;
w Paradyzie (Piotrkowska 175)-;389 iprii uli· . .
cy Wodnej nr. 9 (Szkoła Rzemiosl)~240 dzi~ei.
Podjęte starania w celu urządzeni'a czwartego
schroniska na Batutach, dotychczas nie zosta1l
uwieńczone pomyślnym skutkiem z powodu br~ku
na ra.zie odpowiedniego lokalu.J.est Jedfl&k'riadziej a, że potrzebne pomieszczenie znajdzie się.
Poczyniono przygotowania do wysłania dzi·
'siaj (wtorek) 110 dzieci rodzin robotników fabryk
Tówarzystwa akcyjnego K. Sche~blera i Grohm~
na do Dąbrowy Górniczej. Dzieci te znajdą opiekę u rodzin robotników fabryk "Fitzner l Gamper" oraz kopalni 1\Flora".
Łącznie więc z terni dziećmi Komitet obywa ..
telski wysłał dotychczas z' Łodzi do różnyeh'miej
scowości okolo 1,000 dzieci.

; 8-eji pól' wieczorem,

odbyło się

Następnie rozważano kwestyę żywności

w sehro~

niskach. '
Stwierdzono, że .wydawane codziennie porcyę mię
sa wagi pól funta na każde dziecko są za dui.e.
DZieci zazwyczaj nie mogą spożyć ,takiej ilOś<}l.
vVobec tego postanowiono na zapowiedzia~em zebraniu To,varzystwa lekarskiego weśro.dę (jutro)
poruszyć tę kwestyę, aby dowiedzieć się. jaką
Ilość mięsa należy dawać dzieciom codziennie po,~
trzebną do odzywienia ich.
Uchwalono prosić pp. delegatów biur dzielnicowych, aby sprawdzili według list nadesłanych
przez opiekunki schronisk, czy, stan ma.tel'yalny
rodzin, ktÓrych dzieci korzystają z usl~g tej .instytucyi, jest istotnie O'plaka.nr·
.'
Obecne na zebraniu opwkLinki przedstawiły
sprawozdanie rachunkowe, obejlllujące wydatki od
chwili otwarcia schronisk do dnia dzisiejszego.
Nastąpnie Komitet ~mawiat sprawy dotyczą~e
biur dziellllcowych ląCZUl~Z delegatami.
W toku dalszej dyskusyi Kornitetposta.nowil,
aby nIezależnie od zapisów do~ony.wanych wb~u
rach dzielnicowych - robotmków. zglaszający~h
się-co poniedz~alek specyalnie zaproszeni delegaoi przyjmowah reklamacye odrobo.tników.
Po złożeuiu Komitetowi sprawoz,lań rachułl,'"
kowych p~'zez del~gatów okazało się, że od.dn~~
12 stycznIa do dma 3 marca r. b.. Komib~t .. obywatelski wydal zapomóg biednym robo,tiU;kQlll ogó~
. lemprzesz!o,' 10,000 rb.

ROZWOl~

-

Sroda, dni...

tł

mare,., 1907 r.

