,

Łódt, 12hn'907 f.
Kalendarzyk tygodaioWf:

l! 58.

Wt. św. Grzegorza W.
Sr. św. Krystyny Mo
Czw. św. Matyldy Kr .
. Piąto sw. Klemensa. P.
8Gb. ŚW. Abrahama. P.
Nłedz. J ózef& z Arym.
Pan. św. Gabryela Arch.

Cena pranu.meraty:
w ŁODZI:
Rocz"nie . rb. 8 k. Pólrocznie ,,4 fi -

; Kwartalnie" 2 " Miesięczn. ., -" 68
, Odnoszenie 10, k. m.
Egz. pojedyńczy 3. k.

z .prze8yłką

Wschód sl.; godz. 6 m. 25
Zachód 51.: godz. 5 m. 55
Dług. dnia godz. 11 ID. 29
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lub . jego zastępca przyjmn,ią interesantów codziennie,

Teatr Wielki.

środę

z wyjątkiem tlni świątecznych, od godziny 4 -. 5 -ej po południu.

borskabyla błędem i nie była nim. Ja llależę do
tych, którzytrzy;najt\ się drugiej 0l)hliL
- I to nawet po ostatnich doświadczeJ].iach~
- Nawet po nich. A to dlatego,ż:e wynik,
osiągnięty przez naszą odezwę, pozwolił na grę
w otwarte karty.
Prawdę powiedziawszy, nt.ebal'dzQ rozu,ntialem, albo raczej obawialem się zrozumieć . wła
;ze, wspóludziałem pianistld Mi •• CGuqerman z akompaniamentem Don Arelana.
ściwy sens tego twierdzenia. Wyraziłem to o...
;Bilety w~:ześniej
nabywać moillaw biurze ~,Promiefl", Piótrkowska 81.
337
twarde.
.
,
.
Wedlug
mnie·-odparl
kadet-:-w -polityce
sadę statystyka i praeowal jednocze.śnie w rniejUlema nh~ gorszego od zlud~eil.· Złudzenia eZaseIłl
. ~p
.iiJ ~
scowych d%iennikach. M. Biel'ozin nal-eży do grn: ..~.\.~~~'
•
..c.h'{)Dl~h'
I, pomagają słabości. trzymać się przy p,ozorach si~o~ •
Q,~
py pracy, r,zyH t. zw. «t!udowik'OW'.
,
~.'-.~~.~,
~.~.ń.
N. N. POZhal1Ski jest; deputowanym z m. Char- ty, częsclcj jednak są powodem klęsk. l\11~myu
~
~
kowa. Urodzit się w r. 1868, czyli liczy 38 lat legali zludzeniom. Zdawało się nam,.że za na.mi
stoi caly naród, . gotów do poparcia c~raswa e ..
.łir
...,:,. RA·.;. . . I:'. . . .•~.,;....,...··H E'N'
.'.
wieku. Stlldya ukończylna wydziale pra.wn~ez!m,
~
~ 1'1 ~
w uniwersyteciemiejseowym. a następnie by., po- nergią duchową i ma~eryajn1~ llasiye~,'·.dązeń~ ze
D D~włllĄwy,aOBOwA'NE'PRZYKATARACH~
mocnikiem sekretarza. sa"du' okręgowego. Opuściw- naprawdę rządzimy narodem. Takie pt~ęś\V:ia!lcz~
KASZ""U,:.ctłJłypce.,,,aAFLEGM. lENIU. KWASACH
"'. " , . . , "0.t/tłłl(A
szy tę posadę, przerzuci! się na linię obrończą i nie moglo popchną c do bardzo !loważnjchglul}stw,
ŻĄDA~?~t1łit>'ltR~~~o;1;~A~Y
od roku 1901 jest członkiem,. rady adwokat óW do.brze. ze się skoń.czyl0 na \Vyoorgu. O~ezwa zroNIE· PJ;'$fJM()WA;ĆWS~)i:L1aCH NAiJ'OMIAS1'
6(\-12
• przysię~łych izby sądowe i c.ha,rlwwskieJ·.
N..Po~ bila diasco), nie bylo na nią na.imnie)s~ej. cZI.ll~
OFlA:R,()WtwAŃ'YQH .Ś\ńł.OGATÓ:w .(SZTUCZNE'
v
_
J
_ _ _-~~·:'~;.,.:~·.w~()DI'~·,~.I~,S~O~L~E.~.EM~S~K1~E~'):.~~'~~_ _........ t znański występowal często w charakterze obroń,cy ltOj reakcyi I oto mamy ja1\: mi dłoni sil'y t .. iw.
'; w procesach politycznych, oraz w sądach wojen- rewolucyi; wierny, co jest rzeczą, a co. frazesa.ru,
co. jest blagt~. a eo prawdą. Ztul.my, a. przynaj;.
, nych. W roku 1907 był aresztowany za przemó ~
mniej
zbliżyliśmy się do p07.11ania stosunku czyn~
[wienia
swoje
na
mityngach
robotniczych,
lecz
na, szkołę
PatrzebnY
llych sil poljtyeznyeh; d:Gialn.i;~cych lU" tere'nie d7;i:..
~ wkrótce go li wolniono. Na.leży do lewicy bezparsieJszej walki. Gdyby nie uylo 'odezwywyborśkieJ,
tyjnej.""
od l-go lipca,:skladaJ~cy się z 8-in pokoi i kuPierwszym sekretarzem izby jest W. M. Czet- bylibyśmy wciąż pod tyranią frazesów, . że.' wola
chni z. wygodatnt na,p\e:rwszem, d~ug~em lub trze- nOkow, deputowany z gub. moskiewskiej, kadet. narodu iltoruje sobie d.rogę). że «: wszechWlad,z3.
6iem:piętrz~; ;między uh.ą~ Andr~eJa l Zayt~dzką.
Czelnokow byl czynnym czlonkiem zjazdów ziem-o ludu jest blizka), że w CHma tygodnia odwi'ócl
Oferty z ceną' :w .. Admlll1straeyl "RozwoJu pod ski ch, a po zorganizowaniu si~ partyi konstytu- się karta historyi Rosyi. ByUbyśmy niewoluikarifi
literami nP. M. S."
248-5-3 1 cyjnej wszedł do niej, . jako jeQen z gorliwych
stronnictw skrajnych, które ścią,gnęly' nas ,PO\l1"ol1
zwolenników stronnictwa Jest on najstarszym ku sobie, at my, mózg naro(lu, stupnieHbyśwy
OGLOSZEIIIE.
l z całego pre~ydyum, urodziŁ si~ bowiem w roku , w nich bez śladu. A WÓwczas ktopożostałby
w Rosyi, aby nad brzegiem llowych.dziejÓ;w czu;rW środę &:·13 marca f. b. o godz. II·ej , 1863 i liczy obecnie 43 lata.
wać, torować drogi, sypać groble i wznoąić morano, w lokalu'p~y ul. Benedykta 8, odbędzie się
sty? Otrzeźwieliśmy, zaczęliśmy myśleć. realnie 1
to jest wynikiem odezwy wyborskięj. Ona była
tedy potrzebna.
. .
Zebrania . Q-iełdowe . w wymienionym lokalu
- Mój Boże! - pomY8lalem sobie - gdyby
każde stronnictwo polityczne przychOdzili) dQ fO·
odbywaji}sięeo .śrada~
~46
znmu po sze.regu ciężkich blędów,gdybykażdy
«Kur.
Warsz.)
pomieszcza
w
tej
sprawie
na.-...-------------- stępu~ącą charakterystyczną rozmowę .
krok naprloo mnsialo okupować lcrokiem ,ws,ecz,
.....zYdY~m Dumy.
.
Za,den z wybitnych kadetów nie chciał ze jakiżby to obraz pl'żedstawialo spole.~zellstwo, kierowane takiemi silami! I chciałem jeszc~e zapytae
mną ro.zmawiać o ckwestyi polskiej). Jeden po.o dwoeh wH~'eprezesach oraz. pienyszym se-. wiedzial mi to bez ogródek, drugiego raptownie mego kadeta: coby się staJo, gdyby czę.ś6 aaro<1u
usłuchała wezwanIa. kadęokiego. i rozpo.częla.weie~
kretarzu noweJ. Du.Ii1t . znajdujemy w prasie TOSyj- «zabolała głowa), Ho trzeci przypomniat socie,
laciw
'życie ich poleceni~?l Coby się st~10. zdą;
,kiej następnj'~ce· szczegóły biograficzne!
właśnie w tej chwili jest <ogrollllliezajęty •. Ktoś,
. . M. E. Bretezin,posel z. m. Saratowa, uro- zbliżony nieco do centralnego" komitetu kadetów, I żeniami narodu, gdyby Jego. naJwyższy wysil~k
dżU się w r ... 1864.,. wy]{ształcenie odebtal w unio
zapewnił mnie, że· każdego' 11 kadeta z pewnoscią , zlamany został 'IV rozstrzyga;ącuJ zapewne w~16e
wersytecie kaza;ński~,·grl.zie ukończył kurs nauk nagle «głowa zaboli>, skoro zbliżą się do niego. I. z biurokracyą? Ktohy powrócił narodowi. uply,w
fł~ko-matema~y'c'żllych. r Po nko~czel1,iu studyów,
z pytaniem o sprawy polskie. Już oni mają takie I krwi i energii, wy ~olany .~dezwą nieobliczoną?
I w co obrócilyhy slę nadzIeJe. na. lepszy" ustr~
)1:. .B. wstąpił d,ozlems~wa kazański~go jako stasłabowite organizmy .•.
tygt~k,' lecz.w.krót·ce byl are'sztowany i wys1a:PY
- Mamy pretensYę do polaków - rzek! tyl- wewn~trzny Rosyi?
a4mlll1stracYJu18 na 3 lata. do Iwanowa· Wozme- ko krótko do mnie jeden z bardziej znanych kasiJnis}m, gdziesłuźyl jako prosty oflcyalista. w za· detów.
kładzie chemicznym. Następnie mie$zkał w Odesie
- O co?
,,~ultur&
i ,'brał udzial w. red.~kcyi (Jużn, obo.zr.>, lecz znów.
.- O odezwę wyborsl\ą:.
OdQz"t łzy -oszczeń.kiej •
był. aresztowany l ' po roku więzienia wysIany
. - O tę, którą sami dziś nazywacie, ~e tak
'(,drodze administracyłIiejna4 iat.a do gub. wiu'- pOWIem, błędem?
I
"Już ,I\:sięiyc zaszedł, psysi~ u~pUY"''''.. .'
ekieJ. Po powrocie, zajV ~IlÓW w Saratowie po.... - Nazywamy i nie nazywamy. Odezwa wy- i .Onegdajszy odczlt Izy Moszczeńskiej .a.a:s..
W

l3-go marca r. b.
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literaeka ludu".

ROZ~YOJ.

n~l mi tę myśl o dawno przebrztnialej, sielankowej epoce, gdzie panie i pa.nowie z mody raczej t
D1ŻZ miłości dla ludu przywdziewali strój pasterek i pait.erzy, b{) to było przyjęte w wyŻ9z6m
tow:\,rzvs'twie ...
:, PaI!ł, Iza lVIoszczeńska swój odczyt naszpil ..
kow""Aa wzlotami, wzruszeniamCwl'ażeniami,któ ..

re ma ehlopska dU8za odczuwać, ezytając utwory

wieJkir,h na.szyr,hwieszezów ... Poza tym potokiem
nie tylko nic w odczycie nowego, ani orygi·
nalnego nie bylot ale wszystko, poct:ynając od satnego tytu.łu odczytu zdradzało, ie pani lza .Mo·
,:-:zcztulska mówiln. o przedmiocie nieznanym sobie,
ani 'i·OZlHllill.uym. 'Ryła. to taka nieprawdziwa lekcya (I lnd~de' dla uczeHic pięrwszej klasy, śwlad ...
t>~ąe,a, o dohrych eh.ęeiach prelegentki, ale i o jej

-- \VGorek, dnia

1!~

marca 1907 r.
====~====================-~======~==
autonomii> Królestwa Polskiego, zanim zbierze: _się
Odezwa klubu rusińskiego .
Dmna. Co 'Vdęc, :zdaniem p::lll~kiem,jeHtn:ie:zhęd:~'
ne dla uspokojenia kraju?
'
Ze I..I WOwa. ,donoszą:
R, Dmowski. Uważam za konieczne oddanie
"Dilo" zamieszcza na naczeJnem miejscu ode- . w ręce pol'aków zarządu krajem,~vprowadzęnie
zwę
l'usiIiskiego klubu sejmowego, podpisaną jęzJka polskiego w sz~ole~ w sądzie i urzę<bia,i
l przez
wszystkich 14·tu poslów rusillskieh sej':'
zniesienie stanu woJęnnego ..
l mowych w sprawie urzędowego języka w gmi~ natyclllniastowe
lIr. Witte. O oddaniu wlad,z!,' w ręee pola~
! !lach.
.,
.
ków nie może być mowy, bo w dzisieJszyc'h',~ft:"
vVskazu.ją;c zaproponowany przez posła Abr(t- runkueh powierzenie dowództwa. lW<1, wujskieI1lpo~
hamowlcza i towarzyszów projel(t ustawy, wed.lug lakowi jest wprost niernożebrle, Ił\,,! przęGiwny~
którego za, wewnętrzny język urzędowy da.I,lej gmi~ razie między władzą cywilną a wojskową kOłl~
ny lIla być na. przyszłość uważany t.en język kra- flikt będ?Jie nieuniknłOny.
jowy, którym 'g IJJ in a, jako urzędowym, posługiwa
Poniewa:i p. Drnowskioswiadczyl, że nie jest
la się w chwili wejścia w życie tej ustawy, a do ~ upoważniony do iaduychukladów,a. 'ka.tdyz hl.,.
I zmiany jego trzeba b~dzie większości 3/4 glosów ! terl.okutorów ohstawał przy sw()j.eJl~ zdaniu, sta ..
rady groinnej;wskazująe dalej to, że projekt ten ! rając 8i~ w dł.uższej (lysk\lsY.i bronić żajętegQstfi17
,mo2e niebawem stać się ustawą, wzywa rusiński ~I' llowiska, hr. Witte pOpewllym (}~asie 7.aprop"o~
klub ,Wgzyst~ie. ZWierZ,chnOSCi ,?miun~, aby je~z ,llowal, ażeby polaey, pu Pf;lfozuwieniu. się WZf:l,
cze w tym mieSIącu zwalały posIedz6ma rad gmlll· jamnem, postawili «minimum): swoich żądalt,.rząd.
nych, w celu uchwalenia zwyklą większością glo- zaś ze swej strony oświadc~y" jakie"ruaxiHlum~
sów, ie od dnia tej uchwaly ma być używanI ję- ustępstw ofiarować moie. Po "ostatecznemustal~,~
l zyk wylącznie rusiński, Jako urzędowy język gminniu tYCłl żądań ze strony p()I~kó~ i ustępstw Zę
ny, tak w wewnętrznem urzędowaniu, Jaje i w po· strony rządu, rzecz cala za.łat.wiona będzie przez
rozumiewaniu się ze stronami i w korespOndencji l adres do Korony, w odpowiedzi . il.aunastąpilby
z wladzami autouQmicznemi i rządowemi.
odpowiedni akt prawoda.wczy.
Na powyższą propozycyę p. Dmowski odpowledzial:
- \Vątpię,czy tomożliwe!(,;Jed,wa~li eto
wozmożllo'~)-obiect1jąc jednakte bi·.. Wittemu, Żł:)

