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Piąto ŚW.

ŁODZI:
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Wschód sl~: godz. 6 m. 19
Zachód sl.: godz. 6 1L 01
Dług. dnia godz. 11 m.4.1

Mies.jęczme

I

.

rb. 10 kop.-

Półrocznie .•
K wartaln!e,.

GENA

~w. Wolfr&ma B.
Czw~ ŚW. Benedykta Op.

k.

l.przeeyłk, pocztową:

Rocznie

Klemensa P.

Sra

Rocznie rb. 8 k. Pólroczme " 4 ft Kwartalnie" 2 " lWeeięez1l. " ..;. " 68
OdnOBZ8łłie li k. Ul.

Eg$. poJedyńczy

Role X.

Sob. św. Abrahama P.
NIedz. J ózeIa z. AlYm.
Pono ~. Gabry61a Arch.
WL św. Jó-zefa ObI.

CIIa pranalHrat,:
W

,

1907 r.

Ii ,. I ,. 50·

" . ..;.. ,; Sb

OGŁOSZEN:

w Łodzi,

Piątek,

ul.·· Przejazd .Ni 8.
Nr.· ieWOJm D9&

dnia 15 marca 1907 .roku.

Kanłory. .ł••ny ., W...8Zln.i., ul. Kraoza .Ni 2S; • Pabh.inicaoh .. p. Teod... _inke.
., Zgierzu, .. ap'leoa p. Patka, _ Tomaszowie u p. TeodoPa Hilla.

.N'ad &-8·1 a n e" na l-SIej s~onłcy 00 kop. za wiersz. Z_~·oz.jn. ogł.azenia za tekstem po 7 kop. Zt\ wiersz nonparelowy lab Jego miejsee
. .'e' olJloueuia po 111, kop. od wyraził (dla poszllkuj~eyeh pn.e!'f po 1 kop.). Rak l a m J ł N e kro log i po 15 kop. Za wiersz petitowy.
~. dłlll\exeDJe prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honor~ryum Redakcya. uwa~ za bezpłatne; rękopisów drobnyeh nIe zwraca.

Redakter lJlb jego

zastępca przyjmują

in1eresan1ów codziennie, z wyjlttkiem

łłni świątecznyoh,

od godziny 4 - ' 5-ej po

południu.

T

wc~wartłk,

mach polskich następująoy przyczynek do spra·
wy rusińskiej w Ga.licyi wchodniej:

21 m_rca WIELKI KONCERT

Rusini wierzą (albo udają, że wierzą), iż Galicya ws(~hodnia od czasów niepamiętnych do nich.
naleia.la 1 że oni byli pierwotnymi jej mieszkań..
z u-dzialem ,
859-3
cami,
że ludnośó· polska wzięla. się tu· tylko z ty,..
Bilety sprzedaje skład fortepia•• FREIIKLA-monologi.
tutu uzurpacyi, jakożywiol 'napływowy i zdo81;"
nóW. Schrodera, Piotrkowska 81.
wszy.
Otóż. rzecz się ma przeciwnie.
Pierwotna ludność Gąlieyi wehodniej była
S • K
.. V I
przed napływem \ rusinów w te strony odwiecznie
W Sobot~ d. 16-goMarca r. b.
lliIIllr Ul ah oncertoweJ og a
polska, lechicka, tej samej narodowości,· co wGa..
n~ rzecz .,Talmud. ToryU
hcyi zachodniej i w całej Polsce.
NajdawnieJszJ wlasny rusinów la.topisiec (Nall~~~o~
.t'fJł-~;~1IIl_.~JIIl"
i stor), pisa.rz z początku XII wieku, sldada dobi ..
.
E . . ' t tne, pozy ts wne, niewątpliwe co do tego świadeWielka zabawa taneczna! ~,~ Wspaniała dekoracya salonu! lektlyczne l. ctwo. Stwierdza na stronie 624 (edyCJa Nestora
oświetlenieł· Wiele 'dotąd niewidzianych niespodzianek.
wtomj'e I Mouumenta historica Polonia pod ro.. " ·c·
.
. . .•
•
.,.
.
.
kiem 9$1), że dopiero w tym to czasie zaszło.
Początek o godz, 8 wiec'
pierwsze wtargnięcie .Rnsi- 'do::tej .ziemHeehic1t1ej.
Bilety 'doilabycia n Izyd.Cobna, Piotrkowska 118, u Bud. D. Lande'go, Zielona 17, u ~I. Lich~ Pisze tak:
tenfelda W kantorze W-go Landa.u'a..
372
. Rok 981 WlodziI,Ilierz, książę kijowski, wy, . ruszył do Lachów i zajął ich grody:PrzemyśJ,
Czerwie4 i inne grody, które i do tego dnia zoneutra\nych.zataplanla wra.zie potrzeby pochwy- stają pod RU8i~f'. .
.
.
Program rządu rosyjskiego Jla konferencyj conych (lkrętów neutralnych.·
.,
A zatem przestrzeń. ~r~ju od ,Przemyśla do
Uchwały w;nny się wzol'ować na odpowie"'- I, Czerwonogrodu (bo. ta m18JscoWOsć, z lewego
f dnich pra"!ach i zwycz~jach w?Jny lądowej, o ile ł brzegu Dniestru, niedaleko· od Se:etn ...~. praw~j.
W Haadze.
I te dadlą SIę zastos(lwac. do wOjny morskiej.
J strony, na pólllOC ~d ~eleszez~k leząc~, ,jest tym
,
i.
4) Uzupelnieuie uchwal halo1kicll
sprawia Nestorowym Czerwlelllem)~byla ZalndnlOl.law 'ych
(Berliner Tageblatb podaje dokładny - jak zastosowania. zasad konwencyi genewskiej do woj- tak dawnych wiekach polskim ludem, i trzeba. by..
utrzymuje - tekst programu prac konferencyi nr morskIej.
.
lo ją dopiero zdo,bywać {zająć), aby należała do
w Haadze, który zosta.ł już rozesłany mocarstwom. !
Jak widzimy, w programie powyższym niema. ksi~eia Rusi. .. ' .
. .. .
.
•
1 ani słowa w sprawie ograniczenia zbrOJeń. Pomi·
Drugie mIejsce ,u Nestora na ,str~nle. 692:
Program ten obejmuje:
1) Uzupełnienie uchwal hask~lch o wyrowny- : mo to, program jest rozległy, zwlaszeza w kwe- Ro~. 10 l~~ "Bolesla.~ (Chrobry, kr?l .polskl), ?waniu pokojowem sporó\v IDl,ędzynarodowych ~ stya~h, dotyczących wOjny morskiej. Co do niej· ~)u8Clł KIJ~W (~ .kt,orym prze.z 9. ,IDleslęc:y ,b~Wllł
przez postanowienia, dotyczące stałego sądu ~~z: b{)Wlem brak· dotąd prawie zupełnie ustalonych . ~ak w S":Oll~) l mnostwo ~U~Zl .wl?dI ~,sob~ l za.~