'Stwierdwijo, że' oti~rnoś<i mieszk.ańców 1;0- ~ dyum rozp(tCzylta się znowu od: -chwili otwarcia nie Komitetllreprezontantów kupiectwa ląeznie
dzi jest silaba; ofiary pięnię~e napływają prze wa- J posiedzenia i trwa aż do Jego zamknięcia. Po z Komitetem giełdowym, na któfęm l'ozwaiano
żnie ()d dobroczyńców 11ozaroięj s co w ych. '
t zamlmięciu walnego zebrania, Jak również w przer- projekt nowego prawa z uuia 28·go Hstop~da
Chara,kterystycz,llym jest teIJ, fakt, ie sfery i waoh pOIuiędzy J(Hlnem a dr-ugięm ~ebranięm, pre,.. 1906 roku, dotyczący unotIllowauią, prac, iwy ..
kupleel~o-hadldlowem~o w,ierają zabiegi Korni· I zydyum ogólnego zebranL'l. nie ma żadnej wladzy,
poczynku świątecznego pracowników handlowych.
tetu; pl'ztnv"żuie onary ll~pł,w~ą ze. stron.y in'" ~ a jedyną władzą wykonawczą jest zarząd.
PÓ dłuższej dyskusyi post~nowiono opraCQwać
Il!eh odłamó-ws'polu~mych, ~D.a~ną, część ofiar ł
W sprawie tej nie zwięnia pos~aci rzeczy "memoryaf, zaWierający uwagi i wD.ioski do propcc}lodzi od klłi~y i p~rfł,fiall, zaclH~cą.nycl~ przez '~ ll8,wat uchwala ogólnęgo zęłH'aijia~ jeśli uchwały ; jektu wzmiankowanego prawa, PC) opraCłowaniu
probo'sZ\:zów. Niet'Jl1~Q ~ różD.ych miąst Królestwa, tej nie poprzędzila zmiana uatawy. Jeśliogóhl? ł memoryału Komitet reprezentantów kupiectwa za..
l~z i, z, c,',es,a.,'f siwa nads,Y,lo.ją ofiary PieUi~Ż,ne na ~ zeb"raUi,e ChCia.lQ W,;!,a<h;ę, ',iVYI~O"U,awc,~zą o,deb, ra,ć z,a- fi pr,03i kilka. osób kompe,tentnyćh dla,pr,z,ed,YSkuto.
l'fłCę Komitetu obywatelskiego.
! rządowi, to powinnQ bylQ pr~edtetn wi~ks~o~ci~ wania raz jęszc~etej sprawy i w:prQlVad~ęl.l.ia ewenPo dokladnem $praWdz011iu zgloszell robotni,.. ~ <.ł/ s głosów (§ 14 ll&'tawy) zmianę tę uchwaJić, l tualnych zmian.
ków dQ biur ~zlelnicpwycb, olmzaje stę, , że n.a ! i po uprąwonłocnj-eniu Slę jej, t. j. po now~m ~a .. J
Opracowany rnemQryal przesIany zQst3nie
barki ,Kom" uet, u, Obywatel$,k,-ie,go spa.da. ciężar wy". regest. rQw, aniu. "TO, w
. a.rzystwa, mogło dOPier,owIa.. : Ilastępnie do rady zjaz. du pr., zęd$tąwicięH pr,zęmyplaeąniu.- z,pomÓg wielu ludziom zarówIlo partyj ... I d~ę tę przelać na prezydyum ogólnego zebrania. ! sIu l b.andlu w Petersburgu.
. ' '.
BJ-m jal~ bezpart!jnY~ł.;, ~
t
• ~?
_ ł .~ ~~hwaly
~sólneg~ zebrania są nieprawomocIłe, J
Zebl'aaie giełdow.. Dzi8 o god~inie 11.~ejra . .
· JakQ pr.zykladl3,,,u4!O mo~e ten fal\.t,_ ~e o~~., Jesli są,~ U1ęz~od~lę z uetaw ą .•
Cl
I no ua.stąpilo ot~arcie ~ebl'łui gięldowych~ które
Clue k~a .. stowarzy8zem& zawod,owego "J ednosc
PrzewQdnlc~ący T, K. O. Dg. l(aufma1J.
i stale odbywać SH~ będą w bylym palaCAKuuitzę ..
. ZQstał~ ,J~z w.Y~l~rp&n.p:. (,
.~
"'. ~ ,.,
lowa Insty,tttcy'a. \Vcz().l~aj w lokalu p-rzy
(Benedykta nf. 8) ,we środy każdego tJgo"fdtug JnfOrm~cYl ~r()dlo:vjcl~ -: ~hrflesclłUl . uUcy Dzi{;lnej nr. &1.- zebrali się h:d:eyatol'owie . dnia,
ska de_mo~r,acy.~ ;daJ,e za~?~ogl, ~ . l:~;CI, rb. l. na 'świeżo za.proJekt'owanej instytucyi, mającej na ce~ I
W zebraniu uczestniczyli c41onkowie KQwito ..
clw,a. _~sgo.,<:n,)f;~ lO;t~dęJ roaznue bez ~VZt,lęau nahcz-I lU,', ,POdnieSien,ie, m"ateryal,ue",g.o, i k,łl,ttwr,alneg.o po"lo. ,"', ,~U Ęg".,.f."O"mad,Z, en"i,~ gieldD,' weł{o. o,',r,az"pfzeqsta".Wi",ie. le
bę c:llonkow rod~~lłY. W~~m3.Cza.n.le tak, ma~yeh że.nia prac,Owni,-kÓ,· \V teehnicznych, ,adm, inistra,cy,j- r,ÓŻ,ll YC,h, instyt,u,CYi fin~J).sP,WY,cb. Przybyło, wogól(ł
,kwo~ wy,wolane Jest zbyt ogl'ąlllczQnenll środ· I nl~h i handlowych. Ze.braniu yfzewodlliczyl in· kHkAd'ziesląt 'osób. Tranząl~:cyi d~l$ia,j nie ~okQ ..
karol.,. ~ .
~. , . ,
M 1',' 1.,.,., 'k"
, ,
.
'
"
,
., , ' d ' ="
zymer p. allaca;uWS, l.
nywa:no.
. ,~Obec t.eg~ KQml,tet 1)()S~nOWlI wyawac t!~
Celem .posłed'z~.nia. bylo r~zpatrze~ie i przoZ Towarzystwa dobroDzynnośoi. Ztirzdchrze
oo zkl"OW ne 1
osta.tlUID
om'Z~:p,OIllogl
pro11ektu
n,""'"
ustawy • S"Claus.tO
,r 1 .
. t wa dobroczynnosc
, ' ą zwroClt
'"
" robotmk,
'
t
r.:O l wedlu,g
.. k ustapowIO 'du~kutow''''nłQ
J'"
'
...
\.'
J "
v
... ' . ~
e:g o 'I' owarzys
i '.
Ilej r~l'mJ'd Zj po r\~enl:~ ~~P~:t' konst tu... W myśl projelctu1:l0wa i~stytu,cya nosić bęi;lziB si~ do prezydenta m. Łodzi () wyz~aczałlie ~'fu~· . ?WH~ za.n.o :,l~. ",""
~p '. Ja
'" ~ "
lla~\V~ "Stow~rzyszell1e w~aJ.emneJ ,pomo~y praoo"l duszów kasy miejskiej jedn(}ra,~Qwego subsy<l uw
eYJno.hber,
alna (,mow~ą~yg}l po ~l1em, leck.u, ) u~,zł~la, ,w:mk. ow ,t,eCh, lHczn,Y, ch adm, llllS t, racYJ, uY,ch l ltand,lo. \ 2 . . 000 r b. na" cSJ.e,
f
l'
wY
zapomogi (w wvsokośm od 1~,2 rb t'Jgodmowo)
w sumIe 0,
owalzystwQ..
po ..
'
'. J . , ' ,
"
•
-',
,Wyech
d:aniu swe"m zarzad,
TO, warzysta,
pr,zed
ro ł[Jotml{OlU
IlWIDCOUł.
d 1;J gubernll p,l0"trkow&loBJ z slBdl1slnem W ,LO" ł'·
~..
~ J'ako mO,ty,w.
""
",
.
.,
,/ "
'. z.
.
. ' , .
s,tawla opłaka,ny stall k~\,SY, oraz wzmaga.Jąc~r Się
· U, ~ra",ó\V.PQmu~ zb1i2$.ją~Jch SH~ SWląt I
Bę"dZ,1:e ,to stowa.rzyszsDw be~pa:tYJne, ktor~. I ciągle ,w.' ydatkj", a malejąca," ofiarnośQ wQłWe eora~
'Vlellue] Nocy be7J'oboCl'e u kraweow trwa w dal· I go głownem za.dttmeł)1: określame l normowame ~ to nowych potrzeb w Łodzi.
' .
szyru Ciągu...Pozamykane są nawet sklepy z go- l warunków: pracy, na }JGdstawle danycb statystyez~
Zarząd Towarzystwa prosi prezy'den,ta~(nlasta
tQwem ubl'uwm"
'..
.,
n~ch; posredniezenłe. w. s:pra~ach ~pornY0h ,po- ŁQdgj, aby wyjednąr u wladz wyźszfch poz}f"()lełkG~" ~łeo~a " SlkoWGtW18" Z uznan!~m ml~zy pracod~weam~ _a pra~?bj.orcamł~ . Jako Br?: nie, na rychle wyasygnQwanie 25;000 rb. ~ kasy
uznaezyc IDllsuny uwwacyę w posliacl Rady. ople... dkl do rozwoJu dZlalalnoscl· InstytUCyi stanoWlC miejskiej.
kUD:czej rodziców,. którą zapro,wadza w swej ~zko.. będ~i~)~ ot~ie~anie .kas w"Za.~emnej ,pomocy, iusty'Ogólne zebranie Tewuzystwa ,kr,.wieaia o..
łe dyrektor ,ill$eJszego prog:unnazy" l1IIl .m~skl&g,0, tue:y~ WSpóX?zl~lczy6h, ,orgamZOW~,le pom.ocy pra- ! śWia:,tJ, zwołane pr,zez Zarzad odbędzie się w nie ..
p. ~ad wa:ń.skl. Jest to zwyczaj p~ktJ kowany ~neJ, ala,twlaRle c2ilonko~ w umle~zozanlU dzie~i ł dżiełę dn. 17-0'0 marca.
<w wlelu swkolooh nowS$ego typu. l uznawany leh w szkołach, wydaw.ame zapomog, wydawanIe
•b ,
'
•
pl'zęz pedagog~w, jako na.jsku$ęeznie-jszy środ-e.k specyalnego organu, z.akładanie spółek, szkól,
,Z pOliGYI., ~ow~mlanowalr~ nae~~In1k, rezerwy
d.o wl~W()r~ę,lł!a ni6zbędnęJ kal'wonii pomi~J ogródków dzieei~eyc.h, biura ptlśreduictwa pracy, w .. Ło~Zi~~. M~h.olaJ Rączewski, dZ1S obJąt ob 0szkołą a domem, za .pomocą eiągleg()p-Oro~mie- orga»izowanie otklzytów, wykładów i t. p.
WU!;Zkl słuzbo"We.
wania Stę rodzieów ip..mgog6w i mll<nvai&Dia
' Na 'we,z"ra~ rt&braniuzapaznauo si.ę z pro - " \, ,', Kary "a."miłlilk~jQf)\; li'3,,,JSoc'J ,~yr()kucza..
ich wpływu na w~wańcówł tQ te~ życzyć by jęk;t6~~~WY w,'ogólnyoh <.~1-~ach.., Dlaopra_ ;so~ego "gtn~eraił"'g(rłfenratdt1it· piotrKowskiego' śkan,a.lezało, aby ZWJ'QaJ:," t,a,n; d,l~ ,d?bra" przy:sz,łY, ~ ,U,ow~nła, J,8d~ak sz, 6,z,e, g~l~wO ust~wy, którab,'Y od.. ~anl zostali ~rogą administracyJną na więzienie
obywateli, lo=aju,_,roz?ow's~ech:alł.8Ię u nas szerzej. pOWIadała }ntencyo~ ]mcyato~o~, ,~:yb:ano .spe· j osoby na~tępuJą~e: .
. '
WOgO}'ł tak. wa~na l p()~yteeznaak.eya spo- eyaln~ k.omlsYę, z~oz~~ą.z pp, lUZ" NalneI~klego~ l
,l) lVI1eszkamec ŁodZi Ertnian Tychek, za no.
,lęC7.Jl3 w szkolnfC~twi6 llaazem zaezylła'8~ wzma.. l\ledynsklego, Kozffimsklego, l\falachowsklego 1;' szemerewolweru bez pozwolenia, z uwagi, że był
gai, gdyż jak słyszeliśmy, zainieyowanoor będzi~ Stasl111ewskie:go,
już karany za podobne przestępstwo dwnmiesięez.
'wkrót.ce Tow&tz}-&two" o·ptekis-poleezn&j nad WJKo.misya ta o<lbędzi,e kilka posiedzeń, a. po nem więzieniem przez sąd okręgowy piotrkowskichowańcami szkól miej seow yóh, mające na ceW , wypracowan.iu ostatecznem projektu ustawy, przedskazany zostal na 3 miesiące więzienia; po 00doprowadzelli& szkól do możliwej dO$konałośei ~ stawi go zebraniu ogólnemu do zatwierdz~nia,
cierpieniu zaś tej kary na mocy \})Qs.tanowienia.
,przez stal,! wpływ sPoleezen,',stwa na kwrune, k
Pierwsze posiedzeni.e wyznaczono niL j Ll trc: PO,wyższego na,stąpi, odwołan-ie Się d,O gener,a,l"', gnmoralny szkoly, pomoc worganizowamn wyeie- (~zwartek).
bernatora warszawskiego o wysłanie Ertmall& Ty·
c~eknauk:ow1Cb,ekskursyi" ~oezJ.stych ob,ch,o- J
StowarZJSE8Die ozeohów. Jutro o gOLiz, 8 ej cheka z granic K~?lestwa Pol.skiegó do. więGej
dow , ,zaopatrywwe szkól l Ich ":Jeb?,waneow i wieczorem w sali jadaluClj fabryki Tow. akc. L. ~,oddalonych guoornll Cesarstwa na przecląg lat
w tame pom~ce . llaukowe, pOIDa.gaB.łe, mezarooź- ł' Geyera (Piotrkowska 297) odbędzie się, zcbranj(. ,'; trzech.,
. '
.,'
, . ,
llJm ucr.mom I t. p, "
':'
,.