2

ł

S1.1'IW

I
I
ł

lt'iauof)li.lo)~ei.
lVlo~~ mi

kto z czyteluików wyjaśni, co to
jest <Kultlli:a literacka Indu?) Zdawałoby się, ie
to będzie tw6rClOśc ludu, czyll to, co ,on pisze
luh nkhHla, a wię~ :-5}}iewy ludowe, klechdy i po~
dania. Tymczasem o teru się nic nie mówiło, Prelegentka tral\:towala' tę rzecz, jakby Ind w Polsce
nit mial swo.iejpl'zBsdości; j~k gd Jby go dziś
potrzeba bylo'W yzwalać!
rJ'ymcz~em Jud ~yje historycznie, czego mamy dowody w licznych aktach i w calem pra··
wod,a.wstwie ,polsł~iem od 11ajdawnlejszych czasóW'
,. ~To]umiila leglHn" 7,awlerają wiele konstytuGj' i
pl'zychy]nyeh, i llieprzychylnych stanu kmiecemu.
Liter.atura. ludowa jest bardzo bogata i lliezrnier~
propozycyę tę przedłoży 1'.1elegacyip.olskieJ.
J!tępowa.ina. Oskar Kolberg pozostawil przeszło
W ostatnim numerze tygodnika ,jZiemia piotrJak wiadamo, przewidywania p. Dmowskiego
trz,"Y, tlZ,ieŚCi ,wmów, swoich prac etnogr,LiOC/'mYCh" 'l\Qwska" zll.fi:jdujemy opowiedziane przf\r. posta ()kazały się shBzllemi.
cl..ud;) i cale życie temu poświęci!. J anek z Biel- I Żukowskiego wspomnienia
bytności p. Romana
-:-:-:.-..
ea,(J-an Karą! GregOl'owicz), .znawca ehlopa z e- " Dmowski~go lI, hr. ~lttego. .
.
p.Qld 1863)\t przedstawił Ilanl w swoich "Zary(Zn~Jorno::;c. mo~a. .z hr. \Vltt.em- mÓWi poseł
(1
gach,-wje~skkh" Prosza.nach" i Obrazlyach wie'- Żukowsln--da.tuje 8H~ Jeszcze z tych czasów, gdy
J
,,,
1ł:L
J
l
. . 't
' b
.' d k t'
l .
~kj(>-ll" palYllstrój etyczny ówczesnego l\łniecia. Ja w n:t lll1S er 8KarUnLeJe no ro ~le zwraca, Slę
"~,l ,Z lłrac:yjego dQwiadlljemy się, że, wśród I do mnie. o ,pomoc w. spra~ach b~d~etowy?h.
List z't'zędy.,
chlo.póW rów,uież istnieją ·klasy. Mamy chłopa a- I
;~ eSl~Ill~ 1~05 1. ua J.ego ~I osbę p~~ec;ha:ert:t
z ,powoąu porzftdków miejskicl(otrzymaHśóiy
rystokrat;ę, chłopa poetę, chlopa lichwiarza i chlo- I do Nl~mlec w celu zbadama syo:;temu Ub(~ZpleCzell
list~ któ['y z riwagl,lla trMćl for}ll~ pociesznąp.1J,;,wyrobnika. ,Nie bez, talentu również, byl Ka- robQtmczycb. .
.
.
~inile:r~, G9r~lczyk, (Wls.dys-law Anc;?;yc) który
Po pOWrO?16 .. wzyw~y byw.alem na nar~dJ zamiast w. $kr.~ycat.upod'~.je(IlY in '. <1xte 11SO. .
Móśc\wymó j Panie i ltedaktorzeDobrodziej u!
w, "KW1Qt.k,ąłl ęa.lyszereg pięknych pozostawił po,..
~, tym przedllllocH~, po ~{to;y.ch !ller~z rozmaWlawiastek pisa,uych dla ludnI
hsmy . na tem~t politykl bleząceJ. ł eWll~go razu Niedawno tu mieszkam, nie m&lll houoru.znać 'aUl
, . ,Poza, tj 9l iz a.pisanJ ję8~ caly szel,'ag )l.8;Zwisk, ~r. Wltte .zaprt~,co wadl~g ~ego zdanla" n~l,e- . p~n~ Pi~ezydenta.,a~i 9Jcó'\!,wns~eio>,I~iasta~nje
j~{ K?llqpJta",G.,ol~~iQW$jd. WiJ1C6Ilty PQ1~ . ~o~. ~y. prZ6~sU~WZłąC ~H(L~SP?k.oj~u~a, Króle~twa ',I 101-. mQKę,'Y1.ęe,9so.blscle,W;JP(i!Wl(;Jz~el~' tll,\ 'Uly~łl ża ..
~ów, tem ci. baI~.dziej, że choć,nie powiem hytu się
r~wskIJ .. Z~gota. Paoll, W!ac~aw zOleska., WOJC1e-! f.)~lago. 1 ~akie ,są .Je~o n;tJP\lni~J$ze potlZeby. ~o
kJ, >Gloger,M;arciukowski, BrzozowskJ, Kraszew- nHHv.az~le c~ute~ sJt~łlprawnlO~~\mr i do w~po.WIe Jąkał, ale clerpa~e na dus?-nosc, szpetnie się zaci·
ski, Orajnert j wielu innych. Nietylko jed.nak pi- ! d·zema czeg?ltolWl~k ~v,ty.rJl wzgl~~dz,e.) ZWl Geltem nam, gdy się uniosę. A już bai uniesienia nie
saI~~e, z ,kolic,a XVIH stnlecia, jak Karpillski, Rle I uwag~ hrabIego, ze~'~aSllle baWI, w I ~t~rs~UI~~U obeSZłO by się. Znam ci ja moją IH\tllrę.
Możllaby. do nich, co prawda, uapisat,ale
i d~,ynleJsj:' Kl.onowiez i Zimorowicz obejmo wal i
delegacya pplska, J-iozfJn.a ;l przed~ta.w lC ł,e li ro~
w',g~~aich ut~orach lud, a W zbiorze d(antyczelc> l n~ch, strou~nct\V,' Itr. Wltte W:Y~'a,~}l chęc p.omo* nit; znąm ,formy takiego pisllna,ani tytQ,lów,ani
3~ pieśni1 hrunlzo odleglych sięgające czasów. Są ł Wlema z Jednym z przedst,awlclell. str~n~uc~wa raug tycll pan6w;pojęcia uie mam również czy
toutwQry przewai.nie ludowe.
. demo~U'atyczJlo.. narodowego~ Jako naJbardzl8J lIcz- pisaó z markami, czy tet obeszloblsię'ibeż nich.,
a ustaw stemplowycb, cltO(~ zęby rwij, nie znalU
" Kultura' twórcza ltaszego ludu nie jest 'więc llego: w~łrwowego w kraJU.
.
.
r~e(~~ą nOwą. a w naszej literaturze zapisal:l się
:u ,,!,a-zaJł\cp., Roman~ Drnowsk1ęg O• za Jedną l---prz1zuam si'i, ie ja się iw pi$wie ,unoszę ..•
w"wieługalęzlach i do dziś ma swoją. oiągłość i ' z na.J~t}z8zych . głQW pohtyc7: uych, znającego do· Lekafl'8 runie nawet straszą szlagiem przy- pis,a ..
niepospoHte talenty, jak lli(~dawno zmarłego Adol- I ldt\.dm~ stan l potrzeby ~l'aJul zapr0,P0Jlo:walem niu, bom korpulentny i ktdtlrowzroczny, więc gdy
f~J.)ygasIńsld,cgo, jat{ żyjącego dotąd lIenryka I łH~. W!ttemu rozmowę z mm,. za,zn~czaląc". za l~a piszę, brzuch gniotę, deoh. i para' ze, runie niby
SieIlkIe,wicza (Szkice węglem).
~Vl.oH w Peterg~ul'gu ,;tr~hę l~COg.llltO. .Hr. Wlt- ,jak przy mowie nie,uohodzi, więc gdy jeszcz6
\ gniew zacznie od treści pisma kotłować, wnętrz."
A;le,prel'ęgentlGI" p:rzedsta,wiając kulturę lite.. te Jedt1~k. wY,ra,.zl~, ~hęc wldzeu~a .Się zmw.
rl\ckf~ Indu, () tych rzeczach Wcale n\e 'Wspomniaia,
NazaJu~rz byllsmyz drre~Wlem (~epa~ta?Ien .. to ,i o ~mierć nie trudno,· teru ci bard,iej,~e' mi
:tąto dowodzUa, ie dla ludu~ :~lli dla dzieci J1ie tu ha.l~d.Lu 1 przemysltlLltwlllowem~}J ałel1sk~m U od salllegotu IlTzyjazdu brakpo~ie~r~a. r nie
trz:ę,ba specyalnych wydMrIl.i~tw. Owszem, palij, hr. Wlttego, , g(~y., zamel.dowa~o P', DmowskIego. dziwota-bo człek nie powietrzem, jeno smrodem
p~tJ~ebu, ~odo po:dOlllU kaidego . umysłu musi ~()~ec ,t~go ~h~!ehsmy Slł~ poze~nac~ lecz pre,zes oddycha!
''\Tolę jui do. Ciebie, Mości. Redakto:rzewypib1:c pr:r.ędUllot dostosunkowany. Jeżeli dzieCiom mlmstro~, pl O~lt n~s. o pOZOS~a1~le. l tJl~$POSO'
Pl',~Z~C~yt.'}l,~l,l1J,'"" " P, r;r;Y,b}::;zeWSlti.ego «Dla szct,ęścia,.1 bem_ stalI;"m y Się m.ll1:?WOlny ml sWladkaml rozmo' sać moje żale, bez uniesienia, boi 'oo'Żeś winien?
ChybBiwinować Cię motna, że ni&:wYnlyśla,!B7, Co ..
lub· "Po złote, runo --, to Je znudzi, ale gdy im wy Jego z l· D,fl1owsldlXl:
..
dziennie na ,porządkil tutejsze,ałeuJ.Ote by Ci ję ..
da~n'fi ,,2'4,obra.zki", Aue:zyca,' to je niezawodnie i
. Hr. '~ltte 'prowadzIł roz!nowę w~ Wl~SClWY
seza i za to kozy dosypano! .
,
",
zajmie. '
,.,~ 8oblesposob, tJ.~8.memn. soble) Od~O~'l~daJąc ~a
Już ta wasza ,Łódź ~niech ją gęsidepcza
" PI,'el,egentka sama się następnie zbijała, utl'zy- ł zadawane ~H'ze~ SIę pytanla .. I 0. n~eJaklm aZ8.S1e
mnj'ąc, ,że 111ewszystkłe lltwory poetów nadają ł P: Dmowskl, meco tem zn\eClerplnnony, odezwal to, cacane miasto, ani'slowal A ,topnieda.wuo "~
Ululo mi, się wlluczel~mój ila Pio~rkow$.kleL llle
s~ dla lu;dłI i poczęła W}łiczaćte, kt1reby ona S]~:
..
•.
zs;ofl;artJ~r.a" .. , ,.
"
'
I
r ,Pr~YJa.Clel m()j~
g~neraJ; Kodama, rok, t~~ utopił! \Valyz lodu l skamieniałego błota przy
.. Tr.rtłczaseni bez zaofiaru\Vftl1 prelegentki za- ł mu w I~klO przepowledzl~t,: ~e '~teJlwb,sn~e chOdnikacb,: . CZ,.tll& znpa 'WrJ.ns.~9~ael.t, a prz. y
uyle ,deszQzu .lub. odwilźy wali 'sobie owa zupa.
zl1acaam t t.e .Mickiewic1'Jl od 30,lat bez wyjatków l spos6~\ Ja~ 'pan, l>rz~~~wltW OędZH~ w sprawle
~rodkiem u~I.cy~~a ną.wet chodnikami i'dp pjwnic
prawie eZJtają elłłopi w GaJicyi,> a . sama ptałe. ł polskIej nllmster ~·08YJSKJ..,
'
",
ge::ątka'll1tzlznaia, Ct) wreszciejui od lat dziesię- t . Na to. hr. \Vltte za,p~tal:
" '
~ zagląda. Nl~ch~as. " ,
Jak tu. w,asz:1. zu~a px:zeJmiete w!~ze ulepszone, '
cfl.ł:.Jxylo glośoo.m~,że',<Tryl0S'l~. Sienkiewicza rów- ~
- W1ę? ~o 'pan br łes tr.~n polaklem, co w 1'0- •
l~rudnefyns~,~okl, to .wa.s.i sama. c491et:l.l:atem nie·
nre~; . z zupełn.eID 2I'Ozumienlefll i z niepospolitem ; ku zeszłym J~ZdZlr do Japonu? .
'.JH'~~k~wrenie-mp«)Chłanialł wieśniacy i robotnicy !
- ! a IHQ:l bylettl, .,.... brzmiała Q'dpowiedź p. ominie,~Qćprzecie te gnoje 'i ,$UlrGdy\vytwor~~
W'(Jł.łłe~ l>tilsce.
. '
l Dmowsk.lego.
cale reg~lIle~ty. tych ,stworzO..rl&k,e.o Je doktorzy
,Cltło:p pols.k&- to nie mi~ka istota - potrze. ~
. Od te) ohwili h~. 'Y itte pytal) a p. D~lO~- bakcyl~ml mIanUJą· A ehoróbsk,o z,emści się ja.k
b~fąe~ ,b'~\{awłJj opieki prelegentki i ogółu; to ł sln odpowIadał., C::tleJ t~J rozmow~:przytaczac Dle to zwykle bywa) na winowajcach pluchowstwą.
~~I';,łOWł~e~\., JU~ urobiony, tw~rdy, ja,k skala... m8.- i będę, .~o praWdop?~?bllle ;na~a." Jest ona, ~. opo .. miejsl~iego, więc po OjcÓwnajple.rw t'L dopiefj;,
później. ,t~~ morówka sięgniepodzieei r e c't.a
Jący ;swoJet!ady"ij.e ehłopsloego rozumu. Ze WSl:;ll ... l wladanIa. p. I?mowsl\.~e90, za.m~t~SZCZOllągo ll~eda,y"
tek. waruukow z~ych pozo",,,tar analfabetą, to cl'ę::; .. no. w ".GaZ0eł8 polsk18J? ~ ~t0re, według, ~ll1e" me mieszkancow tej waszej plugaweiŁodt:L
, . CaLe. iYCięprzemiesz~aw8zy n~;wsi,:;::l?i ll~t . .
ką. ~', J?'T~Jk:ra.. l~wda. Pozostał jednak dyameu- l. daje 1l11ar,Y. o tej ~ne~g\l i . stanow~zosel, Z Jak~
tew D.leobroblOUlJnla1e p l' a. w tl z l w y UJ.
i}): D.mo:wskl, brom l 1Ut.e~oesow polskIch, co przy- sialem SIę .tn sprowadzac, ale po sroie.rQL IUe·
____' _
. '
ł PIF;l1Ję .Jedyme Ilkrorpnoscl autora.
l)rzytoczę tylbOS,zczki me~ Żon y, jak Zipcia, najs~M'3za 7. corek
~ ko ustępy najbEird ziej
cie ka we l ehara ktel'ysty~
1110lelr CI) . Jest 'LU Zil, doktorelll,UWf1ęła Si~, la"

I

l

l

Z prasy polskiej.

°

zy

I'

Z A, K

l.

I

!

i

l

j

~:ae;'.(;!.ta

CZlle

Hr. WiUe.

Obe~llje

uit!

flloi~

b!~ 11llJWy

o

mi tę \\'a::lL:(,~ za.powietrzona ŁÓj;; (~hWa'h.\i
lązeehwabl.~, t,Hll p·owiada--bnlkiJ!O· elckfrj'ka,t~i.tl ...
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ROZWOJ -

•

Wtorek, dnia 12 marca 190Tr.

pOSiada on jeszcze . dotychcza"3 zakonserwowane bardzo
sta~eparagrl\fy: 1039 t 1040, -- które redaktorom groźą. 1
rokl~~ t .4 ~iesią~ami więzienia. oraz 500 rublami kary
do dzieci się ~lPro.'wadzilem:
~.len,lęz~e,!.
r,akiR.l kary od sądu honQrowego nie może
Ciężko żalnję dziś, Klnę te wasze gazy
SIę ~pOflZHlW~\C l'edt\ktor. Ale sąd honorowy może wyznllbruki i elektryki etc. etc, niech je jasny pioru~ czyc odwolttn:e.
CZY, my możemy na to zezwolić, aby llam nakazano,
trzaśnie! Bo; to mój . Mości Panie Redaktorze, ,
p:-zypuścmy, odwolać,że dr, S. mial racyę żądać wykreśle
DieprzJmierzają~ lntbek w kubek, to. samo jak
Ula w ,.duchu narodowym." A przacieź na wyrok sądu ho ..
z ,tą szargulą., flądrą, ce to kos7.uli, majtek z prze~ norowego niema apel acyl.
'
"Rozwój" od dnia swego zalożenia walczyl w' imię
proszeniem, ki~cld albo wcale nie ma1 albo brud
budził ducha i tycie narodowe w Łodzi t\
z nich' aż kapie, nawet gęby i lap nie umyje, narodowości,
potem ma to odwoływać?
'
ale ,gęb~ umączy i p,rzyrumieni, ślepie i brew
. Dla tego wolałem narazić się ewantualnie na naJpodczernl,.kapelusz na dwa piętra z piórami na wyzszą karę sądu koronnego, aniżeli przyjąć sąd' honaleb wsadZI, rękawiczki na brudne. pazury wrazi, ro.wy" którego. wyroków nie moglemprzewldzh~ć, a tem
jed wabną suknię i paltocik wodny na to wszyst- wlęcel pod zadnym pozorem nie mógłbym odwol.ywać
zasadniczego kierunku gazety.
ko wdzieje i panią ha ulicy udaje ...
. C? się tyczy polemiki, o któl'ai p, R. i. dr. S.. choJota w jotę z Łodzią. Brud, smród, gnój po- dZI, m~~j s~ę o to nIe. obaWiają. Tego rodzaju reklamy
prostu gdzie tylko okietrt rzucisz; o kanalizacyi ani "RozwoJ, me potrze&UJe; dobra ona dla tych którzy jej
poszukuJ.ą.
,,
słuchu, pomimo, że w blocie toniemy, a stan zdroW. Czajewski.
wotny miasta skutkiem tego pod psem; wodę p~je
cia taką, że aż się g~ba od' niej, nawet po przegotowaniu, wykręca, a od surowej to by nawet
mój Az.or uciekl,.alezl1. to na pokaz djablu samemu macie rozmaite, jak owa flądra, figielki
-sświecidelka, brząkadelka... Gaz z Jakiemiś ta~
Wc~oraj . p~zedstawiciele rolnictwa z kraju
Auerami, czi tam sp6dni.czkami, od. który'ch pewno nienajdłużej . zaniewidzę .zupełnie, elektrykę całego zjechalI SIę do Warszawy dla utworzenia
cel~tl:al?eg? . Towa~'zystwarollliczBgo, instytucyi,
z·jakiemiś tafu. po rogach UlIC, dla niej wygódkami, a. tu i łł~z nich ciasnota straszna, tram- obJąc l zJednoczyc mającej myst rolnicza Dolska,
Zagajając obrady, p. Stanislaw Chelcl;owski
waje. ponapychane ludźmi jak śledziami, skutw ~r,nleni~ ,komisyi organizacyjnej, poduiósl wa~~
kiem,cz-ego jakiś mydłek wyciągnąl mi onegdaj nos~
ChWllI. PrzypomniaJ', że w ciągu stulecia
złoty z dewiz'l~ąz~garek? com go Jako pamiątkę kraj ,nasz. po raz trzeci przystępuje do takiej
p.okoledże z naszeJ zawIeruchy chował' i, ,bardzo

fony, tramwaje, He,lenów i t. p., tak mnie w koń
eu ,otumanUa-majątek puściłem w dzierżawę i

Centralne Tow. rolnicze.

ceni!.
Czego wy tylko nie macie!