j~mczego w Haadze i międzynarodowych kOffilSyl PQmiędzy ID./carstwami zasad i nieliczne uchwaly . Ją.t dla słebIe grodyczel"Wlenskle l wrocll do sweśledczych. ..
.. .
pal'yskie z f. j 854 są prawie wszystkieUl, co zro.. go k r a j u " . . . .
;.
....'
2), Uzupełnienie ustaw haskICh z r. ,18~9 ~o- biono w tym względzie. Takie zagadnienia"i ak
. Pr~y oW~J zatem spesobn.~sel gtal~ slętazle .. ,
tyczących praw i zwyczajów wojny lą~o~eJ, mIę- np. czy stro~a wojUjąca ma prawo zatrzymac 0- fila polItyczme ~olską pro'.'lD~Y~. Az do .r. 981;
dzy innemi przez dokładne postanoWIenIe 00 do : kręt, który (ląży nie do portu nieprty,jacIslslfie- by~a etnogr~1ic~n1~ lacką zlen;t1ą! pola~~ml zalupoczątku. ltrokównieprzyjacielskich•.co ,dQ p'r~w ' go, ale wiezie towary ,które innami drogami ma- dmoną, pod Ja.klms wlasnYlu ksu~CJem mleJ.scowym~
państw neutralnych it. d. Rewizya l odnowrellle ją być wysłane do kraJU meprzyJacielsklego? lub którego pamięó nie doszła. do' nas. ~~Skl pOdb?J
deklaracJi z r. 1899~
.
czy oficerowIe mocarstwa nieprzyjacielskiego, po- trwał tu od r. 981 do 1018. Zanwa~y? t? na.lezy
3) Poroz.nmienie' co do praw i zWJczaJow dróżujący na okr~tachneutralnyeh, są .kontrabari. formę liczby mpogiej: "gr?dy czer\Vleus~le"~ ~uwojny morskiej . w punktac.h następujących: . ..
dą i czy ich obecność uprawnia dQ konfiskaty siało zatem byc tam grodow z tym przywlOtmklem
... a) operacyespecyalne w wojnie . mors~leJ. ; statku? nie mają dotąd ustalonego rozwiąza.nia i więceJ, niż. jeden: ..
. . . ..
.
botnbardowan~e portów, nieufortyfikowany~hmłast I ~ażde z państw kieruje się tu swoje~ widzi !lli
'!l·z,e.ciemicJsee w t!illZe latopISie ~n~klm}la.
i wsi przez okręty wojenne, zakładanie mIn pod- I 8Ię .• Wiele z porusz~nych w programIe punktow stro~le. 69~:. Rok 1031: Il Jaro,slaw,. ks'u~z~ ~lJOWOdnych i t. d.; . .
.
i wymklo na tle wątplIwości, pow1'Jtalych podczas· wsIo l . MSCl~law zebralI m~ołpe, w~Je, poszli na.
by zamiana okr~tów' handlowych na wojenne; ! wojuJ rosyj~ko-japońskiej.
Lachy l .zaNli grod~ ,c~eI,;Vlenskl? ~apowrót.
c), własność prywa,tna nl0carstw wojujących
I zagarnell ladzką . ("IJal.lską - WIęC l po pol ..
lia morzu; , .
. ,
----Skll ten przymiotnik tak pisać lepiej) ziemię; i mno ..
d) .oznaczenie tęrmlnu, w którym by . okrę~y
"p
Ł c.
gie la.ch} przywiedli, i podz~e1ili ich. (między sie..
handlowe mocarstw WÓjUjącycb, po rozpoczt}ClU"
Lo,
bie). I usadzil, J~oslaw SWOich wzdłuż Rusi i s'ł
kroków nieprz!ja~ielskich, . mogi y bezpiecznie otam do dziś dnia •
puścić porty neutralne i nieprzyjacielskie;
.
. Ponie waż "grody azorwieńskie" w liczbie
e) Uregulowanie praw i obowiazków mocarstw I
Dziennik rnśiński llDilo" nazwal polaków ! mnogiej i tu si~ znowu powtarza. wiEle oczywineutralnych podczas wojny morskiej. mIędzy in- w Gahcyi wschodniej .przybłędarni".
. ~ ście nie może się to do samego tylko dzisiejszeJlemi sprawy kontrabandy wojsI\Owej, postępowa\V odpowiedzi na to jeden z uczonych pol:" ; go Czer~~nego grodu stosować, ala. musiał byó
llja z okr~ta.mi llaJ:odów wOjują;cye,h w portach I ski ch, historyk poczł:\~ków Polski, ogłasza. w pi~ ł i d"'ugl tejze, albo podobnej nazwl.CzJblPliej ..
W - Sali