_ cz~chów w celu omówienia sprawy założenia ,cze.~. 2) 1vIles~l~llłee gmm! ,Piekar,Y,. pow .. tllreeAkCja ta zadugUJ~ 00 astmę p(}pare~e, .zaTO- "j sloego stowarzyszeni2, Jednota".
kIego" Andrz.eJ Pac.zesnr, . ,za uoszeme rewolweru
wno ze względu na korzystny wpływ, Jaki wy...
.
"..,.,
ł bez pozwolema; z uwagi, IZ Paczesny przedczte...
wrzec {DUsi na:,pl'~yszle pokolauJe, jak i ze wzglę, Se~GJ'a. hy~ieny ~ogolnej: N~ wczoraJsze-lll po-, rema Jaty skazany był przez sąd okręgowy piotr..
du na trud-newarunki, w Jakich szkolnictwo na- s~ed~enlU sekCYI hY~lenJ O?olnoJ ~ow.arzy&twa. h~- ' lwwski na 2 la.ta i 6 mies,ięcy· rot aresztanckich
sz.e obe-cllie się znajduje, to też sądzimy, że przy glemcznego ~przy \ll~cy DZIelnej Jłtl 13) ~r. ~tam- I poprawczych za zab6jatwo i, nieprawomyślność,
akoJi tej nie bra}ulie ni>kogo z myślących i od~ slaw ,Skals~l. wyglosd odczy~ p. t ..<Oplekunstwa ! obecnie skazany jest na 3 lata wj~zienia, po odnJ~h tsprawie spolecznej miesZkańeów naszego I pr~eCl~grn~llCze>. 'tV odc~yCle S-WOIIU prelegent, ~ cierpieniu zas tej k-ary po-c2iynione będz~e przedmiastłl.
ł Q:~H~ł:aJąc s~ę na urządzenHl,ch s.pecyalIlYC~ zag~a- ~ stawienie do generał-gubernatora warszawskiego,
. łl sprawie prlwomooBoaci zfJl)raaia og61nego ł nIcą,.; ?dd,aJą~yc~ rzetelne ~~r~gl, d?,wodZl !{oUl~- ~ aby Andrzej Pa~zesny :w~slany został z granie
'f., l. O., ~w,' olane,gt), ' p,rzez pl"ezydymll Pierwsze,go czn~pm Z,alOZ,em~, u,. ,n,a: , t~ zw." .,~l~P~ll,SOlró,!, ' I. KrÓle, stw,a P01Skl,e,gO ,na 4 lata, do oddalonych guze.br'ania, prezes ~ządu T. K. o. przesła:· prze. cZl:h "prewe~wn.łl~?W - }na~z~J ,lUO-WUl,c (OP1~-: bernii Cesarstwa,
:i •
wQd.niczącernu og{inego zebrania·' lis.t następu- kuns-tw przeelwg:~~z!Jc~yeb>". ~~Ót/~C~l ..dzlalalnos c !
3) Mieszkani~c ŁOUZI RQman Andrzejewski
j~eI:
p~le?a :13 W!SZu.h,,,~'a,mu, prz~c~ą.g.aJllU l zatrzymy- za przechowywame r~w?lweru ,~ez. ,pozwolenia.
., J)zi~kując Sz. Panu z,a :'za",iadoUlienie za- t war,nn ~J~or!ch ~()~knl~ty,eh. gI uzhcą·. ""
skazany został na 3 HlleSlące wlęzlenla, licząc od
r~ądn o teru, że prezydyulll ogólnego zebrania:
~~.CIZ)~ ,~r. S~~,~kw~o ~y:vOlal dy:skusyę. Wo- \ ~. 18 lutegp f. ?', (Na zasadzie }h' 6 obowiązuwyda.waebł}dzW zapro~zenia na pooowneogólne ł ooc l!a,ZnO~cl po~ ~są...oneJ.przez I>rel.e~e!lta spra.wy ! jących posta,nowl~Il z d~ 24 grudnIa 1905 r,).
zebranie, maro, zaszczyt zwrócić uwagę 'Sz. Pana ; powroeu~y: do nl€:~ l~Z Jesze~. DZlSl~J ~ powodu
4)M.ieszk umec Łodzi \Val~nty Sobierajski,
113 niepra)MOŚĆ tego kroku.
§ 17 ustawy nasze- ! braku m1eJ~ea ogJ;a~4~zaU1Y SIę na.luzneJ notatce, za nosze,m~ rewo~w~ru, nabitego skazany zostaI
go f1't>war~y.atW13. głosi:, (Do atrybucyi zarządu 1
W k~n~u ~braI~l»' pr~ewodlll~zą~y ~r, Lall- ~ ,na 3 mIeSIące :VlęZlen~a, He~ąc ,od d.· 9 lutego
lla:łe,ia W&z-ełłde o b o w i ąz k i w y k o n a w c z e, da~ pO!,~l':izyI po~owlue. sp~a~ę zą.]ęCla SIę oglę- . r. b. (na zasadzle p. 6, obowu~zuJącyeh posttlno·
,W!'Płiw8jf\Ce ~dzialalności Towarzystwa, w szcze- d~lll~ml l zbadamem ..ltł18SZ~~ POd, ,!~I ędem by- wiell z d,. 24 gru,dnia 1905, r.),
.
:g,ólności 'z-aś 2lar~ad 1) zwołuje zebranie ogólne> glemcznym, Dr., L, lHop?nuJe, ab!" l~.lCyatywa wy.5) Mleszkalllec Łodzi Bolesla.w Belecer, zanoetc. W',ta-łka /z tęgo, że jeśli ogól~~ z~branie srla ze strony rowarzystw~ ~ygl~lllC~ne~o.
szellle rewolwer~ ll~bi.tego ~ez P?zwolenia, ska.,~ęba z'w'Ołae ponownie, to czynno~'e ta na.leży
Odo~Jt II, m08zc~eńskle~, Na TIledZl~lllY od - zany ~ostal na 3 mles1ące . wlęzi~nut,. H~ząc .,od d.
:fQ..wnież, do ,~rybueyj zarządu. Należy ona do czy t, maJąuy SIę odbyc !' salI konc8;toWBJ, ~. łza 21 lutego, r; b.. (na zasadzl;e p.' ~._ o,bOWląZUjących
niego i w" tJlU razie" jeśH zarząd podal się do Moszczell~ka obrała sobIe temat: flKultura htera- postanowi.en z d: 24 gru~D1a 1!)U~)' t'.).
dl ł»i:sll , bc!' i wtedy nawet obowiązek zwołania cka ludu . .
.
"
,6) ,,,MIeszkalllec LodzlRobe,rtR)'ehter, za 110nQwe~9 Qgot'o.ęgo zebrania; naloiy jeszcze do ustę,Odczyt ,r?zyoczyna ~lę o, godz. 8. w18czo~em. szen~? I~w~lweru ,be~ p'ozwo,lellia skazan~ zost.ał
pll.tąe.e.~QZM':tądu. Wladza pI'ez'yd~um ogólnego B,~l~ty ~czesIlleJ, lla~ywa? ,moz~a w bIUrze d,zlenna t) młesląee ~lęZlema" hc~ąc . odd. ti lu~eg()
zeł>ramaz&C2ij'na. ąię po obraniu przewodniczące. mkow l ogłoszen ,PrOmiel!), Pwtrkowska 81.
r., b. (HU Z;tsa~zle p, 6, O!JOWUf.fUJących postano;gO' i kończy się z ehwilą zamknięcia zebrania.
Ze zgromads&Dia kupieGkiego. 'Vczoraj w 10- WIe!! z d, 24, ;grednta 190;:, r.)~
Jeśli zebranj.~,uJ.ega odrocZ'elliu, to władza prez1kalu przy uUcy ZielQnej nr. 3 odbyło si~ zebra- 1
Ze Stowarzlszenia akuszerek. Du.ia 14 b. m.,
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polooa.i$ł~Aałfl
., ;,'Z""'WO'" GolnbiewQwł otwor.z..y"e
Dumy.
Sekretarz stana spelnia to żądal'lie, lloCZ6m
Sli"
'"A, pnl'e u.t,e,ns'lll',',o,
Golubiew C4yta:
"
J~" naczvma
J
~ uleO'ol. y rozbICIU l zmi
t
b. k
szcz,elll'u.
Włożonok
na mn e zasz6zy
"
I ny
d . o· oWląze
b . 0-h
oJ
~
Policya wraz z wojskiem otoczylo wkrót~e ' twarcia posiedzeń Dumy w s ~ Zl~ wy ranJ6
wDych im ;pr~ędmiottł,ch,
,'.,
k ' · ' · d lon"l'a reWl
.,
""', AS'II'. "rz, V'stTl'rA
1.-"'edwtow·e m. tadzi. Pl·ZV. p. 0- j'd om,'' gd'Zle ID!eSCI.
S.lę cn lerma l
o {, ,,:,-1'. zna-o prwz ludność w roku 1907 posiow..
r
.lvwu. FI
lWU
lU
tJ
"
ol
A
t
l o"ob
Y ktorej me
Na.jjaśniejszy Cesarz rozkaza mI wyrazIe w
'minamy raz jeszcze, że jutro (w czwar:-tek), o go- I zy~ re:'3zowano JelJxu~, :s 1 ę" prz., . 'h'
Swojem NaJ;wvższem imieniu postom do Dumy, Jedzinie 4-ej po południu, w gmachu przy uj, 8re- i leZIOno zadnych dOWOdO~ ",egltymac~Jnyc. ,
ol
,dnie& J\'2'19 'Ódbedzie siR dor06zne zebranie ogól- i
Słrliatowa.ns.Uęłeka. ąc w, CZł\SiS wczor('!.jsze1go
go życzenia. ,Qby ~ Bożą pomocą. praca wasza
~
'ri . , '
"
. '
'.
któ- j popłochu na Górnym Rynku AgGleSZ~~ Klasz1~zak, 1.\t była' owocna dla dobr~ dr{)g~ej Rosp, ..
T'
ne Towarzystwa kredytowego m. Ł~d~l, na '. I 63, mfititł\ robotnika, przewrócoll8 zGstalt\ t stratowa..ua
POSf.!L ~ gub. besarabskieJ, K~·upe.nsk~J: .Nwch
rem opr6ez sprawQzdania z działalnos~n r?ku~ble: l pq;e~ ueiekającjcb; m~ :dama:;ą, pr~wą ~{Jgę· Pij. ud~lęG żyje Najjaśniejszy Cesarz!"
,głagQ, :rOZwazane będą różne spra ,~y 1 Wlll O~kl l leni~ jej dorai1J.ęJ pomocy przez ~el;~fZtl. P'Dgoto~~a, odNa pra wiey l'ozleg" a s,ię glośAe,: ł H,' u,ra!), P, Q_
d.oniQslego znaczenia, Wobec ważnoscl zebrania., ; wh.izJona. zostl\ła dQ domu n~ ul. Sttn o -ZArzewsk.ElJ.
!
l'
.
t""'. k d . owmez. l~wlca
pożądana.. J·est. obecności J'akn~,ł'większejliczby sto- l
Kolb$ml. W ~niu wc~()n~szym P9bici zostł-'H kol- ; s.owl.e Z p~aWlc~ ws aJą,
a eCl r . . ,
1
• bami:
m\ Górnym Rynku Młełi.al: Hyb3k, lit 52, robot· sIedzI w mIlczenIU.
'.
.....'
:wapzyszonyeh.
. . ł nJk: n& ul. Stllrro-ZAl'zswskta,i Jakóh Szcliepaniak" robot .. !
Gulubiew stwierdzą. dalej, że POSlQWleZebrah
Arost.t()wanl{\ \V CZQraj W kUku pUllktach ll~. i ~~k, lat ~~ ~ U1.\. ul; Prz~j~za, ;.lU'. 6~, R!.}lD:~Il. Prt\w~~~~ l~: .' się W liczbie wi.ększej, niż te~o wymaga ustanoterytoryum IV-go cydtnlu P{)Ucyj~egQ pa.trole ~OJ. i ~,itJ~~~o~iJ~JchP~~z;~~~:~ ni:~:~e z:~~~o~::J:,h
p
wiony ;przez prawo k?mplet;. poleca W!ęę. ~e!~r~,skowe aresztowaly oS?by nas~ę~l)Jące;l' 26-1(}~mego Ir.
Z głQdu.. Na ul. Srotlniej nr. 129. ZJst~r ~~ąl~ - tarZ,?Wl , stanu odczyta? ~rzę?lSJ z d" 18 ,\ :.~E)~D.~;..~
A.'.l~ksandra. s.'tę.P!\Ow. ,.s}ClegQ (z!;tu!u~szlca~eg.o .p.J zy
. ~., L . lOny, WIncenty Kft{%:Yl1.S1.d, !&,t :t,5) IJbotUłk,. bez Z.3Ję .era 190D r~. KU O ustanoWIemU l n stytUCYl Dumy pau
Wolcza.ńskieJ .M 183), 29-1etllie~o Daw,lda IzblC- i mh'i'S~kl!l.ni~ w ~st~;nłe ztlpd.nego wy~zerp&m~ ~U z glo~ , stwQweJ,
.
ldego f.Zarzewską ~.41)~,3.3 .. letn:.eg9 Plu.l~u.~a Iz- I ~p!!r~e~ Pogchliwle otiwl~$lanl Jo~,~aJ do ~jPłtAla P<i i
Sekre~arz odci.ytqJ~:
•.
' . l' ~:
hickiego, 16-1etniego. ZygqI!luta, K!au~eg? (Zar~e,. ; ~na.lLkłe~,
...."
~
GOlnbwwnastępułe ~OWl: "Nalezy spelfi\C.
wsl<a ~ SO), 17..1etulego .Jo:?iefa PIWlucklCgO (Dą- ij
Qgólne~u o$~~len.&I w ~U;\gil dnit\ ,!ezor~J.SZ$'" ( l)rz{}pisy wskazane w l)ntWJe o ~ro~zystemprzl
brówlta), 17-letll!ego ;rAll~ ~l\IIoęgo(Z~~zew~ka 45), I f:k::::[~'o~~~~ia.mę~,zHn. Dora.ae) pomooi ud",.U!I rzeczeniu ustanowionem dla poslow Dumy. Wzy2Hetaie~9 Ro'!'ana Malęll~a~~m\lll :M! 7), laDrObnJ ogi .. ń. Wczoraj, o gDdz. 7 mln. 15 wie- I wam se.kretat'zaS-tanu, ab.y Qdc~yta!, owo,l't'zyletniego FrpJU>ls~lfa .Za'lczY~$kle50 (Dąbrówka). czarem I 1 li oadzial!! straży ognIowej ochutniczei ZQ- I rzeczenIe. PoslOWle zechcą powstac ze swych
21-letiliego Piotra ~rochl1:skjeg<? (Szosa. Pabiani.. stB.l)' z~we~wane Dl' l~[' Gl~~nl\ nr. 37. Po przybyciU na ! miejsc!"
. '
,
ckl\ Ji2 109)1 28.-1etmego. Jozefa ZymoWsklOgo (~a- ! mł~lSCę stw~erdzono, za ogxGn w zarodku ijga.sHl llliesg- ł
Posłowię wstaJą,. sekretal.:Z, czyta, '. p~czem