Nawet falszywe
macie. Niema dnia bym
ich paru sztuk. do (tomu nie przyniósll
A niech was lodziaków razem z waszymi ojcami .siarczysty deszcz spaHl
Ze też w takim gnoju--a w takiem oszukaństwie życi potraficie?
złotówki i czterdziestki

.<

Czuję

zebymtu niedługo pociągnął - więc
z pierwszem tchnieniem wiosny na wieś ucieknę
i na cal Ił! okolicCl rozpowiem sąsiadom, żeby od Ło
dzi. jak od morowej zarazy na kraj świata ucieliaU.
.
, .lJciekaj i Ty urości Redaktorze z tego cuch.11ąc!ego Babilonu, boi Ciebie, mimo Twych <lobrych dlamiaf3ta ehęci":-dyabh niedługo, jak sweg9,.wezmą; pl~ń,na to mieścisko, budę zamknIj,
weź
nas d'1ie:ria,wę i gO;:1pod.arllj ja,k ja na roli.
NLeswięci gar'nk\ lepią. Nauczysz. się., wypraktylr~jeszi jakoś to pójdzIe. Na\vet i kozę, jeśli z niej

?

coś nie coś zostanie -

»:aświeżem

odsiedzisz

~obie

Kończę".bo już dłużej pisać nie mogę i

szę

przyjmij

IMIONA. SLO\VIA.NSKIE. D zł li Niecislawa.

. TEATR VICTOIUA. D z iś "Piękna' l\IeksykaAk•• ~
o god~inie 8 wieczorem.
.. .
~- J u t r o . "Rozkos~e Warszawy." Pocz~tek o godz.

Początek

8 WIeczorem,

.
WIELKI. D z i ś "Lunatyezka", opera 'Bel';
.
; liruego, Początek o godz. 8 wieczorem.
J u t r o "Cyrulik Sewilskill opera. RossinJegQ~.
\ PoC'zątek o godz; 4: i pól po pol.
i
- J u t r O' koncert don Ju&na Manena. Począte~ ,P

l . TEATR

l

sygnulowe. l V' oddziaŁu
I, nla
w domu rekWIzytowym

tegoż

ł

pro-

mÓJ Panie Redaktorze od pod,pisanego wyrazy należnego Ci a rzetelnego re ..
spek\u.
T woj sługa
K .... n-()bywatil.

rtorą d~lS posl~damy.

StaJ~~lY

tez wobec

..

SP?~zlewanego;

w

bl~zki?j

łódzkiej straży ogn. oeh~tn.

odd-ziatu.

.ZEB~ANIE. D z i ś orge.nizacyjne ·ze~te,nie stawad.
wzajemne) pomocy pracowni!(ów teebnicznych Dzielna
ł 31, o godz : i pól w~eezoram.
.',
i
- D z l Ś zebrame murarzy, Młkolajewska q4, o g.
, 3 pOpotUdDl~
.
.
,
- J u t r o Ztibral~e giełdowe, Ben~dyk;ta 8, g g~dz.
11 l'aDO.
. ,
.',

Przyjazd.

l(V czora} o goJJzinie

11· eJ'

wie-

czoren~ przyje.chał do Łodzi czasowy general~
gubernator wojenny piotrkowski Rodkiewicz.
Zapomogi dla monasterów. «Prawit. wies.t·
nik> (X'! 43) oglosU teraz charakterystyczną
uclnvalę rady państwa, 'powziętą jeszc.ze w s'tr cz ! niu r. z" na wIliosek na~zelllego prokuratora.' ąy~
no da ,prawosławnego. l\:fianowicie postanowione
od dnia 14 go stycz,niar. z. cofnąc \;zapomoigi,
udzielane zeskarbn niektól;"yni klasztorom prawo~lawnym ,w głębi Rosyi,a z zaoszczędzonej
w lIen sposob kwoty uchwalollowyplacaó st&Ię
zapo.l~o~i mon~s~erom. żeńskim: w Leśuie, w:gtl•
bernu sledleckIeJ, po 20,000 rb .. rocznie" w Ra··
decznicy, w gubernii lubelskiej, po ·4,500 rb. i
w Kl'&Sllymstoku, w guberii grQdzieńskiej, po
4,052 ruble.
.,

!
<

Tymczasowym

I

,Mości

-

! wieczorem.
i
ZE STRAŻ.Y. D z i Ś o ł!odz 7 wieczorem ewieze·

handel.,
, vyówcza.s praca rolnicza koncentrowała się
glowme., w ręka~~ w!aścici&li większej własności.
G.dy dZlS .'własnosc wlęks~a znacznie się rozdrobmla, u~zlal. ~ pracy bIerze w wysolrim stopniu ł
własnosc
. ' .mnleJ'8za.
.
•
... ł
l ' W ~:v~czas . me było r eprezentacyl politycznej, ~

i

J&l:--.

t r o Boienny.

l

w gminie

Namyśl. s:ę Redaktorze
·swej, co o tam sądzisz.

powietrzu.

napISZ mi, z laski

orgamzacyJ. .
.. Pierwsze ~o:w. rolnicze w r. 1810, po krótklej egzy~tellCjl l po dwukrotnem wznawianiu usi,..
lowarl, upadlo w r. 1817.
'
.
Na~tępnie w. r. 1856 po ,kilkoletniej pracy
Iedak~Yl ~~oczlllka gospodarstwa wiejskiego~,
pod sIlną llllcyatywą Andrzeja br. Zamoyskiego
f?ZPOCZt.lto ~tarania. o zalożenie Towarzystwa rol~
nIczego ogoIno-kraJowego, które powstało w r.
1858 i zakończyło swoje istnienie w trudnych warunkach bytu w r. 18tH.
\
. Obecnie po raz trzeci stają rolnicy do wspól1 neJ pracy.
~
. MÓwc~ pr.zeprowadzil pewną paralelę pomię! dzy warunJ.(Uml z r. 1858 a obecnemi.
Zaznaczył, że w owej chwUi' rolnictwo stanowHo główną i prawie jedyną gałąź pracy i źró.dlo dobrobytu kraju ... Dziś rozwiną! się przemysi

Kalendarzyk .termino~y ~

:
\

generał-gubernatorem

wojon-

nJm i naczelnikiem ochrony wojskowej :na CJ'U·
ben!ię, radomską min.nCiwano general~majora §uwickiego na miejsce generała Butakowa, .' który
otrzymał' urlop.
.
,
:~,j Konfi~kata gazdy. Wczoraj z rozpor~ąąze~
nla. lllspekwra do spraw prasowych skonfiskowano CZę&0 naldn.du .N~ 6 cLodzer Nachrichtealł za
przedruk artykuliku z 4:Ruskiego Stowa> zatvrr "
t'urO">!'lno
'S zu l
' plenIę
, . dzy ze SWlecą;",
' . . ' oraz
.I"
'h C", ' 0 0.
mJ~~
,depeszy z Hostowa o tem, jakoby Zwi~zek praw:"
dZlWyC~ rosyan wydat proklamacye llawolu'ace
do pogromu żydów i kramoluików. '
J.,

.

fl'

.1

przyszlosCl samorządu -:- l Jedną z mepOWlerllle I
.
.
ważnych spraw będzie współdzialanie i współpra- J . , Z ~ras1·. <Glos zagłębIa) przest.at wychQ ..
ca dla~ do~r~ kraj,U.
ł ~ZlC~ ,~Na>to.rill~t w Sosn~~cu wczoraj ~acząt~y ...
, .W 'p?~p~eszneJ, wzmiance nje jesteśmy w moy.- l ~hOl~ZI~ .ClZlenmk }~. ~. q\.~ryer zaglębla,~ktore
n~oSCl sClsl~.l str~seić. pięknego przemówienia
~o I~l~(;l~~ya '~. SiO\~Ie . _\~stępne~ .zapo\Vl~d~, ~e
Chelchowslne?o l lIluslIny się ogl'allic~yć jedynie. pr~waJ~l~ będzl~ tu yIsmo w .kl~l UDJ:U ~\ybltDle
do za.zl,laczema plr'zewodnioJ' mvśii.
f n.~l,~od,_.o.\'~Jm., Jal.\~. wyda.wen. 1 1.e.dakLo..r. od.po.W nr.
13 "Dziennika
pani F. Rudnicka i · ·Mowca za,kOllczy! okrzyldem
J
' l
d , t t·0 plsmo p. Jan D ąbrowskl.
,dr. St.
Skalsłd
pomieśeHiŁódzkiego"
Ust,. który wymaga wyjaśn3. cześć :narOl[ ,\\ d
le ,:.1,1 uy po pIsa
niania
dll polskiege i rolniotwa polskiego.
I
1. .giełdy .. Jutro w środę d, 13 marca r. h ..
Rzeczywiście, po ogloszenill "Kroniki Tygodniowei"
Na przewodniczącego zebrania, zaproszono' o goazmie 11-eJ rano, w lokalu przy uL Bene·
w50 mlll1erZe ,.It lZwoln'" w 48 gOll~~in prTybylido mnie, ra. dcę Leona Przano\''{sldego, którv zorganizował o.':ykta," ~~~ .8;.odbęuzie się zebranie. g-ieldQwe. ~e...
jako pełnomocnicy powyższych OSÓD, profesor S:~whisłu
b
J
'-'
i a~~okat Alekst\nd.er lVlogilnjcki, proponUjąc w 1~1eniu
lUro,. zapraszając na asesorów pp, GIi:Jkę, Brot)r~nta, gJehi?we, w wyinieniOllym
. lokalu, otlby.
w~zeJ. wfIDienionyeh są(! honorowy, Pr\,ipozY~Ył od- CI.lOcklego, bar. Haydena, Wladysława hr. Potoc- waJą Slę co srodę·
mC)wUem. Posłannictwo zatem obydwóch pa.uow bylo l,nego, Kinio.rskieg. O i Oskie.rkę, na sekretarzy zaś
TowarzJst'nFo 'nrz.. ftl·w';eJ...·1!·~o"e ·o:tw.or·lv l0 d,.wl·e
'skoń?.żone•. Pozo$taws.'lo im WSLł!.Ć i wy;ść, '~'I\k przynaj- pp Ro
l
O
l
.. r .v
lh,C!I •
]DUle) dZieJe sJęw cal~m świecie CYWIlizowanym. p. Mo'
mo.c (lego l -,I ssow~ \Jego.
filie w Pabiariicach i w Zgierzu. Za na:~zen:l
"gi,l~iekł ,wy&t;\Pil w~eay z cal'ym szeregiem p,ewn,Ych pre- ści Dal~J ~. Cl~tti-:l~wsl~l ~dal spr,awę ~ ~zyn~o- sr.eul~ictwem ~rosi ono mieszk~~c6~v ~Jżej Wf·
SJJ" sl\dow ltor.onnych l innych środków, ktoq'cnma. się
ocr' . kom,:SYl . oroanhac~lneJ, przyczepI .zaznaczy~
llllemonych. ITno.st,abyprzyczyll1h slęlwzez zbie'j~c' p. Skalskt .Prosta forma pi'1.yz\vQitóśei nakazywała coś
r"oolOl~e u...name, dla .zam. laru ntwor.zellla lnstytucyl i ranle. odpadko'w do ulz·,cuia. nędzy.. 1)0 o·dp.adkl·
p" .ogdniekiemu OttpoWtad.zie.ć na ta niewtt\Śctwe pogróżkI!
.
n
Międ~y Innemimówilem i to, że redaktorzy są narazeni
n~cze) centra l ne] l bardzo zywą sympatyę,~ zglosza si~ wysłańcy
komitetu. .
•• 'uapaśei z.za węgla.
w ~colkach wlośc.i::n'lSkicb dla wspólnej pracy z inZ~ .
k
d .wTI robotnik'
. . . . 1.
P. Mogiląieki. z iscie inkwiz;ytorską s7.ybkością podtehgeneya rolnicza.
'.
.Wląt8 zawo O ~ , . O\\'. llemDJWlł,
ehwyell to zdanie i zaczął wypytywać się, czy. dla tego
P. ,Vitold ~iarczewski zloż l s rawozda . l '\v dmu 10 b. ID: ~v sall}3:e~11llaOdbyl,~~ si~ 08?1=::I~::'i::~~Ż ~:..~'::.~o, zo uważam 'o sądy za· mniej z wy datków komisy i orgauizacijnel dZiękuj~~! ll~" zeb~ax,,~
S~V!~~~~~~~~g~.
zw ląZ!c\ ~ode
u
Powinieuembyl odrzec p. Mogilniekiemu --: co teraz' prZjtenl sekcyi rolnej za nateryalną pomoc.
l i~~~~~l~d~~~O w:~~ ~. O:Ó"l:'1 300 o~óolegtO, ~~. f 7t hf:
jestem zmuszony }H)wtorzyć wobec oQ;J'oszonego listu,-że
Skonstatowano prawomoenoś,j zebrania i O"dy; . II
'b
egoz &e u.
misya p. Mog~dawno. JUŻ się skonezyka.. powiedZIałem
przystąpic miano do sprawdzenia peluomocni~w Byly omaWIane kwestye ogolne, anastęp.nie 00Jednak WÓWCZAS, że Jest to tylko nasz~ pl'ywatnt\ roz- postawiono wniosek, aby przedewszystkiem prze~ czytan~ zostala, ust~w'~r ~nowoop~ac.owana przęs.
JJlOWt\Vt d
8ł"
,dyskutowane bylv l'e()'ulaminy któr ch niektóre l wybr,anych pet.nom:h.Hll\oW.. Ogol Ją ~a.akceptf).
, \ e Y ~~ . awmski zapJtt&l się" czy jednak. nie punkt v r,oZj·a,s~'IlI·a,J·J~ w'l,oele 't"3,tP'l'lWOS'Cl'y co do pra- l wal l,. ustawa ,b~dzle wysł,a.uą: ,do zatwier<k&al.a
..
lIlogLOIJll WSk~!aC p(łWO~OW odmawiania sądu ho.noroJ
"Z
.. ~
,
d
wego, na co oarzeklbm, z~ uje dotykatem stosunk.ow 0- womOCllosci. delega,cyi i. liczby glosó w.
) wla u•
• obts~Jcb aai pa.ni R.! antdp. S., lecz tylko skrytykowa,·
1.'.,.osicdzeIlie do godz. 2·e,i .1)0 lJolud.rll'U "'VI)el~
Odozyt. .' W.llad,ch oc1z :.'lcv czwarteJr,··, d.n:.·l tA,
le~ tch publiczną d~lałainosc.. za co dostali oni nale'l
J
.l
~
w
~
jyt1\ odpra,!~ iod,gosci.~arszawskich . .Punkty tesptsal:
Dl O ~l~ dyskusyą nad regnlamwaull.
~ b... ~. odhę~Zle Slę odc~yt ~tpanny
LucynyStoltow.'
prof. Slawinski,ktore, Jesl~ pokrzywdzeni mieli cheć 0- ,\
sl~leJ w. S~.Ll ~owarz~stwa teatralnego przy lllicJ
Iloslć-mogUbyU .jeoglostć.
.
D~lelneJ .hl li) o godz. 8 wieezorem~ Za przed-
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, . ~o lit t.yczJ zaś s,\du ~ol'Onnego,musz~ wyjaśnić, Ile
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odcz~tu ma. slużyć dzielo

Ma.tuszewsldeio;

...Słowacki i oo",a sztuka> 'tV oświetleniu preleg:elltki.
.
Bilety lla.byw:ae lUO~lla w księgarni St. l\li-

szez1;\góly, dotyczące organizacyi'
otwarcia działalności rrowarzystwa.

oewskiego, ut Pi'Otrkowska 81, lub przy wejś.ciu
na S&lę~
\
Ze .traiy ogniowej oGhotntczej. '\V czoraj, o
godz. 5 po pol., w lok.alu nI-go oddziału straiy
ógniowej ochotniczej przy ul. Mikołajewskiej pod
lir. 54, ód bJłQ się PQsiedzeJlie ZłH~~ądu i starszy- c
znJ straiJ pod przewodnlctwem pre7leSR, p liU-:'
dwika )leyera. NajW:1shliejszJW punktem obrali
bylo rozstrzygni~cie sprawy otwarcia tl'zeeiego
e~ynnego otld~ia!u straży ogniowej ocl1'Otniczej;

przy

uL Zarzewskiej.

W dyskusryi nad tym przedmiotem uowodzo

M

ie dtieln~ca wiasliłi w okolicach. Górnego .Ryil~
ku, Chojen, ~rzewla iWid.zewa\yostatnicb. la..
'ach zna.eauie zos'tata zabudowana, a l1awet znajdu.je się tam kilka 1WW ych f(1"bry.k \Vrazie po~a..

IW,

fU Jłomoc przybywa pMmo 1 gdyż odclziai VH fahryki Leonhardta, jajckolwiek wJjeżdia cliętnie, nie
zawsze jest jt:dnak w możncmci 8taną(~ na miejscu wypadku we wlaściwyrn cza8ie. Oddzia.I IV nie po..
siada własnych koni, 3. w wynajęciu i6h napoty-

ka na trudl!Ości, szczególniej w porze nocnej.
Oddziały I i lI oraz straż ogniowa miejska,
lttóre staJe są w pogotowiu do wyjazdu) jako bar..
.no oddalone od tej d1,iel1l1cy miaśta, na przejud do Góriteg-o R
' , .yn k'l1 potrzebują 20--,30 min.
j

niezbędne

~rymczasowy zarząd zajął się w yslaniem 50
dzie~i do 'Wsi'szawy, gdzie na miejscu. przygar-

ezyli o 9% mniej

~ęlo je pod swe skrzydlaopiekuitcze Tuwarzy-

°

aniżeli' zobowią,zywala

umowa.

h ogóJrwgo transportu węgla wywiezionego
z zaglębift dąbrowskiego na Warszawę przypada
4 899 w3gonów, f~Zy1i więcej niż w. 8tyc~nin 'roku
ttbiegłego o 1 H66 wagonów, lub 39%. na Łódź 2t-\~
4503 wagony, czyli więcej niż W 8ty(~~nil'ti'oku
ubiegłego o 1183 wagony (35%).

stwo opieki w tygodniu ubiegłym.
W piątek. bieżącego tygodnia zarz~d wyśle
do Warsza~vy do 100 dzieci robotnil{6w łódzkich,
dotkniętych lokautem.
Stowarzyszenie k,omiwojaierów. '\Vczorllj o god;dnie 6-ej wieczorem w sali lletelll :Manteufla
(ul. Zacbodnia.) odbyło się drugie zebranie ogólne Stowarzyszenia komiwojażerów łódzkiego okrę·
gu handlowo-przemyslowego; w celu przedyskutowania pozostałych 32·ch artykułów instrukc.yi

Skutki strojku krawieokiego.

Pl'zedtużnji\cy

strejk czeladników kl'awieokiCh, żąda.jącycłl 1
!'lby majstrowie placili lm t. zw. "tygodniówkę"
a nie od sztuki - zgubnie ,oddziaływa na jntere ..
8y wlaśdeioli sklepów, w których nwh zamarł
sądu ro~jBmczego.
zupełnie od ,kUku tygod:oi. Sklepy zamkni~toa
Zgromadziło się sto kilkadziesiąt osób. .Prze~
w wars2,tataeh zapanowaŁa eisza~
wOtlniCf.yl p. 1\<1. Kassel przy asegora(~h pp. 'W.Wobee takiego polozl)uia wielu wtit~eicieli
\Vellerze i .M. Littauerze, oraz sekretarzu p. większych lilagazynów ktawipckiclt, jak Hafstei.lJ,
Dwejrinie.
' Graf!', \Vakcf, 11e88e iti]. post.auowHi zliI\.widowuc
Dyskusya nad poszczególnemi paragt'afami swoje interesy w Łodzi i, przenieśd swoje sklepy
instrukcyi, trwała z malarni przerwami kilka- go- gdzieindziej.
'

dzin.

Się

I

Zebrani

przyjęli

i zatwierdzili

po wprowa

M

dzenhl niektórych zmian wszystkie })al'agrafy iu

I E.

Właściciel wielkiego magazynu krawieckiego
Szmecheł otwiera zakład swój \v Moskwie,

l postanawiając

zlikwidować interes

.\v

Łodzi.

Postanowiono, aby !
sąd, jako specyalna instytucya, przy Stowarzy" i
Zajśoia na UU(HH~h. Wczoraj powt6rzyły się wy •
szeniu, rozpoc,z~l swoj!ł. dzialallloś6 natychmiast. padki pobicia przez iolrtierzykolbami przecho'-t
, duiów.
'
Następnie przystąpiono do rozwa;;;enia znaj- !
I~, dującyeh się na porządku dziennynl wniosków, I
-- O godz. lO-ej rano, na ulicy WschOdniej
postawionych przez zarząd.
l J\"1 92 poturbowany zostat przez zolnierzy 18 ..1e ..
strukcyi

sądu rozjemczego~

I

eza."u
'Przęd dwoma laty zarz.ąd straży ogniowej 0ęh()Lnic~ej i komendantllra, rozBzerzyli 'budynki
Postanowionn utwO"fzyć komisyę. kt(jra uieM
:~V oddzia1:u l)rzy ul. Za.rzewskiej, zaopatrzyli I zaleinie od staJ:ego sądu rozjemczego zajmie się
Je w wlęltszą ilość narzęd?!i przeciwogniowych, i opracowan.iem zasadniczych norm, dotyczł~eydl
lec~ wJ$ilkite są tylko p ól:śY'odka:m i, wobec bra- I d,zialalnoś.ci fachowej komiwojażerów.
lu ]\onl i stalej obslugi.
vVybór tej komisyipowierzono zat1.~jAowi.
Po , szezególowem rozpatrzeni n sprawy, 7.C\Vreszci'e, pod,dano rozwaieniu wniosek zalIra.ni postanowili znaczną ,vięk.szością glasów na,- rządu, aby na c~lonków Stowarzyszenia przyjrnoPIJ ,e~,erlpary konl, ObS3,dzi6 w IV oddziale 10 wani byli komiwojaieroWie, któny ~ powodu
toporników i 5 WOźniców płatnych, aby oddział i różnych okolicZllfJŚci, lubo ich ląeza~ stale stote-'l Ulieć tv gotowości do wyJazdu. Wybrano 6-itl : suhki z przemysl~m łódzkim, zmuszeni są mier!,

l

C~~()nkó'.f~otne~dantur1,. któI:ZY ma.ją nabyć ~zte-

dostarezyla do ltopalui o 2 H1l wagonów, t. j. ()
12% mniej, aniżeli faktycznie bylo potrzeba. ,Koleje nad wiślall.skie dostarczyły
576 wagonów,

do

! szkać

poza obrębem okręgu łódzkiego.

ry pąty koni: lzaang~zowa:c ,odpowledrdą hczbę I
W myśl ,§ 5 :ustawy, czlonltami rzeczywistymi
tupornikÓw i woin~6w, 's, na.jdałejw dniu lkwie- ! Stowarzyszenia mogą być osoby zamieszltale w 0-

clele.

\Vczoraj 01,o10 godz. 2 po poludncin, na
I ulicy Piotrkowskiej
przed domem ]\i 85" dwaj
ł ŻOŁnierze zaczepili trzech ~łodych lu(lzi i pobili
~ ich kolbami; dwaj z nich otrzyrnaws2:y razy,
i ~chroniJi się do pobliskiej bru.my. Wszystkim
trzem natychmiastowej pomocy ud~ielH felczer.
- Okolo godz. 8 wieczorem, na Itynlul.Geyera 24··1etni robotnik, Antoni Podlewski, uległ o·
1

-

bra';~eniom glowy' i pleców od pobicia kolbą·
Na rogu. uliey Zachod.niej i, KUllst8,Lltyr;U.l\v"
skiej, okol.u godz. 11 w nocy, 40·4etni robotnik
Andrzej Klimczak, od uderz,BIl koLbą padł na~iemię z okaleczeniem g~<)W.,' lr~~ <': Du Ta»,nych
wezwano Pogotowleratuil'kowe. '
- Dzisiaj ra.no pobito kolbami trzech ucz ...
niów szkoły rzemIosł przy chrześcia,ńskiem Tow.
! dobro]\iezyC)nn660... ści dna nUc,
Y, ",Piotr,kowsk,iej okoto ,. dod 1 d
k l
J d
mu.
.w
,
g y ąaJl
o ss o y.
e nago
z chiopców uderzyl oticerpochw, ,od pala.sz~w
twarz. l}odbijając oko, za to, że rozwawiał: glośnu
'
na nUcy28 swymi towarzyszami. Oto ll,azwiska
poszwaukowanycb chlopcó\v: Ignacy Cieślak (v..a·
mjeszlwtly przy nL Piatrkowsldej ,}& 258),,1 Dobi,e,
sław Strzelczyj{ (za.mieszkały, w Chojnaeil) l-l\.,rlt,' ~
ł'
tlaus (zamieszkały na ui. WÓlCZtLllsltiej).
Nadmienić należy, i~ li-f.zba rannych ,wogÓJe
od silnego pobicia kolbami i" nahaJ,'kam, i, zwię,
ksza się z dniem ka%dym. '\Vszystkie szpitale
przepełnione są. chorymi., \Vobec, braku lóż,ek,

ten oddać do użytku. publicz- I~ręble ~ódzkiego okręgu'handl()wo-przemyslowego,
i t. j. w {.Jodzi, Zgierzu, Pabiallica.ch i Tomasz'owie
f'otMatwieniu, jeszcge płlrll spraw, dotyczą- I i zajml1jąee się fachem komiwojażerów na własny
l!ych węwn~trr.m6j gospoda.rki, o godzinle 7 i pól ! fachu.Ilek lub leż na rachunek i z polecenia osób
po~iedzenie żamknlęto.
~ trzecich.
Jak stwie.rdzono lUi wezora..l'szem zebraniu, zaTowarzlstwo o,ieki .na4dzieiJmi. Tynlczaso- '
Wv 13rza.d POWstc1.::lcee-o" tu gnia.,zda 'l'owarzvs"wa , ~ząd przy prz, yjm ovnł.ni U k,andydatów. 1I.a członków.
~
..-,~ v
J _II
~ St
l t
!
kI
l
opieki nad dzi~6mi w "\v al'sza wie, przystąpil do II oW'a.r~yszel11a, ztl~ a1. SIę w po.ozemu "opo!, 1J~rac prz ygotowa wczycb. Przedewszystkiem zaję- we,m. Zg~a.sza~Q SIę b,owlem. WIelu. k~ndy~atow,
to się wlszukaniem odpowiedniego lokalu na dom i kto~zy po~rednwzą poo,:uędzy .fłr~aml lodzloemi a
Ullieki.
' , I odblOl'Canll w. (.jesarst"ne, zabIera,Jąc kolekcyetoP, o. ohe.l' r.z eni n S2erAfJ'.u
lokalów,
zar, ząd"
pr~y- . wa..r,Ów na m!.e]se,u, j acz. z pow,o d() w czys t o eI{Oll-O"'l;llr
~
",
,
h1b
l
k
t I
b
,mllYC.l,-.mleSZ.J1.Ją
s,a,e PO, ,2a o rę,s,'.ze,-,dt, d,.,() W,1J.i,OS,kU.. jż naJ'odpow, iednieJ·szym, byłby, I' mlczn,Yc
b
k ,U, lód
k
lokat w d01Illl przy 111. Benedykta N2 88, gdzieby
em o ~ęg~z lego.
. ,.
'łUQŻlł,,a u.1'74O, ie, ~roiekto, w.an.y <dom opieki>.. Za-"
,Kwe~tya ta n.astręcz.,yla pew, ne ,Wą~pllW.,·OSCl
v :1
,
dow
v
k
d
d
to
dl
ł." at\uen.Ul sp:rawy w~na1-ł:w.u.t teg'o ,pomieszc.1!snia ~ za.rzą
l pf.Z J zaplsywan, l~U
an ,Y. a,. w l a t €ol
~"t:"
ł
t
l
d t
'
ól
lI&S t,łlP l w tych dnJac.łł, llo powrocie wl.aściciela
go pos ano~l 'p'rze s awlC na: zeuranlU o,g nem.
nłerllchomości do Łudzi.
'
Po dluzsz8J dyskusyi ogolne zebrame posta.
przy WSpilLudzia,Jeksiędza kanonika K. Szmi- lnOWi_lO załatwienie tej kwest.yi przekazać do de..
ehorzy tJlIlieszezalli, są w szpitalach na podłodze.
-dla, i Il., !Scheneieha, miasto' pod,~ielono na 12 okrp •
cyzYlzarząd,. u'"
.
S,'tacy~:l., POgoto, wht zawiadamiana " ~Y\ł, a eOdZięnn,,~,e
';
Z b
praWIe, fLby :t powOdtl braku mleJ~c choryehme
w. W '1m celu. opncowauo odpowiednią, ma.pje rame zam 1uuęt o go dz. 4 w nocy.
~
T
Y
t
.
k
d-ri Z
' przywozić uo szpttaU,
,
.
k
k ę i wyp.isauo o ręgi według ulic. Następnie uowarz s wo "taJemnego, re " ..tl. Japowie- l
Jeżeli ~wn)eimy uwagę na. tę okolicznoś<i, że
w~lędlliony został pod~ia.t organi:r~cyi na staro- dziane na wczoraj rOCZne zebranie ogólne lódzklego ) liczba chorych, którym Pogotowie udziela pomocy
stwai opłekmistw&.
'fowarzystwa wzajemnego kredytu w lokalu przy li na ntiCaChZ,~więkS7.a ,Się, ciągle, a, wielu 2"l,ltch
O~eclli~ tymegasQw, zarząd za.jęty jest wy- ul. Piotrko:vsl~iej J'U 43, z ·pow~du prz,ybycia nie- kwalifikuje się na kuracYę do szpitala-spelaie ..
SZul{~łn:l~m l zgromatlzemem z k.ą.żdego okręgu ze dostatecznej hezby członków, me do~zlo do skut- nie zadania Pogotowia natrafiana trudności ZnajWSl~sU\lc.h warst~ społecznlch i. wyznaniowych- k u . .
I duje się OllO w pl'zykrem 'położeniu, niawiedzą.c
~hld~J, l\torym mo~nabypoWlerzycpelnienie odpo- ł
Następne zebrame , prawomocne bez względu I eo robić z poważnie chorYl~, leżącym na ulicy i,
wiednJ9.h fl1t~I,~yj:,'\V spr!\wietej OdbYłO, się ltil- , na Ji~zb~ uczestnn,CÓW, odbęd~ie się w d. 25 b. m., : w jal(i sposób zlemu zą.radzlć,
" '
lta posnrd2011 stlsleJszych. Sprawę doprowadzono l w salt Grand-Hotelu.
:
Nadmienić należy. że wiele ,osób rannyeh
'd;()" t-ego" że' uctw'O,-rzo.:ll~ specyalną komisYę przy- ł
Wyjlń~je~y ze sprawoz~ania ~e~o Towarzy-I
16
l
l
gO'to,w.,awczą, do lu oreJ wuhollzą l)rzedstawiciele , stwa ,;a dZlewlątyokres dZHttalnoSCl killm da- z powodu postrr,R w ręwo werowyćl przep~hli&
f
szpitale.
różnych okręgów. Zadaniem tej, komiSji 'będzie ' nych. Towarzystwo ;v (lnia, 1 stycznia 1907 roku
.ta,, F,0,!,'Z'&:ilie,! prze4s~awje~ie O'dPO~iedni~lt, kan "I liCZY,lo. 1,141 Czlo?ko w, ,ktorYCh. suma zobowif!:zaiL i
Postrzał. Dziś o godZinie l~ej w IlOCyW :ka:..
• '4at&w, .ktorzy zg04lzą SIę na to l podejmą się wynOSIła rb. 4,752,(){JO. Obroty ogólne ze wszyst- lwiarni Gomólki" !)1'zy ul. Zawadzkiej ,Nt, II, s,tra2pneW-odtdt,z-eniR w okręgscłl, oraz pełnienia obo- ~l{ich oJleraeyj Towarzystwa za rok 1906 wynosi 'nik ziemski Akllu Baran, pl'z:n~adłr:o\Vo postrzelil
~ó'W starostów.
~ rb. 130,663,762 kop. Su. KapitaŁ obrotowy sta- l z rewolweru w _rękę stuiącą Ant.oninę Ksiąiek,
Najłlłi'tsze-m 7'Aldauiem zarządu będzie wybór t ll{)wii rb. 47f5,200; kapitaf zapasowy rb. 40)j42 l Jat 22. Jlanę nIezbyt ciężką opatrzył lekarz Pa ..
kornł$Ji~ll~acyjllej. w myśl ustawy Towarzy- i ,kop. 80; fundusz rezerwowy Towarzystwa wynosi
gotowia.
'
.
,"~' k,tóra w pierwsv.ym roku lstnienia r~rowarzy- t r. b. 41,875 ](op. 18, Czystego zysku osiągnięto rb. ;
Z głodu Na 11licy W~dzew$lciej~~ 32 Josek
Itw':a., \lł'l1-w~a li; natury. rzeczy walnemu zgr.oma- , ij4,5H~ kop. 92.
, ..
' , .
~ Solber~ be;". zajęcia, lat 17 znaleZiony żostal
'''~ll wy-oo;· przewodHIcZących w okręgach 1sta·· ,
J\.as~ przezornOSCl l porno.Cj pracuJących w To- w stame napol przytomnym j odwieziony do 8zpi ..
ros~o~. '!V latach następnyell wybory te dokony- 4 warzystwle rozporządza kapItałem rb. 16,239 k. i tAJa PO:J,uall::lkieh; Ha u!i'cy Si'edniej ~\~! .. ',o w ta.
'WM będZIe walae zgt~Omadzełlir..
05.'
kiem samem polożelliu z!!aleliono czlowieka. lat
. W' pierwszy tU ~'oku wa.lno zgromadzenie wyWywóz "2gla kam.h~Imego z zaglQbia da- okolo f)O j taLie ouwlezionodo tegoż samego
.b;1e.r~e,L91ko .l-;:~~łUSEę organizacyjną. \Yybrany hrowslnego w styeznl11 r. b. po większyl Bie WP(~- szpltLdn i dziś () godzinie 7 rano. na tejże uW~y
kOłWt~t.W ~.aJbJ!zszym czas.ie zajmie się przygo- równaniu z rokiem ubiHglym o 42ł.;', Jlo{ino~;~ae pod ~\2 18 h%nl el,łow,iek lat okota 30 w kiH· ...
-;iOWaa,wru ~łsty czLQłlk6w k~misyi orga.:ulzacy,inej -się z 19360 wagonów w styczniu JBOG r. ,,,---- tio ('zuch ~,ol;tdka z głodu, fHhdeziolly do szpitala
i.pr~'eds,tawl na walnern zgromadzeniu wszelkie :37683 wagonO\f. Kolej war-szawsko ~ wiedellsJi:u, ':;,w. Aleksandra. nazwisko ide sptawdzone.
tuia r. b.
nego.