rzewsk.a J'i 26)..
kallCY· D .'
.J ' 1
... . i f b k' E d
'wszyscy podchodzą~ aby zlożyc· swój· llodpl~ na
.. brwa.
" Jący.
obecme
. na lrnracll' WS~Pl't a~
1 ~
gouz.
po po... w suszatn a 1'y J n e I '
'. Up,l ywa na te,lU.30 , mm
". ut . Gołu•
Prze
ł~ i Sp.- przyZlS~l.o Z'ialonej
nr,
18 żapaH.ty się gaigany. Pr;.:y- I przyrzeczenI~l.
;.'.
sw. Aleksrmdra. .skutkIem ran od kuh InuabUlOweJ byłe n& miajsM wypadku I ł II odd z1uJ V strL\źy ogDio- I biew, W mysI prawa, wzywa poslow do ?;lo(.ellla
łall . JerĘe, jest pod~jrzany o ~ab.ójstwo oficera wej ocbotRtezaj ogień w zarodka uge.Sł!ył
ł kartek z. glos~1ni n~ p,rezes.a 1?umy, Pl~zJ~z6m zaCzerkawskwlIO. Vf ml~zkan~u, gdzJepostrzeJouy I . 7. KollISzak. W uiedzisJę. dnia ~O~go ffi:'fca, znacZ8., ze mo,:na: plSac :ylko Jedno ~az~Vlsko: _
Jerke (KrJ,lc~t\
J\& .31) s~ryl Się, areszt()w~nQ znaJ- j dzięki staraniom zarządu Kola MacIerzy odbędą t • Za,c~ęto plsa~ kar~lu. Po oddaniU loh Go~u
dU,.JąCą, Si. ę. tam l~~le.tlllą .~m.,iH ę.. Gelle. rownę (z~- się w Kolus.Zkach. pogadanki d.la ludu.
. , ' blew r;wzy,w,a Sk.rutat.,o. ~O..w dO. obracb.ll~kU. gło.S~W.
lnieszk~lą, na ~l. ZarzewskleJ J'& 66). ora~ wlaS01-1
_ Na stac i Koluszki dla służb kolei FaZ ~meJ~c P?selsklc~ . w centrum l ~a leWl~y
eiela mIeszkanIa Augusta DemkowsklcgO.
br czno-16dzkiejl' zostaly otwarte kąpIele i r~- ,odzywaJą Slę glosy: .kSH~;~ę Dolgorukow l KUZ{nł~
Uwolniony. Pzl:;! ~ostal uwolniony z oddziału! źnte.
' .
l. ~arawaJew, z prawwy: Iwaszczenko, Bobrynsklj
. . . l'd k'
8t' l
K7' ó1
~
Polakow.
"
~lę~lęnla
•... ,0. , z .le, go '. ~nlsa~ r,.
.
SZTUKA i PIŚMIE,NNICTWO.
Golubiew wzywa WSzystkich. poslów . ,wymie...
Szkarlatyna. O llestwlerdzono, szkarlatyn.a
.niony~h.,
,
przybrala. s.zersze rozmi~ w o.koJic:wh. KOlusz~}
Trupa operowa włoska. Swietnspómysly I
Sekretarz stanu oglas~a. żę Golpwill, j~o
a. mi~o~lcle . w GalkoWle"MlkolajeWle, Ro10v1- ~ miewają przedsiębiorey widowisk z atrakcyami.
kandyda,t na prezesa Dumy, otrzyma.1331 glo.so w
!lach l ZakOWlcach.
~
Prześcigają się oni wzajemnie w swych kal- Ghomiakow 91, Kuzmin-Karawaj6w 3, Stachowiez1
'Zahójstwo ofioera. Wczoraj o god~illie 41 : kulacyach, dążących do wyszukiwania ,czynników 2, Teslenko l.
po po}udnill, gdy s~tabs-kap!ta.n.3,~.~go. Ek~teryn- ! zapBwniająeych, im zdobycle łatwych ~ysków. , ' . Golubiew nas~ępnie pyta., ?ZJ k~nd~daei ci
pUl'~l{1ego pulktl. pIechoty, 32 letn! .MIChal Czer- ! Obecnie jako srodek, mogący przyciąglląC tltlO1J I stają do balotowama. Wszyscy, z wYJątkum~ Gf)",
~aw~ki, ,!siad'ald.o, t~amWajll na Górnym Rynku i pomysldwi przedsiębiorcy ~ wynaleźlI "Dziecię- l łowina", odmawiają,. Goluhiewwówcz,as pol~ea ująeys dwaj lud~ie ~ab nagle <lwa. .strząly rew?l- ą cą wIoską trupę operow(~q.
,
, stawić Jedną urn~ l wzywa po~ł(}w, ~byb~h o~
werowe. l~ule, trafl~1 w głowę;. Jtl.dna' pr~eblla ł
'Ceny uazapowiedziane przedstawienia są ba. i cni llrzy balotowaniu. 'Na leWIcy wywołUją k.slę
czaszkę· Cz.erkawskl p~dł na ZWIlllę· Spraw~y l jeczllie wysokie.
,I cia Dolgorukowa. i Kuzmina.-KaraW3.)6Wa., ua; pra~8.machu ,Zble~tL ", Wkrotee wezwano ~ogQt9wle '1
Jest· to eksperyment ze stronyprz'edsiębior- \ wicy-Iwaszozenkę. 'ViZySCy ci trzęj podehod~ą
ratunkowe. Lekarz po opatrun;{u ~rzewlózI. ran- ; e6w zbyt śmialy ze względu na cza'3y, jakie'prze- (],o urny i zac~yna się oddą.wani~ gę.łek.. Jeden
nego do szpitala .Czolowanego Krzyza. Mimo ra.. ~ żywamy w ł.Jodzi, gdzie nie wolno nam wydawać ;. z sekretarzy kancelaryi państwowej głośno od ..
tunku Czerka~skl . zmarł o god~. l?, wieozorem.
; pieniędzy na zbytki.
czytuje nazwiska posłów według lis~y. PQdawa*
N.atychmla~t po wypadku .z ofiCere,m , Czer- ~
To wielki zbytek wobec tych potrzeb mate-' nIe głosów odbywa się wśród absolutnej ciszy i
~~w8kl!D na Gor,nym R!nk~ kll~n żolmerzy, pn- i ryaJnych, jakie Łódiodczuwa.
o-godz. 3 m.31l jest skońezono_ .
•
sCllo Slę w p,ogon, ~ą, uCl~kaJącyrrll s'prawcaID:I z~-,
" .I I ,
Na we~wanie Golubiewa Iwaszc.zelllw gł'osno
machu~ POluewaz p.odeJrzewallo.ze '" skryh Się }
Z "Lutni. ~ow.arzystwo, (Lutrua) . urz~dza liczy galki. Re'znltat daje 356 glosów: obiera.l...
oui. na ulicy Kruc.zeJw dO~u pod .}j~ 31, tut~j w na~chodz~cą nledZI,~lę P?dWleCZorek .~lUzyczny~ nych, a 102 przeciwne. (Oklaski w centrtU!l i na
.woJsko wraz z ,pollcy~ otoczyło, doru l ~o doko- 1 w kto~ym..czy.nny sWOJo ~dzlal przyrzeklI_ p~. ,Wa. lewicy; pra.wica ulilczy). Sel{rt}tArzstarJu odc~ryl1uneJ rewizyi aresztowano dwoch podejrzanych l lera ZlenkJe':lczo~va. . (S~lew), Helena Mal\.8.lczy
tuie protokół balotowańia.' (W centrum i ,na lemłodych ludzi.
.
.
kowa (fo:teplan) l, Stan;~lawa Zasaek.a (de~l~ma ... wley znowu oklaski).
"
, Stt,ałY 118. ulioy. Gdy spra,,!,cy zama;chu na. ł cya). Drugą częśc programu ."'ypellll nastlo~oW: l N a trybunę wchodzi Teodor syn Aleksandra
życie oficera M:il~olaj~ Cz~rkawsln~~~ - .rat~wa.1i ł ~b~az, dr:mat')czr I?y I!łiec~I,eJ Pi <Jutrt't~. l Golowin. Golubiew wita go uklo~em;.okłask! ~
Się. UCi.ee,z.l~ą-zua,jd.UJąCY S.lę w .PObhZU. ZOlm-er,.z e ł pe~~ąląkoo ~z?n ow~e o a d[a~~yczne~od .U l. ; Dumie llie ustają. . GOloWin kłama, SIę DUillle l
,dali l~ill~a salw w rozmaitych ltlerun~ach, llliaIlo- ~ . ovz~lJe po W16c,Zor n o go z. .~ po po U mu.
l przemawia w te słowa:
'
~ricje, w ulicę, Zal.'zewską, ~ruczą l t. ?. Rule
. .
~
,,"Vola Dumy dla ltatdego z j~j ~oslów jest
,~arahiflQWe dosjęgly lS-letnU:lgo robotnIka. J a n a , .
I' prawem. Pamiętając o tom, przYJUluJę bez waJ·er~e, ktÓry uległ . ranom. postrza~owy~ rę.ki i
hania obowiązki pre~eaa. Wyśwładczyliśeie mi
;no,~p (Krucza. nr. 31); stró,za ~a.na, lrzy~ybkl~go
'.....,..'•
i wielki zaszczyt. UczynIę w$zystko~ et) mog.ę, aŻf.} . .
('Yidzews~a nr. 131) 1 zabiły Jakąs kobIetę ~lle.
ł by llie zawieść położonego we rnnleza.~faDl~. Bez
wlaqo~ęgQl~a~W'iska, Obu ranQ.ych od wieZlOllO
f względu na różnicę z,?ań, które .nas .dz~elą, Jedno ..
do S;(iP\ta!~ sw, Aleksandra, po opatrunku dokoPetersburg, 5-go marca. W poludnie w.sali czy nas wszakże wapolny .cel 081ąglllę la.. na pod...
nanęm przez lekarza Pogotowia.
.,
i Katarzyny za.częło
się nabożeństwo, odprawIone stawie pracy konstytllcyjnej ~obra' OJ6zy~ny. Dą.rak .ilł.\S informują, prócz wy~~enl(,Hly.ch s,1ł! I przez metropolitę Antoniusza, ,biskupów: Platona żąo do prowadzenia, dysk~sYlhe~8tr~rm.eJ, z~cho ..
je~zc~e tr~y. ofiary. .Do rann!CI~ Jed~kze nie i I EuJogiuBZa, oraz archimandrytów: Dyoulzego i wauia wo!yości s1?wa., uw~am ~a s!,,?J obOWIązek
w~y~;a.~op.Qgot<.!Wh\, lecz przemeSIQllQ Jr~ d~ po~ l MetOdego z u(lzialem kleru z so?ortl św. I~aa~a. niezachwi~nie stac na stra~~ gOdno~el.Dl1my. 'f>?bhzkle~o fele~era, n.lbo zabrano doro~l~aul1 dQ i
Po nabożeństwie metropolIta wypowledzlaJ skonalewJemy o tem) z Jaką rueclerpllwosOlą
domu.
'. ! mowę do zgromadzonych, konczllC'!: się słowami:· oczekuje ojczY~łl:uasza. od DiJ.my wyzwolenia.
. - W~Z~rajokołogodz. 11 w no~y na ulicy ,.Oby ta Duma. na ~tórą z UfIlosci~, patrzy cały ~ ciężkich. cier~l1e.n. Prostąjest dro~~i ~t65ą ~dt\.
PlOtrkowsklSJWPobliżu św. Anny ktos dal strzał ł naród, była nie halasliwą i wiel~mowną, lecz pra.. zala do oSH~gD.lęCla. tego trudnego ę,ę1u ,pler-waZA
z rewolwer?, a 'następnie zacząl uCiel~ać .. Na od- ! cownicą myś!ącą i rozumną":
.
.
.
Duma.
.
."
gł?s. st~zalow, stOjący n~ rogu Anny l PlOt::-kow- ł '. Po. l1konezeniu ,nab.ożel:stwa l ~ygloszemu . Ten sa~ cel ~ ~y obecnIe mamy pr~ed sobą:
Sklej ~atrol WOJSkowy, dał salwę, a następme zawieloleCla, na żądallle mektorych poslow do Du-. wprowadz,ezne w ~~~!~ zas~d ~on~tytu6YJu!cht 0~zął ~Iedz w str,onęG?rnego Rynku. Podejl'zew~- my, oraz publiczności, chór wyk?ual d wukrotnie gtoSZQl~!cb~ w manltasc16 pa~dzlernłkow1m l prze ..
Jąc, ze. spr~n ca &trzat?w l'ewolwerowych sl{ryl SIę hymn narodowy, przYJ(fGY okrzykiem: 1:!lUl'a! iprQW~(j~ę~te spolec~l\ego pcaw:odawstwa.. '
do CUklęflll Go~tom8klego (Piotrkowska Ng 115),
O godz. l m. 30, eztonek rady paustv\f a, GoZro~l!ny wsz~stko, aby druga Duma.. spełnIła
iol,Uier~e. zacz~h stt'zelac. Wśr,ód zną,jdujących się lubiew, powstał z miejsca prezydyalnego i :doi.yl:to zaJallle. Pot~~ne. prz~dstawiciel$two, narod.~,
t!~m gosCl po:vstal poploch: jedni'ueiekali do przy- głęboki ukłon przed siebie, na prawo i JiHVO, n. raz powołane do zyma,. mo um.rze.
P?lącze~llu
Jegłe~o pokQj~ l~b lCllchni, drudzy zaś li:ladli się : następnie Wezwn,l sekretarz~ stanu, b,lll'OTl l.k,'),;;).. :, Mo?arC~~ 'yprowauzl ouoAUezachwla.nJ.e w zlplackIem ua zleml~.
l la~Hlldebrallta do odczytanIa Naj wy~SZ'<;'i) i,!l-;.[~;~ U \,;10 Wol~ l myśl narodu••
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Na mocy prawa, prezes winien zawiadomić
:N. aiJ'aśnieJ'szego Cesarza o doko. nanym. wy. b.o.r.'ze.
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- ' Sroda,dnia 6 marca 1907 .r.