oddział

!, mat,~1 robotnik,
R~lnchold Dems) odniósł on obratę ..
na cRlem

l
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LoteryA

ll,:i'~ IV

2

dniu ciagnit~nia lI~ej kla ..
l! 188 loteryi k!asyc.;mej padii n9.~t,ęp11ją(;e wailliejsze wygrane:
4000 rb. nr. 23,205.

1500 rb. nr. 14,672.
1000 rb. ,nr. 2657.
K... ~dzieże. Przy uL 'Widzewskiej nr. 26 .1~ lat ..
Ekermau kradł antałki od piwa~ ktl1dztez, spośtuegl stróż, który h1i<armaua odprowadził do II cyrkl1łu. -.... Przy ui. Skw€trowej nr. 6 Ha3klowl Zendelowi
sku.d~iono skrzynkę Pl'zędzy, wartość i 150 rb, ..... przy u 1_:
Południowej nr 28 M-nlerowi Trcmbowt skradZiono, 1!ś
wo.rkó" pszenuejlnąkł; wartośei 180 rb ........ P:Z1 uL S?l
ueJ nr. 12, lekowi Borzuchowsklemu skradziono z gor)'
nlli~rołm

bieliznę, wartości

100 rb.

Ogóln,.mu osłabieni.. w ciągu dula wczorftjsz()·
tHeglo czte,:ech JJli2:!Gzyzn z których J,eden odwiez!ollVZOSt.ał do domu, jeden do szpitala BW. Alekśandra.
'Wszystkim dordl1ej pomocy udzielili lekarze Pogot.ow,a.
IQ

Vrtorek, d!J.ia 12 marca 1907 r.
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-,-'-Ja w dalszym
nad projektem

mie~ od powiednio wyszkolone i liczne chóry, or,kiestrę perną i dobrych solistów śpiewaków,
którzyby mogli podolać zadaniu. Dyrektor Karol
Popperl rozumiał doskons.1e jakie trudy go czekają, przy wykona.niu tego al'cydzlela; niezrażony
jednak truduościami dopiął do celu i trzeba przy~ma.ć, że mu się wykonanie «Eliasza> powiodło
w zupełności.
.
\V wykonaniu brało udział przeszło 150 osób.

trzeba

Nie wdając się w krytykę poszczegóin<~ każd.ego nnmeru, zazuaczę, że większość wyiwnawcó w;
żar6Wl1o soliści, jak też i chóry i orkiestra wy wiązali
się z zadania ku ogóltlemn zadowoleniu. Udzial
takich śpiewakqw, jak panna Halbaeh (sopr'au)
i p. Hoydenbluth (tenor), sprowadzonych 7, Ber!i~
1.180, byl zbytec.zny.
Tej miary spiewacy mogli nie fa.tygować się

do ł..;odzi.
~\~zo·
Dyrtdd,orowi naleiy się uznanie za wykonanie
w pa bJ:1lll C::V: h , podtak
trudnego
dzieła pr'zez an:mtorów. P. K. PupeZ(iS manewrowania pociq.gll kolei elek.tryez~e.i .tla'
st!tuy i k rrrUCQW ej, tZllcil się poci PO~ląg 3:J-tetni perl dowiódl, że jest muzykiem z zamilowauia
Adolf JeW, były buchalter, poz?staJący obe~nie i ai'tystą, który obejmuje większy horyzont muzy~

Zagadkowy wypadek w pabia~ic~oh.

rilj o godz. 4 po południu.

bez 2ajęcla.

dtQny.

Je.1Ii .został kolanu w.agonu znnaż
~rulere IHl:stą,pila momt)ntalme.

Ze Zduńskiej Woli.. 'w ?niu dzi8i~.i$zj rn wZduń
skiej W'oli rozpocząl Sl~ aoroczny Jarmark na kollie i bydło. Jarmark ten trwa trzy dni. Zjechalo
wielu l\Upców.

czny.

,.

,

Publiczność, zapelniająca salę tea,tru Vnelkiego po brzegi 2 zadowoleniem okłasl{iwala wszystkich wykonawców, dyrektora zaś obdarzono wień

cem laurowym, wywdzięczając się
sione przy wykonaniu (Eliasza'.

ża

trudy

ponie~

ciągu

Tabela .ygranyoh.,

Teatr., Próby 7. .:LiUy Weuedy:. tl'agedyi I.
Słowal~kiego, której pierws~e przedstawienie w te

W l-ym dniu ciągnienia 2 klasy 188-ej 10teryi Jda8yczuej Królestwa Polskiego.

rrabela .nieurzQdowa).
Dnia II-go stycznia. 1907 roku.

4

atrze Victoria wieczorem wyznaczono nac7.wartek
Rubli UlOGa J\U 16821 Ruh 20lłO ~ 10411. Rab.
nadchodzący -odbywają się codziennie. Dyrekcya
l!hlO .iVQ;~: :1276 10765. Run 4J:,'tJ XI.Nł: 2561 nas 19131.
l reżyserya dokladają wszf:llkieh starali i u~Unej
RUD. 85~ Xt:ti: Sl)li3ó 4J91 -;:);:9 i 11658 14316 15HH 17054prac.y, by to areydzie!o wiei kiego poety wystawiu 18008 19789 ~0389 1łlMl 215'19 2198t. Rab 6t1ó 1&lł: 188
w .należytej oprawie i wykonaniu, Dekotacye i H19 2777 3C30 0169 4010 4;.61 57tH: 6378 6966 7:;aS 8284
8587 9201 968a 98H lU80 123a61:":;~Q 13319 14533 1&4:64
ikostyumy stylowe są już przygotowane. Bilety 16nS
1618;1 17:~Bt 19822 ~U16 2295;1 2}{)98.
wC'ze~niej zamawiać można \V kasie teatru VictoRubli 45 ~Ji: 1M 260 I);{ S06 484 (iSQ 81 92 10B 25
ria w godzinach zwykłych.
. 834 904 7 4~ iU{j6 1 21 28 101 31 60 249 tW '19 '3li> 19
DZH~ wieczorem 'w teattte Victoria odegranym ; n na '16 8S 6601 613 5259 712 32 39 84 84!6 4'1 62 86
b~dzie wesoly wodewil C. Du,nielewskiego «Piękna BOi; 26 49 SB 1k;03iJ. 40 12 73 '1:W 7ó 177 ~14 (i,i 81 316
62 467 ()8 b4,::,j (l3 {~'10 41, 85 70!, 16 40 ó,.j 840 9v2 31 ó7
l\lek~ykanka~, jutro <Rozkosze W-arszawy>.
\/3 3181 96 ~!22 69 360 46 iH1l 97 660 714 18 800 2 23
U miłoiników. Wc~orajszj wieczór ponie- . 92i 4015 17 43 54 118 21 97 202 3 19 31 361 74 Si 450
61 99 607 64 741 86 SU 9ff3 5u2i 65 98 lISO 97 229
dzi.aHcowy muzyczno~th'amatyczny zgromadził w ko- 618
306 37 f\l 71 87 89 413 b6 65 {~S4 6t.6 .88 12ó 43 60 844
le 'miłośników sceny pi'zy llolgkiem TowarzystwIe 971 8~ SOlO 141 63 2~6 6i 403 4 66 512 612 40 '185 ó3
teatralnem spory zastęp osób, zarówno członków 63 6~~ 811 33 40 953 1012 115 50 !09 81 &6 840 €;2 92 93
40G 28 2~ 40 49 58 91 b,HS 59 98 60'8 '13 117 21 26 29 62
koła, j~ko też i wprowadzonych przez nich gości.
M' 15 8{Jd 48 86921 e1 8010 14 11 129 48 51 78 81
. Na· program zlożyly się: muzyka, deklarna.cya i 62
941 ~&9 81 Si~ 51 Ul 4.0iJJ7 ~9 57 óGB 619 79 84 800
.sztuka dramatyczna.
958 Sotw 55 ss 403 40 49 64 67 12 647 Sq 95 6SS 80 700
\V pierwszej częsci p-na Marya Jablol1ska, 31 42 72 SS 92 8M 61 7191 SOO 83.99 U.014 !H! 151 200
312 402 517 88 640 73 100 11 4tl819 81 4() 98S Uoas 88
młoda pianistl{a; odegrala z powodzeniem: I'ł Polollcza" Chop:i na., ft vValca Godardł], i kompozycye 44 61 178 88 92 97 590 615 [O &3 78 99 789 77 800 1 88
92& 90 iiO;;9 48 74 108 95 2~Q846 420 6l &7 68 80 81
Schuberta. Następnie p-na Jadwiga Horstówna 610 40 8u 60'~ 7 78 n2 45 79 9" 851 92908 20 33 19
2 1.lczueiem i bardzo dobrą dykcyą wypowHtdziala
1~014 Ul] 74 97 $9 203 13 67 S2 314 400 10 35 5'20S1
63 601 92 97 70'1 65 80 89 896 903 13 65 f8 99 14104:
Ił Tęsknotę" A.l'tura ~liszezyńskiego oraz na bis
28 119 34"85 241, :'31 508 12 27 002 10 89 781 93.879
Srnieszkę" GawalewJCza.
80 959 ia046 92 97 183.226 47 64 64 74 286 32~ 419 27
" .. W d,rugiej ,zaś części. yr in.terpr~ta~yi palt: 30 84 529 80 74;) 941 11131 46 63 $"0 3S 51 9;1 623 91
Jord an"Krakowski ej , JadwIgi BUJnoweJ l p. POA 603 30 92 99 7'j5 77 901 16 '11 92 8"Q21 33 86 100 18 55
tempękiego, odegr~Ulo ,\Bzy ~witną", ~el~ą poezyi 94 872 412 69 661 768 81 9'~ 877 98 .913 18076 101 :s1 87
Jedl10aktów kę Z. Przyo.yłsl(logo..D1. 1 ę k1 bardzo 44 45 154. 7l 78 20:3 3S 41.0 22 27 S5 60! ilu 66 88 734
68 69 831 62 70 91 901 27 81 Su 19084 146 5' 862 85 '
dobrej rezyseryi p. Sta~lsł~,!a Orl~lta,. a~. teatru 3S'l ~aó 73 gr. 606 92 63G 38 16 71 84 92 848 ó6 909 62
łódzkiego, )yylwnanie tej Je(l:Q.oaktow~l me. pozo ... 14 84 87 20189 299 381 484 539 42 64!ł 710 63 67 80f,
stawialonicdo życzenia,., opró~z. pros?y" ~y~y 20 87 80 84 998 21019 1628 8S 111 89 285 B18 92 478
kouawcy, !/Gwłaszcza panIe, gloslllej mowlh. Gra 9S 622 90 61& 38 4'1 87 704 31486'1 63 S~~ 69 71 98 916
50 76 22101 38 220 50 68 821 45 66 405 37 4r,~ 524
calej trójki wykraczała stanowczo po za zakres 37
68 9& 601 35 55 66 98 721 26 821 915 46 67 91 23046
1,4

~wyklych popiSÓW amatorskich, zwlas~eza p. ~o
templii w roli Józefa, przeprowadzQneJ. nader J~"
dnolicie i subtelnie, wykazał istotne,mepośledm6

uzdolnienie do ról amantów seryo.
.
'
~onłlert. Jutro, j. w'e środę, w teat!'z~ Wiet:
kim Sel.lill& Odoędzie się koncert ws.zechsW:lat?~eJ
sławy Skl·Zypka. Don Juana Manena !(.e wspol?dzla-

t:

przemysłowvcb.

Przemjslowcy oświadczyli,' żo zgadz ają 'się
eplat na rzecz kas chorych, jeżeli wydawanie zapOlllóg poszlwdowanym będzie
Włożone na Towarzystwa .ubezpieczeti nie od ~Inia
nieszczęśliwego wypadku, lec?' dpplero pOl1plyna

powiększenie

Na kouiecartykułyproje
przyjęto i porobiono lV' nim
tylko nieżnaczne poprawki. Emerytury będą przy-

wie 12-tu tygodni.

ktll ministeryalnego

znaw:me tV razie zupełnej niezdolności do pracy
w wysokości 2/'J zarobków robotnika, w razio nle,zupelnej

niezdolności

lem pianistki Miss A. Cuquennan i akom~alllat,o.~a
DouAreUaua. Na programie znajduią SIę. d~lela
CbQ-pina, Sa'rasatego, Raffa, Bacha, Pagammego,
lVLoszkowskiego i innych.
Manen, koncertuJ~cy w IJodzi kilka tygodni
temu, doznal gorąc,ego przyjęcia ze strony melomanów, nIezaWOdnie więc i drngi koncert tego

znakomitego skrzypka dozna zaswżonego POW?dzenia., Zainteresowanie koncertem jest wleH~le,
dowodem-rozkupiona już znaczna częśc biletow.
MnsJka. (Al D.\. Wczoraj w Vvielkim teatrze,
~tanHlie.lll chó,ru śpiewaczegó parafii ewangBHckiej
. Sl'l. Jana wykonano wspOinh\le d~i81o lVlendelsoh,na,
oratorynm p..t. (Eiia~z:~.
,
Gncąe tego rodzaj u dzi,elo wystawie i odpowiedl:lJo wykonać, trzd)3, oblic~yć się z silami jakie towar:tystwoposiada. Do wykonania «Eliasza~

Telegramy

Petersburg,

11

marca.

Komisy a,

zlożona

z przedstawicieli zarządów przy ministeryumhandlu pod pr7.ewodnictwem członka rad! ministra
Langwoja, oswiadczyla się za rozszęrzoniem w cją
gu 3 do 5 lat wywozu rudy żela.zuej z. Krzywego
1

Rogu. zagranicę.
Petersburg. 11 maraa.
wy skazal na 8 lat robót
któregó w

Sąd wojenny okręgo ..
ciężkich urzędnika dy ..
riazańsko·uralsĘ:iej, Nowotorce\'va, u
czasie rewizyi znaleziono piroksHiI1ę,

inne materyaly wybl1chowe i wydawnictwa niele . .
galne.
Pet~rsłmrg, 11 mareA.. Dzienniki douO'sżą o
rozmowie prezesa rady ffilnis·trów z pet6rsburskiru
korespondentem dziennika "Petit Parisienne", w
której Stolypin fija! powiedzieó: "Nie 'warto zmieniać ustawy o wyborach, gdyż opozycyi P91\;onae
nie moina". Ag. 'reI. Pet. zapewnia, że preze~
rady rr1in:stró\Y n;:etylko nie l'ozmawial z lco1'8spondentem "Petit Parisienne", ale nawet się z nim

. nie

wldział.

't

11 marca.

f6tarsburg,

W salach _akadt'lllU

wystawę obrazów a'rtystó\V rosyjdziel; rzeźby, poświęconych ?8tatniej

nauk otwarto

skich oraz
wojnie rosyjsko·japOllskieJ. Na wystawę osm\u, ar ..
tystów dalo 152 swoje utwory.
,

Petel'sbnrg

t

11

marca.