Petersburskiej Ae:encyi Telegraficznej
.J
i wlasne.
I.J

..

,ł odprawIonemprzez
O godziniB 5
po
po
metropolitę Antonjnsza, w asypołudniu.,

1
/t

nab6zeństwie,

~~,. stenevi
trzech biskupów, będ~cych cdonkam. i ra.d'y p.7 'stwa l' po wykon.anI' "1:hymnu narodowe'go,

I

u

U'·

n

i prZV]'p'tegQ
dwukrotnie okrzykami. <hurah, prezes
J "

rady państwa, sekretarz stanu, Frisz" otworzy~
posiedzenie i
czlonków, aby. powkstah
! Z miejsc i wyrazili najpoddańsze uczu'Cla o rzyi,południu,
,
Petersburg, 5 marca. Dalszy ciąg prelimlna- Idem: "Niech żyje jego Cesarska l\1:o.Ść!~
*'
I rza hudżetowego:..
f
Propozycyę prezes.a przyjętodlugo niemil~
Już o godzinie 11 przed południem loże dla
'V roku ..1~{}6, zwyczajnych dochodów. :WPlJ- ! knącemi okrzykami: "hural" .
..
(publiczności byly przepełnione. WŚi'ód publicznonęlo 227,2 mIliOnow, to znaczy o 243,4 mIllOnow.!
Sekretarz stanu zawiadomił następnie o zmla~
'ści znajdowalo się wielu byl] ch członków Dumy. więcej j aniżeli preliminowano w budżecie. Roz-! llach jakie zaszly w skladzieosobistym ra.dr~
Po ukończeniu nabożeństwa, w lożach ministeryat- ! chody zwyczajne przewidziano b~lr ~ bu(l~ecie ,pocz~m prezes wezwal nowych czlonków, aby
'nych zjftwiIasię cala r~,da ministrów ze Stoł.ypi- ' na 1906 roku w sumie 2018, 1 rrnl!onow. SUIDa J podpisali al<:t przysięgi. .
nem na czele. Kiedy biskupi Platon i Eulogiusz ta zmniejszyła się skntkim:nograniczenia rozcho- ł'
Rada uchwaliła wyrazić wspólczueil) rodzi ..
us;ieuli w pierwszych .rzędach na prawiey, Stoly- dó~ o 9,8 ~ili?nó:v. Natomiast rozeh,ody nadz~y- I nom członków zm~rlycb, a~~ró~ztęgą ohur~nie,
:p~n, 'Kokowcew i inni członkowie rady mini,str~w eza]ue, w tej lIczbie oplata procuntow od pozy- i z powodu zbrodnIczego zab-oJstwa hr. IgnRtjewa.
;zbliżyli się do nich i prosili o błogosławienstwo.
c,z-ek,zrealizowanych w 1906 r., w sumie 22,1 i i hr. Budberga.
O godzinie 6-ej min. 5 posiedzenie zamknięGolubjew wszedł na trybunę prezesa w to- milionów. Natomiast rozchody nadzwyczajne, w ł
warzystwie sekretarza państwa.
tej liczbi~ oplata procentów od. pożlczek, . ~re~1i-\ to. Następne zapowiedziano na godzinę 9-tą.
Po zamknięciu posi8dzenia, niektórzy czlon- zowanych w 19D6 1'., W sumIe 2.2,1 mlhonow, ~ wieczorem.
Irbit, .5 marca. Mahometanie, zgroI~la~zeni .n~ .
kowie Dumy zgromadaiłi, się w osobnych lokalach, zwiększyly ro~~~ody. o 2050,4 milionó.w. Tak ~ięc ł
:w celu wyjaśnienia różnych spraw taktycznych.
tJmcza~owe Ołlllczellle na ~. 1900 ~aJe,~rzew~z.kę I jarmarku, wysrali do prezes~ ~Uinr Płlnstwo~e~
Poslowie z okręgu wojska dońskiego i koza~ do~hodow nad rozchodamI w sumle 220,8 mlho- ł telegram powitalny z życzemamI slły,energll,ł'
'ków: kubańskich, uralskich, zabajkalsklch i sybe- nów rubli. S~ma .r?z.chodów nadzw.yczajnych1 wy- wytrwałosci na trudnej przysz1?j? ro ze, aby d~~
ryjskich, na zgromadzeniu pod przewodnictwem wolanych WOlną l JeJ następstwaml za rok 1906 ( narodowi oczekiwane uspokOJenIe I wzmocnlC'
:członka Dumy, Szczerbiny, postanowili pDłączy6 wynosi 919,5 milionów, a wraz, z. niedobo~e.m~u.. niezapomniane z.asady Manifestu z dnia 30 paź~
'się w osobną. frakcYę parlamentarną, w ?e.!u przedżetowym z r. '196f) w wysokoscl 158 mlh?uow, ' dziernika.
~l?ro~adze~ia refQrm, dótyczącJ~h ludnos~~kozac- ogólna su~a wy?a:ków, kt?re p0k,!yte br~ mu. Petersburg, 5 marca. W powiec~e, kielec~i~:
:kiej. Postanowiono w d. 6 b. m.. ul'ządzac w pa- szą z budzetu lb06 r., dOSIęga 1017,5 mIlIonów zrabowano z monopolu.: w ŁQPUSZOwle;lOO rublI,
]acu Taurydzkim nowe zgromadzenie, w celu or- rubli.
w Promniku 50 rb.
! ganizacyi frakcyi kożackiej
parlamentarnej, oraz l
Z drugiej strony odpowiednich docho.dów nadW Radomiu czterech bandytów napadło na~
rw celu wyjaśnienia różnych spraw.
j. zwyczaj~ych wply.n~ro,z r0aliz.a~li 5-pr?cent~wej buchaltera rządu gubernialnego, który niósł z kaNiezwłocznie po zamknięciu posiedzenia Du- : pożyCZkI 704,5 mlhonow, mmeJ w porownamn z sy pieniądze i zrabowali mu 4,000 rb ..
my odbyła się narada frakcyi parlamentarnej pra- ! rozchodami o ~6,6 milionów, które po~ryte zo .. ł
W Berdyczowie do kantoru woclociągów rzu..
;wicy' pod przewodnictwem Chomlakowa, w celu \ staly z przewyzki . dochod~w nadzwyczajnych. . J cono bombę. .
.'
":wyboru kandydata do prezydyum Dumy. Postano~
W dalszym Cląguprojekt przytacza tablIcę
W pow. orszańskim 14-tu bandytów napad~o
wiono zgromadzić się w palfWu Taurydzkim w d. dochodów i rozchodów na r. 1906, w której do- 1 na. pocztę i po rozbrojeniu strażnika, zabrali
fi b. m.
chody, Xącznie z' rea)izacyą pożyczek i krótkoter- t 8.0.0 rb. 4 rewolwery i karabin.
"
Petersburg, 5 marca. (Pr.) Osoby obce nie byly do ! min,-.,owyc! zobowiązań, ~yl(aza~e ~ą w:.. sumie f
W' Moskwie . n~ kasyera ,instytutu r?~nego
d
.. h Dumy na odległość kilku-! 3~308,800,42~, rozchody zas ~ sU~le 3,298228,OO? l RGia napadlopięclU bandytow.Wysądzlhgo
pnszcz.aI~e o gmac, u. . . .
" .
i 'tV ten sposob pokryte zostają metyłko wszystkle : z sanek i zrabowali mu 6,000 rb.
S(;\t Są:tlll. Tłum, dZIeslęclOtysIęczny, zlozony prze ... ! rozchody zwyczajne i nadzwyczajne na. r. 1906, t
W uocyz ma'!azynu broni w domu Chomia ..
ważnie z mlodzież-y szkolnej i robotników, zajął! wraz z defkytem budżetowym z r. 1905 1 ale nad- l kowa po wyłamaniu otworu Z sąsiedniego, skle~
·ChO.dn
'" ik.i .WZdlUż ul. Szpalerowej, prowadzącej d~ ! to umor.,zone. kr.o.'tk.-oterm.in. OW. e. ZO.bOW!ązania., wy~ pu,. .,.... ~r. ał>.o.:.w. . . a.. .n. . . o. ~.13.. .1. r~'. rv. o..~.w
.••..e~.O. ·:W1. na.J>.,.o.,j.? i n.~że
gmachu Dumy.
.
puszczone w r. 19.05, p~zyczęm w. d~lP. 14 sty~z- mY/3hwskle. ;' Z:~~,<lzł.eJe ,-,.u.~,~~!~U",:~aJ.a!,,~e.y..a..--~lea
. ' .. ~ '.
.
. .' sIom frak- ni.a 190? ~~. tJ.tw0r.z:y~a,~u~,,pozostal(ffie ~as~wa. w ! uJęla 'i naboje' odebrała. Rewolwery JU~ ukryto,~
PonabozenstWle .po~racaJ,ącym po
wysolwscł60jf> Ullhonow. Rezultat ten me Jest Je- I
D'Abrowa Górnicza 5 marca. (Pr.) .Qzis O godzi.
rcy:i ~oc:yatno.-re.woluc!JneJ tl~m urz~dzał .o,;acye, I SZ1Jze ostateczny i ,uJedz może zmiani.e,. zależnie I nie 5-ej po południu, lut dworzec stacyj'ny przypow.iewał czerwouernl chorągIewkamI, noslI Ich na od I.~eWiZYi .1'OZ.C.hOdOW na po~r.zebY WOJsKo,,:e.
/. stanku "Paryż", odnogi kolei nadwiślańskich,
rękach~ śpiewając pieśni rewolucyjne.
•
Po ulozemu 11~dzwyez3Jnych rozchodow wo- 1 napadło kil~u zbrojn~ch w rewolwery. ml?dJch
Poslowie wypowiadali mowy wzywające do i Jennych za trzyleCIe od. 1904-1907 r. wraz ze ; mężczyzn. Grożąc dyzurnemu pomocnllwwl zar
h
la' ę 'nadzwycza.jnym! środkami, lc.tóremi rozchody te zostały pokryte, f wiadowcy l telegrafiście, . otworzyli uapastnicy
wa 1. '. o I.Cya zac owyw~ SI Z .
! otrzymamy wnioski ,następujące: wpływy z reali- ; przemo~l:l kasę ogniotrwałą, z której jedn~k zataktem: ll1eprzeszkadza~ęc tym ObJawom" tylko zacyi pożyczek w latach 1.904,.1905 i 190~ - i brali tylko ... 5 rubli. Tyle bowiem zaw~el~ała
na kODCU uL Szpalerowe] [okolo gmachu sądowe- , 1,724,843,500; -W:Plyw z re~'hzacYl krót.kotermlno- ; w oweJ chwili. . Zepsuwszy aparat telegraflczllY,
'go. konni żandarJlli roz.pra~zal.i. tłum, lecz. do źa~ I~ w~ch ZOh?;viąz~~
1.~. 05 1.. 1906, - ~~7 ,47 4;23~; . napastnicy zbiegli.
:dneO'o wiekszeO'o starCIa me doszło.
pozostatosc budzetowa z lat po~rzed!l.J.vh do 19,,4
D Z I EN NE.
OW
CI
• •
, ,
roku 800,000; pokryto z ogolnych funduszow.
_
.'
•
Pete~s?urg, 5 ma.rca. MłDlSt.er ~karbu wlllosl ~ skarbu państwa 385A98,013~.
.
... ;
PeterB~urgJ 6 mar~ Na.st~pIlepoliedl8Dle Da:do Dumy....
.
I
Rozchody wywolanł} wOjną l'następstwami Jej ~ my odbędlIe si~ 'W p1t!tek 8 b. m.. . . . .
1). wllł9s-ek dodatkowy do p~oJektu p.rawa. o , w latach 1904, 1905 i 1906-2,l31,818~000; amor- ;
Petersburg, 6.:g~o marca. NajjaśnieJszy ,Cesarz
podw)zsz.e~11l. ak~yzy. od w!ro~o~ tytunl,owych? I tyzacya zobowiązali }{rótkoterminowych z 1~05 ! przyjmie prezesa Dumy na audyencJi jn,tro l dnia.
oraz o ZmIanIe mektorych pl zeplsow o fablykacYI J i, 1906 roku 459932 693' rozchody operacy jila, 1 7 marca.
t.ych wlrob?w;
....
. .
zwiazane ~ wypu~zczenie:n 5·proc<mtowej .poży.cz- I .. Petersburg, 6 marca... Komisya, z~jmuj~ca się
2) p·roJ~kt. prawa o :wpr~wadzenlU podatkow l ki
1906 r.' i krÓtkoterminowyeh zobowiązali - ! roździaleminiejsc w Dumie, uch\valHa 'następująad hibllł~k l gll.z do papI;erosow... , .
6}966,052-ogóle.m2 5~8,716,7 45. Pozosta~o nie- ! cy rozklad'miejsc, li?ząc od lewej. strony: ,d? pra...
, Opr,ocz ,proJe~t!l b~dzetu docho~o~ lwydat ... umorzonychzobowrązan na sum,ę 52 i 978,90a.
waj: socyal-demol<racl, s?,c~al-rewo;lucYOUlSCl, t~k0,w p~nstw~, '. ~l1lmste~ skarbu wmeole w tych
Cyfry powyższe nie dają Jednak dokXadnego dowiki, narodowi. so.cyahs~l,:~ad.~el,. KQto P?lskle,
dll1achnast~pUJą.ce pr.oJekty~ .prawa:
'.
obrazu' wpływów, jakie, na wyko~anie .,bndżet?w bezpartyjni i postępowcy, pa;z<l,zl~~nlkowcy l pra1) ow~rowadzelllu ~owszech~eg.o. p.odatku do- naszych wyw~rla :yojna. Uwidoćzmo~e ~ą w ll1ch wica.
chod?w€,go, JakO.dodatk~w1~ do lStlll~J~cych po- tylko wydatkI! zalw,zo:fle ; ,do nad:-wy~zaJuych r~z- _mu- - . , - . - - - -•.•.•._._._ _ _III!!I
datkow od oddz:elnych zro e doc~odow, ,.
chodów R(}Sjl. Procz. zWlf~,k8zellla SIę ro~chodow
.. , Zarząd, SeJctcli Plolęg. Chorych "Bykur Cho.2) 'o reformIe . po~atku od lllaruchomoscl ~ nadzwyczajnych, wzrosły pod wplywem wOjny takUm" .przy Łó?z Zyd .. Tow. Dilbroczyn.z~~jad&mł&
mIastach, osadach l mIasteczkach, w celu, przeJ- że i w-yplaty zwyezajne, zwlaszcza pożyczkowe,
ninieJszem, . i~, w Pl~tek d~ B-go b•. m. 'J&łro w 8 . ,
śeia od syste~u rozkl~du ~o .poda~~u starego; . które wre 1906 zwiększyly się wed~ug obUczeprocznicę smlerci
.' .
.
..
302
. 3) ,o. zmi~nie rozplsama sredme] w guberniach tymczasowych o 357 milionów, a na r .• 1907prze- ~
b. p..MARKUSA SILBERSTEłNA
w~sO.kO~Cl J.) anstwowego po. dab~u ~runto~ego .od widziane .' są w sUIIlie 381 milionów.".. Zw. ięk. ~szył.y
odbędzie się o gOdZ.,. 11 prze.dPołud.nie.m. n.a..bOŻ~ń:dzieSlę Clll Y·., gruntu upra~ne~o. I la::su, pstanowlO- t się także. wypłaty emerytalne. I Utrata floty wy- ~ stwo żałobne w Synagodze przy' Nowym~Rynku 10.
Rego w r. 1887 według lstmeJących WOwczas cen ~ wolać ,'winna. również poważne wydatki. Wresz-;
.....
ziemi;
." . '
. " .. '
B k
' cie jest ,dużo w rozmaitycl~ galęziach ad ministra- ~
SPOSTRZ.EŹENIA METEOROLOGICZNE..
,. ,4) ,o zn~emu opłat .d~uzmkow ~n u 'Ylo~ ; cyi wydatków . takich, .. ktore. trUd.. no tu.. wyszcze- ,
.'.
,
~cl~skl~g~, ! :.?raz o ZmIanIe. waru~kow emlsyi i gólniać, związane jednak .są z WOjną. . '
t
8taeyi csntf'aln8i K. E. Ł.
iwa.dectw .paJ)stwo~ch tegoz Banku,.~. ' .
I Z drugiej strony wOjna wywołała pewne 0- l
P,.., ..,
lIoo $:I
•
, . 5), o wydawanul p.rzezBank W10:;ul3.llskl po .. , i graniczenia, dochodów, .ato skutkiem ~astojn han~ ł
mo o
..bil b
CD
lIS
arce
żJc:zekn~grunta ~adzlalow~;
,."
.' ! diowego, utrudnionej komunikacyi kolejowej.
. (
Q
~.& .....
Data.,
QItSQ
UwagI.
=' -;
~~
...
Projekt budżetowy na r. 190~ przewiduje:
!;łit:C) a. . 6) o p?ZWOlSUlU B~nkowl wlo~Clansklem~ przr
ClI
CI
~
~~
~e~
dokonJwamu . o~racyl ,gruntami, zastawlOneml i dochodów zwyczajnych 2,174,963,044; nadzwyt;:1 e!
Q.
E-t
~
iW oso.bnym oddzu"l:epan~twowe~o B.anku. szla- ) czajnych 296,72t328.
llo zchod?w }wyczajny~h j
Z dnła 5/ill
chooklego; na pr;ZYJmowanle dlugow ~ tej 1Usty- ; 2,173.130,171; nadzwyczajnych 298,5,04,701; ogo-: 5/III 1 pp. I 755 . 8 I+ 0.3 I ·78 II Pd W.. 3 Te.
mpetlHarA
&ue:Ji: kI:e41-~oweJ.
ł. lem 2,471,684,872.
5/IU 9 w.
max.+
1.0) C.
753.2 .- 2.0 94, Pd W 1 TemperAtura
J.
Petersburg,' 5 marca. Dzisiaj wznowiono se- 6/W 7 r. '749.3 - 5.0' 95 Pd W 311lła.-6.2 C,
Opadu O-.Q
I sy~ ra.dy pańs~wa..
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R,OZWOJ. -

bernU siedleckiej, generał-gubernator warszawski
zatwierdził wyrok śmierci tylko co do 3-ch" ~ia.
nowieie: Lisa, Gustawa Halickiego i Pasmka.
~ozos~arym sześciu podsądny~" skazanyr~ . na
smierc, generał-gubernator Zffilellll wyrok Sffi18rci na bezterminowe ciężkie roboty, zaś Goldfingerowi, bezterminowe ciężkie roboty, na które
byl on skazany, zmienit na J5 lat ciężkich robót.
Lisa, Gustawa Haliekiego i Paśnika wczoraj
nad ranem stracono.

Z WARSZAWY.
-8-

«-Z sądu wojennego.
Wczoraj przedwarszawski:n

sądemwojen

nym okręgowym stanął wlaściciel osady Stolencz:yki,' 48-1etni Henryk Neske, pod zarzutem usi
loWania zabójstwa żołnierzy straży pogranicznej.
O godz~ Srano 'w dniu 3 września r.z., Neske,uslyszal w ogrodzie szczekanie psa. W obawie przed napadem, wybiegI z rewolwerem w rę
kurdo ogrodu, gdzie. dojrzał trzy nieznajome postacie. Napytanie', Kto tam?" nieznajonii odpoSkrzynka do lifłłów.
wjedzinię:dali. W~dJ Nes}re, dla. postrachu, dal:
strzał w powietrze. Strzałem tym zranil jednego
Szanowny Redaktorze!
ztr7~ch ~i;eznajomych,którzy, ja~się okazalo, .
t
b-yliz. OłllleJ'~.a,mi stra"z'iv pogranicznej..
_.
I
Proszę uprzejmie o 11'skawe zamiesz,czenie nas ępuol
l jąeych słów paru.
. Po wyjasnieniupowyższych 'okoheznos~l, sąd!
Wobec częstego zwracania sIę do mnie różnych osób,
":OJerulY..uwolnił Neskego z pod. zarz~~u uSllowa- i niuiejszem oświadczam, iż. ŻAdnego udziału w reda.kcyi
nut.: ,~ab.o~stwa, skazując go za n16wlasClwe obcho .. ~ "Dziennika Łódzkiego" nIe biorę· Z szacunkiem
d~me Słę z bronią na surow~ naganę·
t
Wl. Gtłtowski.
.
Drugą. sprawą z osądzonych wczoraj w tym- i Dnia 5 maja 1907.
ze sądzie, byl~ sprawa Jana Krawczyka, lat 20,
Weszka.ńct\ wsi Stromice gub. radomskiej, oskarŻonego
to, że w ma.rau r. z. przyjął na przeehpwanieod włościanina Poioekiego rewolwer
s.karbowy, wiedJąc, żę" rewolwer ten wraz z inną ~
ł
brollia pochod~ z rabunku.
'. .
1
Panika w New..,.Yorku. W niedzielę wieczo~
Ofiarą rabunku mial PQ~6 leśnik lasów rzą
!
rem
New-York byt widownią st~aszliwej paniki.
dowych Dowgieluk. Trzej nieujęci napastnicy pod
:
.
ZpowoduwybllChu
więl~sl;ej ilości dynamitu w po~
g['Qi,bą 'śmierci z'a,brali .Dowgielukowi brOil.,Jeden
i
bliżu
miasta,
nagle
odczuto wstrząśnienia, które
z odebranych rewolwerów zllalad się u Kraw!
wzięto
omyłkowo
za
trzęsi(;\nie
ziemi.
cZJka.
.
i
Restauracye,
położone
przy
ulicy Broadway,
Sąd Krawczyka ,uniewinnił.
•
byly
pelneosób,
które
przybyły po teat. rze., gd. Y
,
*Z sądu. wojennego.
nagle rozległ sie loskot, szyby zacz~ly pękać,
. Wezoraj przed. ~arszawskirn sądem wojen- ! świece pogasły, taterze" .walić się zaczęly na ponym stan~1i: Ptaszynski, KelIer. Borkowski i i dlogę,W chwilę potBI~l wybuchła panika, jakiej
:MJeJczarek, Qskarżeni o szereg napadów bandyc- . New-York niewldzial. Wszystkim się zdawa.ło,
kich, dokonanych rok temu na szosiewarszaw-' że nastąpilotrzęaienie ,ziemi......, straszne losy Sansklej pod Ra.,dzyminęro.
Franoisco przypomniały si~ wSliystki Ul. Ludz;ie po, W eharalc;terze poszkodQwanych figurują wIo- wybiegali ~ restauracyi. szerząc popłoch po uli..
ścianie' podmiejscy: Karnacld Pazikowski, Kra- ,ca.ch. WkrótGe ukazało się też na mieście mnószewicz i. inni.
'
! stwo osób, wyrwanych ze snu, ktQrę w bieliinie
S*,d slu~,zal: wszystkich czterech podsądnych ~ tylko dom opuszczały. Alarmowana przez przerana śmierć przez powieszenie.
! żoną ludnoś6 straż ogniowa pędziła po ulicach.
DQpiero po upływie .godziny udało się po* Zatwierdzenie i wykon.i;l,nie lvyroku.
W sprawie (hięsięciu . uc~ał\llil~ów baRdy, t lieyi. wytlómaczy6 ludziom, że nie było to trzę
ktqra7 jaK, o tern donosiliśmy, grasowal~.\V' gu~ " sięnle ziemi, lecz tylko wybuch dynamitu. "

°

!

'f

Sroda" dnia 6 marca 1907 r.

Wybuch ten, jak później spra.wdz~nu,nast,ą-::
pil o dwie mile od New-Yorku, w ffllelscowosel
Homestead. Znajdow&lo się tam okolo 1,000 fnn.
dyn,amitu, przeznaczonego. do r~bót pr~y t}ln~ltl;
W pobliżu miejsca katastrofy klIka oso b SIDlerc
znalazło; w całej okolicy sila wybuchu powyrywala drzwi i okna.

...-.,

Teatr Wielki.

pod

Wiado.mośei zamiejscowe.

dyrekcyą

profesora

ERN EST A GUE·RRA.

! W sobotę

dnia 9 marca b.

T.

Cyrulik Sewilski

!

opera

W

niedzielę

tv

3 aktach Ross-infego.

d. 10 marca b. r.

Córka regimentu
opera w 3 aktach Donizetti'ego.

-.c=::ae-ae
Bilety na obydwa przedstawienia na.bjwaci
moina w składzie fortepi.8.ni)w Sehrodera., Piotr-

kowska 81.

304:-1-1

!

ll

. .. . ;Zat~ąd d;rogiżelaznej F'abryczno.;t6dZ;kiej oglasza, li następują.ce
hagaie, Qrazprzedmioty zgubione w obrębie drogi i nieodebrane do dnia
-1 Lutego (s.t~ st..) r.. b.przechowane ę.d.ą' na. st. Łódź-Ifabr. w .c. iągu 4~ch
~
miesięcy od da.ty P()wyższej, poezem w razie
nieodebrania ulegną na za·
·'sadzie· §§ 40 i 90Usl,Ogól. dr.. tel.R.os. sprzedazy przez publiczną . li- ~
cJtacYQ: A) Baga~e ze st~· alit: Ufa 1;26027, Warszaw~ Xll 3~4,
8&>, 9&4, Kutno N2.938, SosnowIec Xl! 765, Petersburg J'(g 898, Zyrardow i
.~.725, Qharków. M ,l84~, PFzy~ij.ki ~. 17, Kijów Ne t.35, Biała .M 2738,
CZAS. 'ł.QP. h. o. wa M 302. l SklermewlCe ~ 8&O~. B. ) Przedmiot- zn.lę....
~ ~. 1>ł
, f i
,~.O. . . . obrębie at. L6dj:·F.: . :c~apka. kalosze damskie, blll~ka
damaki2 ll\aka~,:Qbuijtkll~ kapelu$.z mę~ki, parasol, rękawiczki damskie, koSZI~la!k~~ RortfD?JU~ik.ą z 3 rb. kop .• cylinder i parasolka~ '.2&6'3'3·
b.