Iloś6. 2alegających

transport6w zbożowych dosięga 108000 wago ..
nów.
.
M(}skWI, 11 marca. Z rozpotz~tl,ze:hi'a sędzie ..
go ś!edczego, adwokata prz.ys.Zdanowa osadzono
w więzieniu~ jako oskarżonego ondzia1. w ograbieniu kasyeralllstytutu rolniczego.
ZastreJkowat osta.tni park. ttamwajt1w miej·
skich. \Vladze sądowe prowadziły śłedztwoz powodu strejku tramwajów na zasadzie prawa z d.
2·go grudnia r. 1905, karzącego więzienienl do
16 mlGsięcy za udzlal w strejl,u l zapodbtlfZanie do niego w przedsiębiorst\Vacb. uiytku pllbli ..
cznego.
Mf!skwa. 11 marca. Dzisiaj w noey złupio
no cerkiew Filaretowska, Skradziono cenną pllszkę, ewangelie i inne l~zeczy, zerw~no zlot,} snkienkę i ikony ŚW_ Anny i t. d . ·
,
Kijów, 11 marca. Wykłady i ~wjęcia praktyezne w uniwersytecie przerwano z tlecl~Ji
przeLlstawieieli studentów. Rektora wyklada·Ją~
cego w jednem z audytoryów, zmuszono do wYJ~'
l

ścia.

niony adjutant

Agencyi Telegraficznej
i własne.

PeterSburg. 11 mar·ca. Do prezydenta mlasta

przybyła deputacya robotników gazowni i chciała
zloiyć żądania, złożone 2 30 punktów. Prezydent
żądań tych nie przyjąt, więc dępntacya wrzuciła

je do skrzynki do listów prezydenta.

w wyaokości mniejszej, od~

powiednio do stopnia osłabienia zdolności zarobkowej robotnika. Emerytura będzie wyda \V a.na
w całkowitej wysokości płacy roczt1pj robotnikH~
któremu potrzebna jest stała opieka osoby postronnej.

Jałta, 11 marca.
O godzi ilie, 1 .. ej po poladnlu na szosie hwadYlskieJ w domu. Nowikowa
rzucono bombę na pulkowuikaDumbatlze. Ra·

63 85 168 280 805 424 '4 87.

Pete~sburskiej

obowiązkowe

go ubezpieczenia rob{)tników od· nies7.częśHwych
. wypa.dków na koszt, wlaś~leieli ln'zedslębiorst\.v

rekcyi kolei

SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.

,

I

Robotnicy

żądają

usunięcia wszystkich inżynierów, z któ·~
rych powodu rozpocząt się strejk tramwajów
elektrycznych; uznania zarządu robotI1lk6w, powiększenia plac 0.25% i zapomóg w razie nie~
szczęścia lub urodzin dzieci. Odbywa SIę agttaeyu wsrć,d rohol;nH;;:ów' wod()cl~gowych i w rZf'zni)
aby iCh naldo~:ić do strejl\U. Hobotnicy WOdOClii"
gowi nie zgromadzHJą się' nawet na 'wie~e. \V rze-

zfilac11 spol;;:ól.
Peteuhur{~, 11 marca. .:\R dzisiejszemposiedzelliu kOnl\syado svrawy robotnwzeJ ooradowa-

lżej, woźnica cl~żej.' R!;ucający

bom-

bę zastrzttłil' się.

Sewast()pGl~11 marca. Dóniesie~ie ,IlRusi"
jakoby zOdesy wystano 8 ~al't~eZ{)Wn.lC ·1 strze~
ców, jest nieprawdziwe VI mIeŚCIe bOWlem'pantlJe

spokój.

Petersburg. 11-go marca. W Wolkowysikach
aresztowano ponownie zp1eglego z. aresztu \Vasiljewa 'który w Petersburgu dopuścił się zamachu
na życie pulltowuika Legata.
\V Bi~lym8toku a reszt(lwano ska~anego .do
cieżkich robót Wawreniuka~ który niedawno zbiegI
z \Votkow yszek, wyłamawszy ścian~ 'tV areszcie
poliCJjrrsm. .
. .
.
.
'
Na stacyi Brisllsk w pobliżu mieszkania raniony zostat trzema kulaml nac~elnik depo. !'Na-

pastnicy zbiegli~
W Symbirsku czlowielc nieznany ra~illl~:nłi~
ey sl[!~ącego ~ ziemstwie, wlośc1anina.~~~~,
Vve wsi Spa,3eroslawle pow.. Wolc\l():l!,s~ego
\V nocy przez trzec~ tl~~~9j:~1ijQ

ograbiony zosta.1

':

ROZWOJ. -

~
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ludzi duehowny Semenow. Zabrano mu 190 rubli. skiej ekaterynQslawskiej,' tyfiiskiej, od ludności robotniczej, rozpatrzono ustawę o ubezpieczeniu
wojskowej gub. tomskiej .i okręgów akmolińskie robotników na wypadek choroby, sporządzoną na
Żonę lc!~o raniono w rękę.
\" Nowogrodzie Sie"ierskim czterej uzbroje- go i semipalatyńskiego, z okręgów kl1bal1skiego, zasadach samorządu i samopomoey robotników.
da.gestań~kiegO', ul'alskiegO', z okręgu wojska dO'ń
Przemysłowcy płacą .2/3 składek robotników. Pl'Oni ludzie>, ograbili żyda Gurkowa.
W Ko.zlowie sześciu ludzi uzbrojonych· ogra- skiegO', z miast: Petersburga, Łodzi, Worolleża, jekt przemystowcy przyjęl,i prawie bez zmi&n. Po..
ChR,rkowa, NiżniegoNowogrO'du, .Rostowa nad Do- czynione u wagi dotyczyły przeważnie redakCJi
bilo lazienki Popowa. Zabrali 130 rb.
\Vpow. anańskim bandyci zarżnęli wlaścicie nem, Wolo gdy, Sara to wa, od ludności rosyjskiej artykulów.
.
Petoo:sburg 12 marca. Wczoraj na posiedzela majątku. Szubowicza i sześciu robotników. Zra- Taszkentu.
Zamierzono interpelować w spra\rie wyborów niu prezydyum Dumy pallstwowej post~nowiono:
bowali niecale 100 rb. Ze znajdujących się w domu 'mieszkańców pozostal żywym tylko 7 ~letni z Rusi Chełmskiej (biskupa Elllogiusza), z okrę nie wyznaczać uzupelniającycb, oprócz już oddagó batumskiego, z gub.niżnowogrodzkiej (zażą nych miejsc dla prasy; nie wydawać biletów do
chlopczyk pokaleczony. Przestępu! zbiegli.
We wsi Iwanówce pow. elizawetgradzkim w dać oryginału dokumentów wyborczych), z miasta kuluarów; nie pozwalać dziennikarzom, mającym
domu włościanina Gudowa· wybuchła pozostawinna Kijowa (biskup Platon), z gub. millskiej O'świad miejsca w górnej loży wśród publiczności, przeniewiadomo przez kogo bomba. Drugą bombę zna·· t;zono się tylko za częściowcm zatwierdzeniem chodzić na dóŁ do kuluarów.
Petersburg, 12 marca. Ograbiono: w Mikoleziono na podwórzu. Wypadku z ludźmi nie byIo. mandatów poselskich, z gub. chaekowsldej mia\V Orle w mieszkaniu wydalonego ze szkoly nO'wicie tylko sześciu posłów, a co do mandatów lajewie magazyn Czernowa na 80 rb.; w' Rydza
felczeró w Koreniewa policya znalazła rewol wel', pnzostalej liczby postów (zażądać oryginałU doku- sklep kolonialny na 130 rb., przyczem zabito·· s-1"
mentów wyborc~y('h). Wybory od ludności miej- na wlaściciela; w Tyfli-sie skła.d mąki Markarowa
szt-ylet i powlokę bomby macedońskiej.
W Odesie znalezl~)Uo bombę w oddzia.le ban- scowej w Taszkencie zatwierdzić warunkowo, t. j. na 2000 rb.
ku. ro~ryJsl\iego dla bandiuzewnętrznego, która jeżeli będący w drodze posaI włada językiem roPetersburg, 12 marca. Duchowny' Petrow
jest w związku z przygotowywanym zamachem o- śyjskim, wreszcie zakwestyonowano wybory z miazwrócił się do prezesa Dumy państwowej z li...
grabienia banku. W zamierzonym zamachu przyj- sta Kiszyniowa (Kruszewana) z gub. nowogrodz~ stem, w którym między innami pisze: Oc~ekiwa
kiej, witebskiej, orłowskiej, z miasta Orła i gub. nia nie ziściły się. Muszę pozostać w klasztorze.
mował czynny udzial pisarz Kuźrnin, który przybe.sarabskiej (Puriszldewicza).
niósl bomby do banku.
Niechże tak będzie. Jeżeli w Dumie podniesioaą
Petolsl;urg, 11 marca. (KO'munikowane.)
E,katUJBosław, 11 marca. Szczególy napadu
zostanie k westya o mojemosadzeniu w klasztorże,
Mjnl.steryum spraw wewnętrznych wnosi cio w czasie posiedzeń Dumy, racz' pan zwrócicsię
na urząd pocztowy w Łozowoj-Pawlówce, w pow.
slowiano-serbskim. Służbę pełniło 3 ul'z(}dników, Dumy państwowej, pomiędzy inllemi projektami 40 postów z wielką zasadniczą prośbą, w ·hnię
strażnik i pocztylion Kowtuna,
Bandyci. wtar- prawa, dotyeząeemi zarządu miejscowego, projelct zabezpieczenia Dumy, by Dla komplikować l·bez
gnęli po części gLównem wejściem, po części przez I nowego prawa o zarządach wolostnych..
tego trudnego jej położenia, aby sPO'kojnie zachof .
GI~w.nym brakiem obecnej organizal~yi! zda- wali się wobec odmO'wy synodu uwolnienia mnie
mieszkanie nieobecnego nae.zelnika.
Po okrzyku )tręce do góry!· Kowtun zgasi! ~ mem mllllsteryum spraw wewnętrznych, Jest to:
z klasztoru. Należy przyjąć odmowę synodu mil1) że grni-nR jest pozbawiona· określonegu
lamp~ w saU z a.para.tem i z rewolwerem w ręku
cząc) bei słów.
skl,adu terytoryalnegO';
usiadł za atolem. Kiedy jeden z bandytów wtarMoskwa, 12go marca, Wszystkie drukarnie,
gnąl do ,pokoju, ~{)wtun.. 'zabU go na miejscu i na~
2) ie gmina ze związku samorządowego zawchodzące
do zwią'i:ku właścicieli dr~kar{l, wy'"
stępnie ranU drugich bandytów.· 'Vywolalo . to l mi.enUa się na niższą instancYę adminIstracyjną,
miedzy nimi panikę tak, ,że zaczęli strzelać do ~
Projekt· przypuszcza, że braki teusunąc mai- mówiły robotnikom pracę, spełniając postanowie8wóioo. Przestrach urzędnikom pozwoLiI jednak na tylko pod warunkiem hezstanowości organiza- nie związku o lO'kaucie. Gazetom, drukującym się
.bandytom zbiedż, pozostawiwszy 2 zabitych, Za- i eyi gminy i wytworzenia związku organicznego ' w drukarnia.ch związku wlaścicieli, związek ro~ądzający gubernią, depeszą osobistą wyrazil
z ziemstwem, w stosunkl1 do którego gmina wiubotników dal trzydniowy termin dO' wyszukania
:Kowtunowi podziękowanie i obda.rzyl go w for-' I na byc niższem ostatecznem ogniwem.
innych
drukan'i, nie należąeych do związku.
·ruje· przedwstę.pnej nagrody 5QO rb. Dokonano I
Ideą kierowniczą projektu jest utworzenie
Odesa, 12 rnarća. Przy uzupełniającej rewizy i
z wolosti niższej jednostki ziemSKieJ.
ikił:ka areszto VI Mi.
i'Sędzia śledczy poeiągnąl do odpowiedzialno..
Do zakresu zarządu gminnego zamierzono Zil.·- w Oddziale bauku rosyjskiegO' dlahand.hl zewnę
trznego, na niektórycli stolach znaleziono 1,000
liczyć: dbalość o urządzenia miejscowe, ochronę
Iści Ylchara.kterze oskarżonych w sprawie ograi/bienia stacyi Ireń Pi()tra Nizdena t przeciw kt,ó- bezpieczeństwa oS,oby imienia, zapewnienie spel·
naboJów, nabite rewolwery. <mauser> i wie~e pa., ~,.
.,
< ..... .
czek, z materyą.l~mi, wyb.uchowerp,i.
!tremu są dowody zupełne. . Znaleziono przy nim uia.ni.a p~winności.
Za;kres zarządugminnego,.rOzciąga się nao~ . . .\Vo,bęcbojkotu oglósz.ońegQprzez ś'ttl~d~njt9:w
:rb.3700, z notatkami na· kawalkach papieru,
;poozjnionych przez artelszczytrów kolejow,c~. kręgi, utworzone ze znajdujących się poza obrę dziekanowi i sekretarzowi wydziałn mod ycznego,
f.,Swiadkowie przy~·mają go za bandytę. Grablezy bem miast i wszelkich posiadtosci skarbowych, profesorom Lewa,uewowi i Mańkowskiemu., wybrazgromadzeń, instytucyi j osób prywatnych i na
~dokonano po za linią stanu wojennego. Podlug
nym na pO:3ietjzeniuprofesorów prawicy, wykłady
(notatki Nizdena, bandyei zabrali około 50,000 rb. wszystkich zamieszkałych w granicaeh tych okrę zawie3zono.
gów, bez; względu na stan, na wsr.elkie majątki i
!Jestnadzieja dalszego wyjaśnienia sprawy.
'Derbent~ 12 marca. Mieszka~cy wsi Cbutnt
Bofta J 11 marca. (Pr.). Dzisiaj o godzinie przedsiębiorstwa. Każda gmina\viuna przypaflaf; zabili rozbójn.ika Nahagroza, hau~Uarza ryb. Zna·
,6-eJ i pól po południu czlowiek nieznany trzemu, na jedną lub kilka parafii cerkiewnych. Należy leziono przy nim rb. 22,000 nagrabionych pienię'
;wystrzalami rewolwerowemi zabił prezesa mini- do njej najmniej 500, nie więcej, niż 5,000 osób dzy.
;strów Petkowa. Ministel' padł martwy. Ranio- pIci męskiej.
Giełda warszaws!<a.
:8J jest, także towarzyszący prezesowi minister
Odległość więcej oddalonych osad wolostnych
(Telefon~m).
ihanąlu. Zabójcę ujęto. Mówią· tutaj, że zabójod zarządu gminnego nie może .być większa, niż
i,stwO. ma związek z gwaltownemi atakami opozycyi wiorst 15.
Ilżą~J~~~
przeciw gabinetowi.
Parafie cerkiewne i osiadłości miejskie nie
Zabójsf"w& prezesa ministrów Petakowa do- po-winny dzielić się pomiędzy gminy,
4~ reuta państwowa .. ' • . • • 7315 72.15.,1 - . konano W ogrodzie miejsld1l1 Borysa, gdzie PetOrgarlami zarządu gm~nnego sądu: zgroma- 5% pożyczka wewnętrzna z 1905 f. 93.00 92.00 9'~.4:5
5%"
" .
z 1906 r. 87.00 86.00 I 80.30
.kow pl'zechadzal się w towarzystwie illuych mi- dzenie gminne, organ wykonawczy starazy (wójt) !I:%
listy ziemskie. _ . - _ . , i 80.75 I 7975 II' - . nistrów. Trafiony trzema kutami, Petkow pacU gminny; zastępowany w wielkich gminaelt prwz , f~li2% listy .ziemskio . . . , . . i 89.?5 li 88 45i 88-80
martwy .. Minister handlu Genadjew raniony w ra- urząd gmlnnYt jako organ wykonaw(jzy.
r 4.1/~{~ listy z8stv.wne m. Warszawy 118300 ;:S'lOO :;f\265
"
"
"
:188 50 1,87.60 11 88•10
mię. Zabójca jest pDdobno wydalonym urzędni~
Zgromadzenie gminne składa się z radnych 5%
1:
d i
"
i.JO z '
':1i) -,- I,!i -.- p-.kiem. J?r~ycz~ną zabójstwa zemstil.·
gminnych 1 wybiel;,anY!J11przez stowar~yszenia, 41/~%
5%
.,
:,
łt
II - . - '1-·- 'I' - . przedsięhiorstwai' ~sóby~~prywatne,
l)osiadające
Paryż, 11 marca. W izbie deputowa.nych JanAkcye 'Banku handlowego w Łodzi !i - . 1":'-.II 348 l, 340 i -,res ·na.padl na rząd za to, że strejkujących robo- w. obrębie gminy nierućhom'ości najmnieJ od roku. ~ Pożyczk~ premiowa I-ej emisyi
.,
" I I - e j omisyi .;\ 275 i! 267 !i -.tników na stacyi elelitryeznej zastąpił: przez żoi Prócz nich,w zgromadzeniach uczestniczą przed- .~1,'
szlachecka.
. \'1I 234 ;;' 226 [ii!~,,
llierzy, . czetO, zdaniem mówcy, rząd naruszył za- stawiciele posiadłości cerkiewn~ch, klasztDrnych, ł Lilpopy
. .. •
• • . • Ij -t.- I: -.- li 525
i
koronnych.
skarbowych
sadę wolności strejków. W odpowiedzi Clemonl !{.udzgi. • .. . •
. II' -.. - I, - . - . 1,1 - . Liczbę ogólnych radnych gminnych w każdej ~ Sta.rachowice. • • • •
ceau oświadczył, że strejk jest dozwolony, a.le
• ! -,- I
i I'utilowskle. . .
• •
Ii -.1 102
nie z krzywdą ludności. R.ząd powolał żołnierzy gminie określa rada powiatowa na 30 do 50.
i
Czeki
na
.Berlin
•
•
•
.
•.•
•
11 46 :67; 1-'Radni
wybierani
są
na
3
lata
z
pośród
w!aści
'w imię prawa spoleczeń'stwa do życia. Obowiąz
cieli gruntów, opłacającyoh najmn.iej 2 rub. pokiem rządu jest zabezpieczyć toiycie.
\
petersburska.
. Nie moż.na r~botnjk~~v za~ienia.ć w, niewol- t datku rocznie.
ł
(fel.
wł.
flRoz,woju").
Zgromadzenie gminne' wybiera radnych do
ników, alenlemozn-a roblC z lllClt tyranow. 80Renta
państwowa.
eyałiśc~ są izolowani, ponieważ ~rzymają się dro-I zgrO'rnadZGIl powiatowych i ziemskich, Do zakresu
gi ogólnej federacyi pracy, a I'adykalowie utrzy- dziaJinia należą szkoły jednQklasowe, szpitale,
mują. swojepozycye. Jeżeli socyaliści nie są anar... przytułki, komunikacye, instytucye kredytu dro:ehistami, nie powinni napadać na rząd, przygoto- ! bnego, skfady rolnicze, potrzeby żywnościowe, uwujący ważne reformy. Izba 378 glosami przeciw i dzial w przed.siębiorstwach ziemskich, naturalna
Ponieważ wytoczony przez na'3 proces IabryklUltom
,68 przyjęlaoświadczenie rządu.
' powmnosc ziemska, majątki i kapitały publiczne, SchetblerowJ, Biedermanowi i Stelnertowt został na ko"
pożyczki na cele publiczne.
rzyśc robotników rozstrzygnięty,- ,zawiadamiamy wszyst.*
Starszy gminy Jest organem wykonawczym kich robotników z owych fabryk, że wszyseyei,któtzy
skarg .I)ie wnieśli.· mogą '3ię w nasze.In bhil,' ze
PeterabIlI, 11 marca. Dotychczas wyja.śnily zgromadzenia gminnego i rady powh\tow;ej w spra- . jeszcze
(Piotrkowska 192) w godzinach biurowych poezłtwBzyod
wach gospodarstwa ziemskiego, ozaz pelni obo- wt~rku z poda~iami zglaszać. Skargi wnosimy b~z ws~e,l~
;się wyniki sprawdzania ważności mandatów po',seIskich z następujących gubel'nij i miast. Zatwier· wiązki w sprawach powinnośei wojskowej, do- kich Opłat, 1~.\t, ze każdy robotnik ma możnośc. wmesc
;dzono wybory w gub. łomżyńskiej, lubelskiej, su- starczania koni dla wojska i w sprawach poboru podanie. Nie należących do naszego S~owarzyszenła
nie wY'ączamy.
podatków.
~aiakiej, radomskiej, piotrkowskiej, warszawskiej t
Zarząd Stowarzyszenia zawodoweUł
kieleok;iej, woroneskiej, arChangielskiej, ufańskiej,
DZIENNE.
IkijOwskiej. podolskiej, wiackiej, kowieńskiej, czarPetersburg, 1.2 marca. Na posiedzeniu wie~0IIl0Nkiej, stawropolskiej, tambowskiej, riazari- czornem w dniu wczorajszym narady w kwe~tyl 000-:-4:-1
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OGŁOSZENIE.