I

pod "SOO" w AdminIstracJi "Rozwoiu •
452 .....3~-2
D0' odstąpienia' Biuro' rekomendąeyjnę
. nr.uezycielek, of.1cyaliS~ów. bon i sb..
żby. Wiadomość Yf Biurze DzIenników
T. Jastrzębskiego, Piotrkowska 18, od 4,
d08g"

456-1()-2

Dl) pracowni sukien Bronislawy Wandy
Główna

50, POtrzebne I'dolne podrę-

I ezne I uczenicę.

418-3~1

Izraelitka
z nleInlQóJifm: otrzyma' dobrl\
posadę do towarzy8twa~ Biuro ArIet,

'1'

Piotrkowska ~2.

"

4,63-3-2

..

. , ."

" ...

K~~g~z~~qZ~~YO~o f.i~~~:si:~:n&2 ~::~

.b
.
II""
ne
ze·
61
O
"
'.' ,_.,.' ,. ' .' . ,.,' '- .
. ...... " ..",,' "

I e'
n'
'. ... .

MłodZieniec .17~let.n~p~szlJkuJe Jaklego-

ł··

kolWiek I"J~ą.,. Wl,ec~.Qrllm••. P8B. t."~'"
niemi e..
cki, oraz lAdn.1 qbarałttElf. pJ~lllą~ . ~a~lt~~
w
...e. of.ęr.~Y. :pr.2sz~ s~.~.. a4Aę.l' ą.dIJłlplątr~Cli ~It()~WO)U f:}Qd ,.Z"j~cJf.lf: S, L
_

języki: polski,rosYJskl iw ~Ię'ei

_ O..ł8.nków,~ałotyoilli Łódzkiego MuzycznQ ..Qramatycznego
.
. Towarzystwa "HARMON'lAH. ' 2 9 7 - 1
9'"

p

~ ·,ft~d.om.iu,

r·

,'.

(mOdele 1907 1',)

I
"

.

sp.

! Wiadomośó
r.

I

6.2 m. 27,
AfW-3sw-l

Ul.:M:lk.olaleWSka.

.

.

S'·· q~pte, bluzki. ws'~elkJe QłjiorY,da~:)kie.
IdziecIDne, oraz~ieliznę ~r~YiI~U]a do
I roboty pJ1\cOwnj3 1VhfJ.f.~Qfł.: wótezanł ska nr.9?, dom :Mt\l'einlłowsklego, ,
,
. .~~8'·" 24ss~3
I Z" a.giną): p.l\~p,oH ..UI't iID.... ę .AAt. .Qniego.
ł .. SOb~ZłLkJ'o! .WJÓlny " g~łnJ ijżgów

l

J
~illiQ~zeW~kĄ
Ud~~e~~}el~~,j
o~ti~~~:~~~~eH~ririhh!Złtitak'W:ld';:;J;~
i.ęW~ g~y f~rtep.anlę~ W~dz;~w;
,~dWQre",.
kaHsI\i~j łlQł.tm(\o ~.tkę,

Paryt.'. !Z.ski.8 "GO·' sety".",,,.- ·.M ~J:'J"

J

'iów.o.'.'. A.·.l

'"y'
...

,,"'

'"

...

-

..
N"iP.ieJ$.~ęm~~Wla, amiamy, zew SOQot.ę d. 9 b. fik o god~, 7.. eJ l K8S ę ogniotrw~lą niedrogł\. J~upię. ora.r."
,wieczorem w' scali tę!l~rU Więlk;iego SeUin8. na I-om piętrze odbędzie ,się i
tyw Admłllistracyt ~RoZWOJu" sub.
'I E. B. Kasa. ' .
47! __~ __ 1

Ołl.IU,·:., S
.· Iit·'li,.·E· R.·,

I

pottzebne' s~ zaraz zdolne"stanłezarkt
spódnłczarltt i uczenice. Piotrkow!kłl
nr. 26,
..
....
'80-3 1
panłe zdolne do szyciaptl1irzebQe są.
PiotrkOWSKa 93 m. 104'19-Sścs'1
pOlr~ebnj ehlop!ee do kantoru Umłej~~'
'. cJ ezytać J Pig~ć Zglasz;ać sł~ Józef.
Gnttman. piilęlua 26.
. 4:70-8-1
pGtr,ebn y uczęń do 'trYf4yet~•. Ątekat\1;l';'
drowska Dr. 30, u wlaśeleiQ!a domu. :
.
482-1
poszukuję szycia w d.,oOlł\ch-pry·watnych.
. Ul. Dtqg... 3. 148. strót ws. kate. 432 '3'3
R6ine§timy od 4,óOOdQ l5;000 rb. zaraz <10 ulO~QWl\llłl:\ 1l1·b.-n>otQki miej.~!~e. w ~~~~., .tf~;~f~::nl, "L'lf;_~k~i

. kucha.rek, P~k. oj6wę~. nłan.'. ~~z. 4l.
IS'.niami,
p.r. ze. da.Ul 2" ~orgi Ziem. f. Ż -i.ł\.b. udowa......
11.~....1l~_ ilość
goletniem śWiadeytwem 1 ~ m(lmlu lJ.llode"
przy leąte w jHlw,eeie łódzkim,
.
. l zdrowe. .... ." ..... .......
4n-{)-~ fJrawo nabyclą J)rzysluguje kałdemu. U

•
•~1a
. ," .
.
d'

,-"

.

ozorca, z kaucYą 300 rubli do robót
D. technicznych
potrzebny zar&Z. Oferty

OGŁOSZENIE.

I'

l.

n"

sk~ nr. 36. praw~ ofieJu~ q,qg.a. sum

PZ'

kOl. el

.'

..

zawl.erą~l\cą o. II.OłO 9 rb. 1. bHQt i.Q19

..

l9WY
rrzJj~~JO'5łłn~awJ
s~dowe, wlo~,eiau8k~e , bar4~o ~a4ną 1 Wyggdna ort\~ w~t~~(łwa ~ piętr\):.
.
.
39713453 I ;?:wrptny i Dre~na do S.ltal.w.h~l'ZJQ~ ~IH'"
ft
e.1I '!...lI.Q~J~t.~.łe
.. l.", ,$.;. Q.l·a.~:~~ąą.tWi./łI. fiZ.ł. l.k l.e ipolęeą
limę 6Q n hie
. ·M.· ,szlny bębankQW~ l p'. Br$~ieij!Qwą, Il!'Zę.ę qprM~ł1t.. ~H~ Q. ~!o~en,lę 1!ggpI W 4<1.
'i? ' "lł e ~IP4}tee~nQ i we W~;lYitltiąb
, .'. "'- . - r', ... J
!
malu q~ywane, t.ąniQ ~pr~ed.f\IA. UH,ea I minIstracyl "R~ZW9JU z~ nagro~ą rb, 4.
p~, .fr.ę1X'Q€~I~b,·· . .• . 803' '2-ei ~~~".,..4-1 ....... , PlOtrtowska232 m~3~·1 Złota nr; 4: m. 62
44-4:.3ps-3 '.
.','"
467-3-2
A.AA Pracownia sukien, spódnic i
d
d q
d·
bl
ze
Sz·' an'la
. · ""In.,
~.o.<.t." W. V~9.I·1~Z,.ft~.. ~.. I·.ę ęta. rA~,'
.. npgtrzębny
uC,leń do b1f'cij"izą' na życię Z
PQwo .u W·naz.l~.,q spr
~,".ą:m~ $.Ił .!łfHl~
plA,tne, z.. prz,yzwo.l·.teJ· r.o.dzl·nV. Ptotr.. And. r~eJ~ 6,. . 11.1:. . 6. ~w. ...~~.Il",. Q. .,4.P,5. ....,4,,;:'.'.
w.

Y..

Dro·bne. oglo'
""."'.-, .. $...__

. ..

.

.:.

,

.. . ... '

'.'

. . . . . . . . . . ..iE. . .

.

'.

,....

. ..

'1\)'. ~D.i" 't".'f.rr,.p'
Q." il·"
..·. ' 1els.
"lIh"Ar····
·AAA".',ł."\
A
'!łlueą,e
,,"
...
b
. e.~. ·lo,tr~owska 02. Węł·

sele z . r'~f DĄ 'lęwq lIo1ęea nau.ei:1~le ~
ki z W'y~s~em 1 ntżuJm wykształceniem
i ODCęPll J"~Jl(AWł, 1PIU;yką, Ql'~~ bo»!
llieml\ł. ..,. ". . '. . . '
ł72 3' l
.,", ... ' . " . ' .
"',
. . . •... '..
'PQl~~i~ęlbp.~ l~ak"ł~~?:YG~elkj. b9nJ

'A AA

. .' • 'kl

;(tl;z~r~·wSk~Jem.N~

BhuQ

.QAU,G~Y;'

c!eJS e
.' ej, awrot 2. 352'1 .7
"A
iarządzaH~ca-kasyerka inteligent.
f!\ ....• ua, z ~~ueyą. p QtFjJzebJla. Ofęrty'
.ZarząWJąca-fiRozwóJ ..
467,.,.,5-2
f

:A

.,

p~nktua.lne.

"
__ . "
.
Mikolajewskt\
nr. 3 5 , ! ' !
•
" .
_ __ -,
fi
I
I kowslcA nr. ~88.
46łś3s2
ZIH~tłlął pąSl'P!H't . pa ltqłę . FęrdJ~~nd.
. Jll eSI~, , .r,w~. o q"I!~, .1 Płę~r.o.
la l7n łd. 6.' rno.·
trz~~· , . W
.. ~lę.Qt~,
W.f. dąn!
. POI.$.itQl
3S7-d-4 ! p··lt.nua. 'zdoln. _. do.. "z.va.
JĄ"...
r
C twt ch
k' z KAmi@!CJ
A '"
3 .,
i
C h '. . k! .... ' . , . .
I)a na wyjłl~d, Oferty C~ęątochow~, PQw,. zQ .. ows,....
~~v.-:, --:fI
e~ QWi\ s,z. o " ~ro,)u l szyci!' Rosz~ Poste-r'6stllnte A. Z 100.463.....5..",..3 za,gInął paszport na imię S~~ula One
. kowskiej, W"l'szaws!riej mistrZynI
h( f
tolgłego wyda tr z t W r Cz l
Cęchu, rI9tr~ows~~
9~. System Vorthn; pO!l:ebst:ł~an~::~_~~r~i~!~:ar;~~ o~~ . n().~SlEie(1 ..' UJ .... gm.,. ~J. ~. J1-:~i.
1
fS80uQwan e Zł.J,rnalł; p~tenty: specyalne .
.&69 6 2
i l
'
.i
g' "
kurs A kroju dzieclnnvch ubra,ń,.krój ber- ~. 33.
.'.'.
'Ił v - .--:-ag ,łl~. ~aszport !lll imIę JÓZtłfy gzę~·
1i4s~iej akadęmji, KUN~ą.. bia1itCliarsid~. potrzebna podręc~na do krawieeezyzny . pan~dleJ) wyd~nl ~ ~mtDY 1?~wł~'
W'W~rs~8wf9, ~.l. Złotą: 3, . ~ąko!a ~ł\pet 11z~eWCZYlH\ 40 p(ję~ugi I!łł! itą.łę, Mł- ~~owlatu 9\1oczynsltlsgg.. ..4:68-...3"!"rł.
luszni('z~.
896Ś12'S ko~a;jawskn 64 m. 89.
'
~_74-~~1
agmC\t pies z gór" śv(<" :aer~~aa, &ZX,ói~
-C'--btopi"ec potrzeb~y do termtnu d()~ ~a- . pOKÓJ umebhiW3.uy do wynaJęCIa. PIOtr
bi~le lMy, Uprasza stę o odprowa
. 1ih~u bltchMSJuego G. Jal'lst.ll. Ju-!
kcwska 91) weJście z blłamf na lewo, dzeme za wynagrodzeniem na ulicę PIok",
liUSZA32.
U9-3-a ,
""
ł73-,3-1 kowsk~ pr. aó fio klu.om,tQifafu. 466'1'1
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Srooo., dnia 6 marca 1907 r..