"Jedność".

ROZ\YOJ. -

,",{torek, (luia 12 marca 1907

Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
dzień

Stan -rachunków na

pod zastaw paI)ier. publicz-.
Koresp ond euci., Nostro";

,

sumy; dorozporządz. T-wa
Papiel'ypuhliczne 'l'owarzystwa..
Papiery publiezne kapitału zapa,sowego

425,659
.194,268
60,000
7,340
15,782

Ruchomośoi.

Weksle ·protes towan8

•

.~d_

'<)ri

228,8V3 48

..

1,850 91
186,068 :18. lR7,0HJ Rn
72.~3·~5Sb

iJH-587 DR

11'2,;i2:1','9
~jO;:; 12 OB
18::/,14 2'
!:lG::;-,

Zysk pozostaly z roku

61
47
09
65

a 0.9

Q

Podatek O,216 /o

Suma

--~m.~--I--n--_._.~w~·----~---OOB--·t--~----------------_m

.' 'Dęprzędza1ni ł.tt\weluy, pOłożonej w tlizkfi~e! \~larBzaw'y, potrzebuy j6dt b.ez-,

··a,j~tDr Z~P'10hla·r··nl· h·allT~łln·'
J
.' ~ il U '. i!l bh·U.
U "U ,

ZWloeZDfMe.,

Suma

__ ______

- *______________________________m__~'~e_·_t______~,~

~

Z pOV'lodazmiany interesu Sklep

robię

snkaie, bhltKi.. Przejazd
N48ienfogo
m· 11. II -głe pjętro~ 1611 -- r.-97
zaraz zdolna
do
Potrzebna
domu prywatnego.
w ad-

. ,15~1:1~~1~;ł~:i~?~~~~~~:~:~:!~

bieliżull.rka
Wi·adomuść

prz)st~pną.

ministracyi "Rozwoju", Przejazd J"i8•..

Wlft.dGmosel udZIeli p. Jakób
'.
~
; Lessman, rządca domu nr. l przy ulicy
:zn&Jł\Cy $1*1 dokl~dnfena maszynach 1 robocie przygotowawczej, POCzYll!\jąe od . Rżgows!deJ.
8ł3-R-l
-otwte~eaa. 8. kon~z~c na wrzęetennicach oienkich. Dokladn", z1l8jomość fachu. tak- ; ...."""'"':.---:- - - - - - - - - - - - ~q.wne postępowanie

1 prawy charakter - konieczne. Dobre świadectwa. - w~mag6ne. l
Olertyzpodaniem warunków należy sl{lada6 w A1mi.nlstl'acyi "Roz.woju" pod. lite- f
l'ami J. P.
.
348·-3-1 _ l

1n4
~
•

plO

12'591 40

•

..346-.-1 .

~n...

.

<-"lO 3"'4 8- '8')
, =" t),Dll-'l', 'L ~II..
4',DDa,;::;tJ

85,079 28

Kosztyhalldlowe

J~~~'

962,803 44

•

Niepodniesiona dywidenda za 1905 r.

433,850 43 2)22,466 65

Nie.rnch<>mosci

. .'

1,214):';; ~

Procenty
.
.
Kasa przezorności urzędników T-wa •
Sumy przechodnie .

• 1,401,040 77
H8'7,575 45

Kpres po ndenci"Loro"

~~--

28 lutego 1907. r,

!t

a) sumy do rozporządz. T:wa
b) weksle u korespondentow .

____

Przemysłowców łódzkich

lO%, udzialy członków
Kapitaly na lokaCji
a) od członków..
•
b) od osób postronnych
Kapital zapasowy
Korespondenci:
Snmy do rozporz. koresp. "Nostro
Sumy do rozporz. k~resp. "Loro"
Różni kredytorzy.
•
Redyskonto w B-ku Pallstwa •
~
B-kach prywatnych

89
67

49
20
264391 48

1?o~yezki·

ĘllWY przęchodnie

T

----_.
'---..,.
._---

Stan bierny=-

Stan czynny.
Gotowizna W kasie
,
•
•
118,066
103,8fJ2
Rachunek warunk. w Banku Państwa
SP:scyallle· r-ki bież. pod zast. papier. pub!.
S~ąp weksąconajmlliej z 2 podpisitlOi:
.
.
.
a) weksle na l~ódż
2,757,052 69
b)
"
na tun.e miejscowości.
• L2i..HJ.596 82
c} ."
redyskont. w B-ku Piuistwa , 38,587 98
4 OH2,237
d)
n
"
" B ·kach pryw.
- - - - - - 24'377
Weksle do inkasa .
,
.

r.

PIotrleoweka dom Tischera.
I piątro.

..

""~
oJ ~~.
.,

" .. ,
Pierwsza Crzescliianaka LeCZi1iiCa
chorób zębów -i jamy ustnej

otWt'!.l'h\ od 10 fano do 7 wi.eczór. Konsultacja 25 k., .zęby
:::=~,=::-,-=,.:: sztuczne odtb. 1 kop 50 i wyżej.
Rep~l'\lje i przerabil;ł. zęby sztuczne.
1613r4.0

1"'4.',. . . . Piotrkowska.plE~tro.·
dom TiSC,'hera
,~~~.. ~..
"""0

I

l\.. "O
eJ"~.

-

524 -: 5-1

~~~--------~~~--~

0t,rzebD,e

Pdo

M .Ł Y N' W O D N Y

pogz~kuję p~koju z kuch~ią . w pOQliż~;

walcowy
z ziemią za cenę przystępną,
I w dobrym punkcie i na obfitej w
i wodzie rzece. Bliższa wiadomość u
J

o

Aptota B.Cłncho"sti~[O i· Lodzi,

~1

uą~~H)nki

ogłoszenia.

ił szego, średniego wykszta.l:~enia, freblówki,

wyż·

522·3 -l.

~dolna panna do szycia. -·AIl'"
Potrzebna
drzeja 7 m. 25
52,j
otrzebne zdolne
do slIycia
Pfartuchów. Józef Eger, Gl/.nvna :or. 11-

•

! jazd
AAAAAA)~~!~:;~;:f~~.:;:!~
14 (parter) poleCA: n&uczyclelId

lub ód l-go

w Admi~istra

cyi "Rozwoju" pod lit. S. Ę. '

Jankowskięgo, ŁÓddź. W61czańska M 35 m. 1.
344-2-1

Drobna

zara~
skladłlC

ulicy Przejazd

kwIetnia.. Oferty

: p.

124
~

podrę~ząo

trzebna- WIdzewska 81 m. 28- 5232'1.

124
.'
.: wraz

i

Zt\r .. ~· zdQ~ne

staników. PiotrkowSKa nr, 23 m. 8.
.
515 2-2
'pt\nlank~ do krt\wiecczyzny zamz po':-'

Sprzedam

;.

są

6.,)0':"-3-1'

~p::-.·a-'u-.n-.y-·-d-:-o-sZ-j-·c~ią-p""'ot-"r-ze-'.b-u-e-I.'!~8,· z~r~.!
Wsdlollnia nr. 61, dru,gJe pIętro. "

60 l-3- 3
~ jednoroemą p~,.

....,--'-'-:-00:--:--:-_ _ _

potriellif uczeń

do a?tel{l-Qfelty w A.dmin. "Rozwoja" dla ",Pu~tykanja"504.-3_-!
t RÓ~D.') sumy od 4,,000 dO I 6,ijj()l'b. Zt\Kantor "PomlJc", Pi'ze)ł\za :
faz do ulokowanią llt1.hypoteki miej ..
'. • • 14-, poleca służbę domową
skifl" Oferty pod literami r.L. V{,'" sk:la~
z ha.rd.zo dobrami ś,wi80dectwami 48~'6'ó ; dac w l1,dll)., ."H.OZWOJIl"'.
4: '6-3 _.. 3
$kład glówny J.Uł. ł..lÓdź zaczynów do przyrządzania mleka bułgarskiego '
DUkl:j~ówkr\ "Lancastra'., aW 3 chtlr~ty ---------~ morgi ziemi' z znhu!lowa~
'f}
•
B kteryologicZlloi
D- ra L• Ka rwa ck'lego. CA~na pude~łk a.(10 "Bernarda
• ang'ei1:lkie,
Olbrzymi.
pies z gór sw. Sprzedam
2,r;. raeowzna '.
_
J_
odznc.ezony
medalam srebrnym,
niltmi, pr,~y lesie w powee!tl łódzkim,
l'urek lUt 10) litrów) rb·lItr pOJedl~cze r1lI'~i 0 25 kop.
r
182;-8-8! do sprzedania z powodu wyjr..zdu. Am~, J:l_l'~WO na~'ycia 'Pr~rS:tn~ule każ.damn.
Wle.domosc uL 1\1:!{ob.lawska 132m. 27
g'łos.
~orzy zŁożą oferty: W"nJ )l~kowskl.
469 ''':~Siv-'-3'
Skb.down nr. 13
508- 3- 3
d 7.ielam tJ;uio lekc!i Widzewskl\ 86;
,iurowe urz~a-i.t:,nie tĄDi.o do o1.l!}tą"le
m. 2, ~J"i:'tBr..
!~~~4--:4;)wc-3
nit'!, WladoIDOSJ w ad!nInh./tra,'-'ył "doZarząd drogi iel~znej F~b~yczno-łJódzkiej podaje do wiadomości, }
ZWOJu·'.
49H--7-4,
!e bagaże nieodebrane 1 przedmIOty przez pasażerów w' obrębie, drogi,
.. ~ tr,am~.g,lupa:t~nt lw.rdany na
~ odstąpienir\ 131Uro rekomt:Udatryjna za_g_ln~~
piW i"~ ~"ę, ot~f, kS'''·9;ka Mtcyzna b1:lz
)a' stacyach, w wagonach, .lub na to.rze za~ubione i ogłoszone w miejsconauczycielek, lif.~yulistów, bOll i s~u .. podpisu n~ imIę F. L. Nowickiego z ul.
wych dziennikach i w ,'plotrk~wsloch WIadomościach Gubernialnych", zby. . W,hHl,OOOOŚĆ ., w Biune Dl,ie tników JuHusz!\ nr. 11 L~skawJ' zn'tdl\zea raczy
a mianoWicie w roku 1903 za J\!!tJ\!: 1)624 , 25, 26; ~J 29, 30,:~ I; 3)34, T. Ja.strzębskiego, PiotrkowsKt\ 18, od 4 złożyć Vi Administracyi "Rozwoju'" za,
450-1O--~'
wynagrodzerlietll.
50;~.,..3--.a
35, 36;,4) a8~ 39, 40;6) 43, 44,4.5; ) 47, 48, 49; w,roku . 1904-tym za do 8 g.
- om ze Sklepem i z jertlią Ulor-aa iimt l·zagln~i.b~~g salta ŻÓH~-ob-ol~e!mł
.~N!: 1) '7, 8;9; 8) 11, 12/ 13; 9)16, 17, 18; 10) 27,28, 29; 11) 30, 31, . D'
do sprz~l:\ula. WidzfsWska 50 -m 30. ł
uszami iog'onem 'Wlaścicielem . psa
32; U) 34, 35,86; 18) 39. 40, 41; 14) 43, 44, 40; ,Iti) 46, 4748; 16) 51,
~
519-3-1 I Jest ll.etelf;lwaki,ul. Zawadzktt. ur.' 43 na
5.2 i 1/1905 r.~ w roku 1905 z~ }i~: 17) 3.4, 5; 18) 9 10. 11' .19) 18
łHltor Poludniow80 2. Potrz<ebnaiHloa
B~lutaC'h
!')14--3 ,"2
, 1906-tym. za J\l2Xll: 20)
""
19, 20; w roku
.' ..27 ; :3 1) 31, 32, 33;
j!2) 42, 43, 44
inteligentna z ntemieckim Ję,ykiem na
bezcen do sprzedanb dWi\. wa ~kie
518-1
i w roku 1907 za NiNa: 28) 4, 51 6 zostaną sprzedane przez publiczną wyjazd.
1 sześć 72. (~t.lowleh,; skrzynkowych;
łodztenltc 17 ~ let.n~ PQSZ!.HUje Jailiego-licytacyę na stacyi towarowej :rJÓdź~Fabr. w dniu (4) 17 kwietnia r. b.
meehaui\~znyeh wars-it!\tow na. 20 nlcleli
kol wiek zajęcia wloozoraml. Posiada
nie l wars~tat do nl\wi16Uia OSllOw.Win·
() godz. 10 rano. 332-3-2
: ;ęzyki: polski; rosyjski i W częśei niemle .. domośe \Vid1.8wska 146,
009 ..,··3":-2
cid, orfl.z ladny charakter pisma. Łaska·
-•
fI "
Mir t &JiWI!&ilW
WIł.
ara~
.
pntrtebny
]~kaL
Skhtda)a,c;
się
We oferty proszę.
skh,dać W adminbtrak
, z 10 do 1~ poko)~w z wBżelktęmi. wy..
cyi "RoZW 01Il pod "Zn.lęeie, S- V"
godami. PQlą,d0.IlY Jęst ogródek. Ofęrty
:--::-_ __.::--;::;-:------....:4;;.;.75--10.-3
w A.4mlnl~trM1i "Rozwoju" sub T. O~ N.
-1\ JA a,',zfny . 2 Singera, prawie nowe, bę
DJ.
422~3--8
PRZED'SIĘBIO'RSTWO
VI benkowa, p erse!aniowa i maszyna
;"'O!=;:=:=-;;
rę-ezo!lza 16 rubli. Dł\ielna 28 m 2.
·oklęn "18tawowJ'oh, ta.brloznyobi dachów sletowych, oraz sprząf>O~-_· 3--3
tanie mieszkan, biur i konserwacya linoleum.
~M-::'" .g-:'ie-:l--;d:-o-sp:-r-z-ed7"a-n-:"ta-.-t>:-,.-n-ie-.;:;"':_WysokA
, ,;Wsz~lkie robót y powief!~one wchoizące ,w zakres porz!\dku domowego
nf. .t6, sId,!p.
5()7-3-3
WykODYWUJę po!nader umiarkowanej cenio.
ił06-r-~
lowy kurs dla Palów rOlpoezyaaa
~"~!'Yr\~!lkosz\'nvska
udzif.HtL leko,1
4
, . , I
WU'.~
'~swt
I SplaWu. l gry na fortepianie. Widzew;

i bonJ cudzoziemki.

A AA

Dzielna N2. 4.
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489, 6.-~

A;
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·
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p
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B

D

K
;M

·za
Z

··w.·· Krąko wski, .PiotrkowsKa ~ 103, m. 33,
OCZYSZCZANIA

~

<l-'

U.

Ozłowiek

e~l:::~

JdoJny prraeowHy. ob'eznany z
:5ciawi biurowa.mi, '/, kąkoletuią pra,l{tyka..

pugnte . przYJsv~

ill!S)SC.:t Wolane Inb
fe.tH·)e~. Ofert~, pett .Zd.QI·
liT' W AdiU; jlROZW01U".
11)6 ti-20

w krmtor.zew

'·1'• .,.......

!

Nadszedł ś;Vleiy tr,u!port
w.

__

powideł śliwkowych

lU\ Ilepszy~

gatunku i sa, do sprzedabeezl\l i pudy po a ruble za pud.

nHl lU\
a po;edyńcze funty po 9 kop. Wiadomoec
ł'rZ3Jt\zd 41 u

fryzyera .

293-2--~

i

łV

ska nr.i:i6.

oficin~

drtlg& $łęn

skladające się

z 5 pokojóW

prel.wl.\

l 1!lęLro.~:~7ś4!4:

· !eszkt'l'łte.
M
i kU(!hni,

z wszelkiami wygod&mj od
1 kwiGtuI!.\ albo od l lipea do wynaJęcta.
O,~~,,,~ka 12 pomiędt;J .DztQln~,~ t Ce~iel.,.
111t.1ll\.

.

' ~17-",·~1

Lekcye

.Tańców!

lVl phltok d. 15 h. m. og041. I

w.

AtII.'Lip~ński.
925 1--1
c8gielnlana J>@ 56Wo .tore' 19,_.M3*

"LEKCYA ZBIORO'Wl"

ROZW(}J'. -

Wtorek, dnia. 1'2 marca 1901 r.
i

'f

II Dr. JE~~!drS~I

DYREKOYA
TłlarSJltw, IrcdyLD'IgD
W zastosowaniu

się

Dr Bugula Iarar-Smluai
I

ChorobYlłlkórn8, wenel"yczne i

POWRÓCIł~A
Choroby kobh!loe i AłunJzery.

moczopłciowe..

.

9~ 8-10 rano, 5-8
l smęta 9-12 nno.

miw Laili

Piotrkowska 121

po pot, w niedziele
14:63-r-1Z3

PrzyjmuJe do 11 rano i od 3~5' popal
,502-r-131

Dr. HI Sznmacber f. Stanisł.Pietarsti

do § 66 Ustawy- Towarzystwa 1 D yrekcjD-

00 powszechnej wiadomości uehwf.Jy, zaparlte na zw:;::,z:;,j:ru:m
zebraniuczlonków Towarzyst,*&. odbytem w dniu (22 ! niego j 'l

ohoroby weneryczne

skórne

i

Choroby weneryczne iiskórne

Nawrot Nr. 2.

1907 roku.
przyjmuje od 9 do 10 fauo
,
Ogólne zebranie postanowiło:
' Przyjmuje od 8-11 ł do 6-8 po pol.nd.
•
j od l?·eJ do 7 -ej wieezorem.
panie od 5-6.
631r225
Plotrko• •ka 132.
lS31r69
1) Sprawozda.nie Dyrekeyi
rok finansowy 1905/6 Ji~'=J.J~~:~. 1. z:~twierdzić ze zmia.ną punktów 16 i 28 w tym sensie, aby IlWli1l(f.::llJ ej
potrąconej z dochodów Towarzystwa za rok 1905/6 sumy S.:, rJ. t lU pa·
pierac.h procentowych, wskutek obnlr{;onia się kursu, rub. 11,931.
',;I l.,~"
speC. chorób gardła" nosa i uaza
z ogólnej sumy kapit.alu zasobowego, podanego Y\T.. punkcie 28'spra\',-o'td?111~, łnoczoplciowe
przeni6al: Się na ulicę
na" .lnb, 2,04)2,371 ~op., 12ł, T~otrąCi~:, a) c:lkowit~ st~a~ęlla In!~tSt(:", 11,!lawrot np. lAm.
stow zastawnych mlast17. Łodzł, nabytych z lOnduszow bJezących ruo,,9947
III-cia brama odrogll ul. PiotrkowskktJ
kop. 87ł ib) sumę., wyrównywaj.ą:c,ą stracie na 4% świadectwach Renty)
Zacbodnia .Ni 33
i przyjmnjeeo,dziennle od· 4, do 7-ej ,pOp.
P~ństwa rub~ 56, 340, razem rub. 60,287 k. 87 ł, ustanawiając tym spo"·i~. J,;",
(obok lombardu akcyjnego)
w niedzłele i Bwięta od ł 4.0 ,6. pop. , '.
,
"
491-r~151
sobem sumę ka, nitalu
zasobowego
na rub. 1,936~083 kop. 25. Po !lO,trac"e," _. Dla
,panów
od 6~9 'oddla9-1
da.mj ,1',
t"
' - ' . '
od' 5-6
pu 00
pol.9-1
W iniooziela
niu z tej ostatniej sumy normalnej wysokości tegoż kapitalu rb. 1 863';{59 od. 3-6 po pol.
1141r8
kop. 33~ pozostanie przewyżka rub. 72,7·2;~ kop. 9Ił, a z dodaniem'
'I
pozostałości z roku poprLednlt)go rub. 5,(586 kop. 8V, wynosh; będzie I Osiedliłam się w tutejszem mieście jako 'i
"..
"
rub. 78,410 kop. 71t.
specJaHsta e1łorób skórnych, wenerycz- \I~
speoyalista ohorobulZłl, Dosa·
,Z snmy tej udzielić jednorazową zapomogę Łódzkiej Straży Ognio- I nycb, płciOWych j chorób wf.osów. Przyj.
i gardła
'
weJ: OdHtniczej rub. 4,000, re;i;ztująeą zaś ~lUmę rab. 74,410 kop. 71! u- m-uję codzIennie od 8 do 1 w południe
Piotrkowsl{a; 35
1586-r-45
zyc~~ na ulgę dla stowarzyszonyc.h w opIacie raty majowej 1907 r.w ta- I
ł od 4: do 8 po pol.
pl'zyjmuie od 10-11 rano i 5..:....,1 po pół.
kim: stosunku,cw jakim to okaże się możliwem.
f
I
II
w niedziele od 10'-11 r· t 2--' po p'ół.
Na.dtodostrat na papieracll proe'entowych, pOtianych w punklHe 16
w
rub. 23,962 kOl)· 82,!-,
nieuillorzone
. II
II
....
i
ulica SREDNIA Nr. 5. 149r24 I· . I
•
••...•.. •

za

Choroby weneryczno,
i skórna

Dr. J. Grabowski

<

a,

Dl'. SI. LE KG lez

11

Dr Rosenbl
tt
,'a·

n

I

I

8p.r~woźdan-ia;· ilości

j'

r

dolą;c2~yó takież

~:lą z:m:;~\~5,rS:8 ~~~: ~~5 p~~~~t~;~fć ~gÓ~tyt!~chP~~~~:: ~':.:

e~ i

Dr LPJ ,nI'1ilt·,I

umÓ(zenia z d\lchodu Towarzystwa Jat następnych.
2) ,PrO'jJ3kt do eta.tu na rok [jnasowy 1906/71 Obejmujący przychodn'ruh; 191A63 kop. 05, rozchodu rab. 110,956 kop. 74 i pozostaŁości,
przeznaczonej' na powiększenie kapituln zasobowego rub. 74)506 kop .. 3I

' , ,'

za;tWierdzić.

r'

,

I

I

~

t Dr E SOnDOD'~·Ofa
U ... ' U It

choroby

d:ró&"

skóry

mo

i'-w-e~erYCZD.ych·
(wejś~!~IdE~fI~~~z!tskieJ,')

clZo-w-ych

(I

od 11-1 i od

"

"

Dr.

4--71/~
'"

24ł)..,-r"\49
" " ,"

3.) Normę kapitałU zasohowego Towarzystwa przyjąć do wysokości Choroby akif~ ..ne, weneryWacław J,asiński'
dw~eh rat dbowiązlwwych od wszystkich pOi.Jczek, zab.ezpieczonyeh
czne ii moczopłciowe.
t d
·t"
. t 1/14
' t h'
.
k 'l "
.. , W,<la
T
Przyj lli'Uj e od godz. 8·-1 r. l, od 6:-:-8 w.
CHOROBY DZIECI
,po,~l];łe., ZaID'laS
CZęSCl ye ze pozycze
, upow,azl:l,1C
z~' o~
p&Il~e,od 5-6 p.op ol. , w niedziele ,od 9~i
(lekarz szpitala Anny Maryi)
waxzystwa do .zaprojektowania odpowiedniej zmiany §,51 Ustawy. :
f. l':Q:d 3-6 popoI.
14:20r309
, 4) Wznoww przyznawanie pożyczek w .5% listach zastawnlchbęz-Ulica, Południow.a Nr. 2.
Płutrk1Jwskallłr I ,IQtra
termuowych n~zależnie od 4!% z umorzeniem na lat 27 ł i' 35 i upowaprzyjmuje do 9 rano i od 4-ej do 6-ej.
2nió Władzę Towarzystwa do wyjednania na wła.ściwej drodze zmian
341-6-1
Gdpowiednieh §§ U&tawy.
,
5) Codo wniosku 23 stowarzyszonych, obejmującego 3 punkty,
postanowi 9ll0:
powrócil
'<:J
'"
elegancko nmeblowa'Dy,zcaiodzieąne!ll
a) ter~in do żą.dania pożyczek dodatkowych z przeszacowania ustaI
U.
Zielona
.Ni
5,
,
utrzymaniem
i
usługą
jest
do wyaajęcia..,
nowić na lat .5 od daty przyznania ostatniej pożyczki,
bez ograniczenia
Choroby
skórne,
weneryetna!
'
.
Tamże
W
do'mu i·
nQrmy powiększenia się sza.cunku nieruchomości oraz osiąganego z niej
i dróg moczowych.
·1 wydt\ją stę
,i
J na miasto. , .
doch.odu i upoważnić \Vladzę Towafzyshva do zaprojektowania odpowiedOd 81/ 2-11 1/ 2 r. 6--8 wlecz., panie 5-6.
Wid.zewska nr, 86 m. 15,
308,3-3
niejzmiany § 108 Ustawy;
poludnin.W niedziele j śwIęta 9 r. ·Potrzebny Jest
ŁO
b) przy przyznawauiu pożyczekua nieruchomośei nie stosować nil~ po
tlo l po pol.
1608-d-l03 \
intE'ligentny
dal pntt~cania 10% z szacunków technicznych.
"
II znający dobrze krajowe jęz;yki;
z 'kapi.,' ej akty przystąpienia do Towarzystwa utrzymać tylko dra pQzyczek
kou:wersyjnych,przy żądaniu zaś innych' pożyczek aktów' przystąpień,
'I ' wszecz,śWlatowo slynne1 ,nr{D.Y, lla,Łódż.
lJ
~
nie 'wymagac i upoważni6 Wladzę Towarzystwa do wyjednania ną. wlaI
! Oferty przyjmuje Adminl8tr. "Rozwoju~'
ściweldrodze odpowiedniej zmis,n.y § 19 Ustawy.
OkuJist;a
.
, pod,
336-3-2
.
_ Przedst.awieiąl".
t
. Wybrani zOstali do Władz Towarzystwa przez aklamacye: na Dyreul. MIKOŁAJEWSKA 22'
f
kt~ra S. Rosenblatt, na zastępcę DyrekLora L. ZQner i na Cuonków Koprzyjmuje od,9-ej do 11-ej rano t od i
mitetu Nadzorczego: B. Birencweig E. Tischer i K. Klukow - wszyscy 4:·ej d-o 7-ej po pot
li67-r45 .

hr-

Or. n.A GrosoIIflik

POkÓ,~i,'

,

Obia·''d3J '
'C'.Z'

p

n'r Jo'z o,fu MI'nhII al' s~

W' 'I E K'

~~~~!t~~J~~t:~:~U~~j:;~,.,O~~~~~,:f:,wf,;l~i

ł

ponownie.
W zebraniu uezestniczy!o 167 stowarzyszonych

mających

prawo do

169 glosow.

-.~Ł~:o~·d~ż.~,_d_.__
1_1_~_[_a_tC_a--l_.9_0_7--ro_k~~u_.__________________________
~~.~i~
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Dr. H.
; Choroby

I

Ros ent haI

wewnfłtrzne

i

dzi,ecięce

COdzienn, zarobek I rb .. 50 kop. Ii wiecej"
(op .. gorączkowe, zakazne i
dla osób obojga plCi~,chcących zająć się wygodną pracą" na tq:~D~~l,- !
Konstantyno.wska 7. ·14H)~r.59
żowych, IPaszynaeh. Pracę tę każdylatwo przyswaia bez w[!zel,:d~,j l
Godziny przyjęć od 9-10 i od 5-7-ej.
trudnosCl. Materyt1l nasz. 1 za. robot~ płacimy gotówką. Odleg,lO': c ~ _________________"",~IiMIIkJa- nie pueszkadri:a. Wa.runki bezplatne. '1-8ze 5.-Petersburskie I"
Tow.rzJ'stwo

T."ykołaż@wJ'ch

Przenł,słu. Zarząd

yv

W7rcbów

Domoweg!ilł

w Petersburgu. Oddzialy w Warsz·a,wie. Mar-

sZ!,lkowsks 129.
Moskwje-Twerskaja,Koziecki per.,
w SaratowIe. Nikolskl\ 2·

sztnft~

WY, najęc,.ia od 1 lipca /,
a
lIIieszkania
fr!lą~owepo 4 lub 5 .E0ko;ów na I piętr. .

Zaw, &d,'"ZIta, 17,'.',

D,

0,

D

d. Baehl'u~

..

I

L.,.zki ,Odr.lział Banku Handlowego Wołżsko. Kam.kiego niniejszem
zawtadeomla o zgubionym - przez p. Stanisława BoroWie~'kieg'o - kwicie Nr. 1SSna
zastawione dnia. 4 Czerwca st. st. 1!J05 r.:
I
.
1 bilet 5% PożyczkI premiowej l emisyi Nr. 16068/19
1!11')
"2,,
Nr. 225'2/48
3 " 5 %Listów ZasiawBych Ba.nku Szlacheckiego Nr. Nr. 5351/23.
234,7jU i 9868/32;
Powyższy kwit należy uważać za niewr.źny.
326-3-3
tlo~zni

«Rozwoju), Przejazd MIS.

Dr. T.

laMrowsti.

Powró;~ił8

z: -,;tgQ.4ami i.2 na III p. w oficyp.iEi };)o i na 8 mieszkań, 6 mórg zie.mr, za
2 ,ppkoJ.e' z kuchnią. Woda dobra. ramze ; 2,000 rb. do sprz.ei:Ił\nia we wsi ł'l'O
do, :'~przęd"nia g~rniturek mebli wyścleboszczewice, gmina Lućmierz u Pawła
lan,ehtnaebonjoWYCh.
335-3-2 Brvza. nr domu 17.
.' 320·-3-:0

W

!

29;l.-4~3!

50

Mieszka obecnił:

Zielona 3.

Dr. D. Helman

Specyal;sfa ohorób ,uszu, nosa,
krtani i galł"~U'a
Przyjmuje od godziny 9IJ2~11-Sj zrana
i od,4-'7-ej wieczorem.
Mikołajewaka 4, obok Dzielnel.
762r123

Redaktor i Wydawca. W.

Me

Czaje.aki.