1C!"'53
1

I............~.......I·
I'II
SKŁAD MASŁA 'PłOTRKOWSKA
IRaało śmietanko_e,
fi
117

8(

~

"

poleca.
aolone i topio..
ne rozmaitej dobroci i po rO'zmaitych cenooh, począwszy od 30 kop. za funt.
.
Sprzedaż· detaliczna. i hurtowa na beczki i pudy.
Przyjmuje wszelkie obstalunki!
Korzystna okazya dla pp. piekarzy i cukierników!
Handluj"cym rabat!!
549-6·4

lIlA
•
"

jChoroby .Wen8.rYCZ~8,
moczopłCiowe Iskorna

I

fi

Dr. SI. LEWKOWICZ

&0

:.

~
_

la

............~.........a

.,

~_

~

H. 'O,TTO i S. PORADOWSKI

W}łlłCZni

kasztnje garnitur marynarkowy z
modnego szewiotu. Palta zim'Owe
na welnianej wacie od rb. 18~ Kur·
tki z wełnianego grubego materyałn
od rb. 9.50. Spodnie z dobrego
kamgarnu od rb. 4..75. Kamizelki
modne kolorowe od rb. 3.50. Wielki
wybórllbrań uezniowskich i dzieeinnych po nizkich cenach w oddzialemęzkim u

Repreze~tanci Zjazdu gorzelników na gub. Piotrkowską i Kaliską
Łódź

Otwarty zost81
hurtowy i detaliczny GY'/,/"//--<Y//.rO(

Krótka Nr. 9.

M~lłatd

SPIRYTUSU DENATUROWANEGO,

9taz artykułów technicznych do.zastosowanla Spil'ytUSll.
,
Jednocześnie rozpoczęto zapis trwający stale od godz. 91/ 2 rano do 8·ej wie~z.

osób życzl\cjch używać spirytusu, celem wyje!luauw. dla nich, pozwolenia od wladz
odnośnJeh~ gdyż wobec ograniczeń od (1) 14: styczniA 1907 r., nikt spirytusu bez pozwolenia nie otrzyma. Upraszamy o spieszne załatwienie tai formahiQŚcl. 121 10~,13

EM"LA SCHMECHLA,

Ostrzeżenie..

Łódź,

Nawrot Nr.· 2.' ,

PrzYJmuje od 8-11 i do G-S po połud.
panie od 5-6·
,'6.31r22l

1855-d

'Ponieważ zaczęto podrabiac cjkoryę naszą: prosimy o zwracanie uwagi przy kupnie takowej na obok
śtojącą markę ochronną.
.
Specyalny nasz gatune.1<: Cykopya· obrazkami opakowana jest w niebieski glansowany papier
i zaopatrzona w obrazek oraz ~,banderolę, na której
widać dwie obok stojące marki ochronne..
NaszaC,.korya z p3dko_ą opakowana
jest w żółty glansowany papier) na którym znajduje
się widok fabryki z podkową po lewej stronie u góry.
l

dziennie,

•

p~, 1\.110 de Saintong

,

Gł·'O'W'ny s'kład.".
Karpinski,Warszawa, Elektoralna 35,
,.

Fr.

namJ:ojscetońmi.

$l"

.. . •. . ,

.

OO

"1

ul. Składowej, o ~ oknach,

suchy z garn. mebli, może bJc usługa"
, z oddzielnem wejściem dla 2 ka,wale)'ów
lub' przyzwoUychkobiet-zaraz , nłedrogo
do wynajęcia. Wiadomość, u p. Marczaka,sprzedawcy ga,zet na Dworcu Łódzfirm

m-

1

Wand;;::':::i.,
Wólczańsktt.

i

nr. 112.

' II

l D AlOWska

59 m. 56, 2 piętro.

I ~l*~!~~~~~~~~!!!!!!,!
II
l1~l-d
II

II

Dr:'f'ołiksSkusferi'cz '

choroby dzieci i

(koloGlównej)
W8wnłtrzn8

Od g. 11-ej do l-e; i od 6 do ~'ej wlecz.
w niedziele I święta od 11-e; do 3;.ej.

205-r--9

284-3"3

$

roślm! l, :~~~~~h'i::z~:z~~t\ó·wdl~i~ń~ńpr~~:,;

486-r-2

Dr.
Ark.
Goldenberg
ul. Widzewska l06A

~okój na

w administracyi
, 269-3-3

Nasiona=~:'Y::~;!t~Yeh

Sk ł k "
'K LEWAŃSKIECO
Z Uza d!iOl! 11 S~:~~a ;tworzyla

Porada. 50 kop.

Andrzeja 13.

_,.robów Domowego
--1
;. Przemysłu. Zarząd w Petersbnrgu. Oddzial:y w Warszawie. Mariiiiiiiii~liiiiiiiiiii----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i~
> szalkowska 129.. W M?8kW. i€.--Twe.rSkaja, Koziecki per." d. B8.Chr. u- .1
Przyjmuję.' nadra. biania POÓ..ł:ZDC.h.
, . " szin8~ wSaratowie. NIkolska 2·
291-4-1
M'k ł .

,50. q,', .
ł! MASZYNOWYCH!! OOlllczeK ~o

Piotrkowska 116.
od 10--'11 od5-ę wlecz;
w niedz. i święta od 10-1 1 od5-~111.W.
Przyjęcie

"Rozwoju".

kim.

TI"Jkotażowych

D-ra B. "argalias•

Przyjmuje rano· od 9 do 10 g. i od 4-8
wiecz. W niedziele i święta od g. 10· do
1 po południa.
'
507-d-366.

dla osóbmaszynach. Pracę tę każdy łatwo przyswaitt. bez wszelkiej
trYkot.-"
żowych
24ł.10~3
trudn?ści. Materyal nasz. iza robotę .plaeim.y gotówką. Odległość
~JIII!!!IIt:ł.ił4. nie przeszkadza. Warunki bezplatne. I-.ze 5.-Petersburak.e
II
Towarzystwo

Gabin.et lekarski dla chorych
WENERVCZf"VCH i SKÓRNYCH

pierwszorz~dna. sila dla wszelkich robót
na sztukę, znadzie natycbmiast zajęcie
w większej farbiarni. Oferty pod "Pierw..;

szorzędna ',sila" Składać

c:b!::;::r, =':J~h~~~b;ię5:y;;'~ą ;r,:;~,:j

~

rano, 5-8 popoI., w niedziele
9-12, rano.
:14:63-r-1~8

Cboroby skórne i weneryczna

Majster farbiarski,

K,w·laty· świeże,
cięte, doniczkowe
sztuczne;
k
i De oracya z kwiatów i drzewek;
2ł5'S'4 I
Ia perfumy f kosmeiyki Ryszar-'
. . . ', d
Myda
Wlldta i Innych firm;
telefonu. 6.00.
Bez szozotek" Znana z dobroci fro-

Jest to. "lek znO" a O M ' p-t. U CN ~ N!ptcJd.
CH O'R
"
e 43 i wszYStkie .
O

1 święta

, ,\ Zgla.szl\ć '
:do sklepu .B ..,Mikołaje",:'
skiogo. ulica J~liusza Nr. 13.
252-3~2

moczopłciowe.·

8~10

. Od

"Zaraz, lub od l-go kwietnia, albo od
l-go lipcar. b. potrzebna jest <losta"'\VQ Jn1.e~aJ. 150 do 200 .garney

~Sllli~~!A~~ANEi:CbCN ET
SU ł:~ty urzeciwkO.SZ)'stldDl

:ę

"'-. . 4eh-allIL.

atarazJch majatrów ,ceohu brukarskiego w Łodzi
ninlejsz.em pOdaje do powszechnej wiadomości p.p. fabrykantów i wlaścicieli nieru-

,'I( A P

V

Choroby skórne" weneryczne i

Poszukuje się

Zarząd.

'.'

nową

Wiadomość w Administracyi "Rozwoiu",
Przejazd nr. 8.
299-5--2

'I""i

'TAIIAM\e: 'lAli! ~
11
'. UJ' 111. ,"'" ~'U1::""
,UPORCI1 ... ~"'10STAtOŚC'.O łlf~ ...R ""

lub

marynowania. szynek.

R. Bohne& CO. ~.

chomości zarówno miejscowych jak i okolicznych. że mając zdolnych majstrów i
ezeladnikow, ',należących do cechu, raczą W.W. Panowie zwracać się łaskawie ze
wszY!łtkiemi robotami· w zakres brukarski wchodzl:\cemi tylko do majstrów Bależ4eyeh do· Baszego Zgromadzenia i pOSiadających świadectwa cecltowe. Roboty zaś,
przeprowadzoue przez brukarzy tak zwanych "fuszerów". nie pOSiadających ,takich
świadectw,nte dają żadnej gwarancyi. Z poważtt.niem Zarząd."
289-3-2

używaną

ś

.
WŁ~CŁAW~~A fA8RHACl~~Rll
Marki ocbronne.

Dr. JELNICKI
ul. Andrzeja 7.:

~pIcę

z

Dr. H. Szaacbof
,_6._

o bor 011 y wen.rycz.. i

Piotrkowska 98,
Warszawa, Marszalkowska 130

Dr. Mitlolstaodt
aerwo".,

. Oboro',

1f.•"a,trIJlł I
mieszka' obecnie przy

1'•

. PiotPko.-kiej M' ••0.

Przyjmuje od 8-9 1/, ·r. I od 4'1(,-81/,

Zakład Leczaioz,

Itfal.dfz'lai,iDul.•. I.p"oD,'uidlnljk.,.lwl.'.DIUI1·.'
I,. •

Cwhi,

1

po.kóje pojedyńcze i wsp()lne. 0.tr·
l
IUWUenne II Zlm ame wraz z eCHnie. '2-5 rą. dziennie. Porad;,
" ambulatolyum kop. 50. Lekarse
'ordynuj.,,: chirurg Dp. , ••••
IIp.aoh_, ginek()lodzy:Il••••~
~_..l_:

Py

J ••lii.ki, K •• f, .. _ ..

~l;:a.:~~::Js~k~a~&:y.~'~::ly ii!r ~K~c~~,Wu~~~:rA.r:w:d~r~Jn;.IOTRKOW'
Z[fO''m,' a··dll.OBI- D •·CPC"b'
r", ' "
111,•
Z. GABLER. 298,2.2 i l aU U
U ,H ffy"y.D,
6 0

·M .
DO

,dy czwa,rtek ipla,tel{ po południu. 282'6 2

o'.

i

Ktoby miał do sprzedania
e 20 000 30 000 rb
s
. at I
U rzą.d starszych zawiadamia, że wobec porozumienia się z pracenI,.. '.' ofert
, -,
..- Nr.
pro 26
zonydoJeA. I. cownikami zakładów felczerskich i, f'rv.. zyerskic,h, bez różnioy wyzuQ,n,'.
'
"
o akladarue
Za wadzke
ąo ,od.
, dnia l-go marca zaklady w niedziele i dni świ~tecznebędą zamykane od
'.
Laskowskiego, starszego majstra zgroma-) godziny l-ej po' południu, w dni zaś powszednie od godziny 8. i, pół wie ...
.
dzenia rzeźników~
.
.
281-3-3 ! ozorem.
219-3-3
'

"

kaśc.

p,.

.'

. . .'

w , .

W" tłoczni <Rozwoju:., Prz.ejazd ]U 8..
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