Koneertowej . Vogla

l Korolewicz-Wayda
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l

Rozwor........

Piatek. dnia.

15

marca 1907

16 61

f.

:,seem te. go. g. ~,.OdU ~i. mógl b.YĆ dZiSiejS~Y, prZYSiO"".:nie od krZY, k. ów, n.iemal ~odzie~nie. OdnaJ,·(,~,Y. w~n~ ,.' niebaw. ~~.' z.aś p,rZYJeCltal t.eżKOC) aby Z ŹOIlł;\ S.iE}
llek przy WSl J{umn. nazywany CZel'WlemeC, o 1 ' są wymowne sklady bomb l brom, me mówIąc JUZ ; pogod.zIe.
fp61 mili od Żólkwi?
,
• o literaturze rewolucyjnej, którą wypada wywozić ~
Z powodu stosunku jego do żOliy, wywiązała
Z tych, wzmianek ruskiegO historyka wynika, calami wozami., , "
'.'
~ się wówcza.s ostra dysku$ya między Kocem a brać..
że dzisiejSza. Ruś Czerwona. od najpierwotniejszyell
Zapasy wojenne buntu odnajdywane s~ wy- ~ mi. jego żony; w uniesieniu, jedeu z nich, w obeiczasów bJla zaludniona In'zez lud lechicki, czyli ,padkowo. Gdyby ktoś uiawyrzucil pustej bomby ~ en oścI .l\'loulis~" wytknąl Kooowi krzYWdę, wyrzą
polski. Nawet po zaborze przez ruskich ksiątąt .' z górnego piętra winstytucie l)olitechnic~n'1m, po- l dzoną pr2;e~ mego dawniej ich siostrze; Zofii, o...
nic. sama ty, lko ruska, 1,Udno.śo w. niej 'lY, la,. ala Hey.a przesz. laby ObO,',k, sIc,ta..du i llik. t.bY o. Uit,U nic l, becnje Ż"O.nie ,M,'.oUlisa, odsłaniając t.em niebacznie
'mi,eszal:a się, z zaludnieniem piorwotllem. To sa· nie wiedział. Zapytać.8iętr~eba, koło iluż to ta- ~ tajemnicę' rodziUnth dotychczas stara.nnie pr~eU.
uw .b~lo .. ipo zajęciu tej ziemi w r: l~O. praez i ~dch ~kladów jprzechQdzim'lcodziennie, nawet się! l\foulisem. ultrywa!1ą.
.",.
Kazmllerza\'V .. Niltt z nas o tern dZisiaJ 11le ma.. ł Ich me dom)'slająe?
, .'
, '
.
! . l\1ouhs oslupu),l; wyprowadziwszrŻQn.ędo
rzy, ~eby rusinównuazych wypierać za Bug i Se. . ;
Jest zresztą na widowni coś gro~niejszego je- ~ drugiego po1toJu, zapytał: jej wprost, co to zna..
ręt. ~~li~l'IlI, tyle' "ie~Ów . razem, żyjmy w tej, 11\" szcze o~. tych slu:a~ów: S.tOPJli~wo cala orgau~za- i ?zy;. wówczas njeszcz.ęśliw-ri. kobieta. !Jzn.tU:amęif
eznoSC!.l nl~t\l. , Al~ Jakaz jest ,podstawa ~achce.ti CIa panstwow~ staja. SIę orgamzacJą rewolueYJną. ~ ZOWL całą prawd~:, ze. Koc uwiódł: Ją niegod4'e.
agitatoFów l'nskich , żeby się polacy za San wyno... Zadziwiajllca rzecz, jak na to ni~tnie zwraca u- gdy Jeszc~e ch'odzila. ,na pensYę i chwilowo • do..
sili., Zeby wszystkopocząw~zy od Przemyśla, tyl- 'wagL Rząd utracił głowę i odda! W ręce buntu ! mu. zamężne.} siostr:y zamieszkiwała, następniezati
leo ruską bylo wlasIlośeią? Zebr ten kraj Ukl'a.i.. , olbrzymie instytucye skarbowe-:-llniwersytety, in- ~ i ,po jeJ.,,]vyjściu za MO~isammuszaI J~ do t1trz1~
llł\tlazywnó?stytutYł poUtechniłd,aJtademie. Przeciez to wszy- ł mywania z uim stosunków'grotb~, te powie o
_----_
etko są 'Wprost fortece z licznemi zalogaqli z po .. l O. wszystkie.mMouJisowi, a·Otul,· kochając męża
śró(l mlodzieży, uzbrojonej w bomby i rewolwery, ! głęboko 1 miłość jego utt,'aeid ~ię,' ,(}bawia:1~ć) tat
pl"~edewl!lzystkłemzaś w odwa,gę lud~i, którzy wie- str~szną ceną szczęście d'U~0W'e ókupo·"at~.
dzą, czego chcą. . '
'.
ł
OSZOłOltllony. fatalnemod'rycieql, l\tOWlS.2/0Czyż ubieglą jesieni~ nie powzi~·to tam uchwal. ~ stawjł,tonęu' rodziców, ~a1U z~ pojeeh&ldo War..
Jeden z glównyeh fandatorów organizacyi "es- , postllluawiająey(}h jednogłośnie, żeszkoly wyższe i szawy~
deków" rOfiJy,iskicb, a zarazem przedstawiciel mi .. winny być otwarte je4yn~e w celu, w~z~sk~nia ich I .,Otrzyma,~szy.. je~nak l. o~~ ub~,s,twiaj.ącj go '.i
nimaHstów, Plechanow, w gazecie < RUSlSk. :Hzń) ł d1a C~lów rewolucyi? . UP.l~nę!o }J~o~ roku l Wld:i7 W ro~p~ćzy p~gr~z0!1eJ Zoih hsttresei nte~naneJ.
:poświę.ea artykuł nQw~j Dn.mie. W artykule tym t m~ tc~ra,z'. te to bynaJm.nle:l Dle b?ło fra2ese~.:N;1.~ ~ powromł ~azaJlJtrz 1 zabral t~nę r do .War~zawy.
'nie szczędzi on krytylo Z&fQWIlO kadetonl f jak ma- i ulu ~ glUll~.ią rzęc~y ~le bll? wcale: ,Stttd,"nt43 ryil", ł .'. Ta w~zwal . d.O sIebie .1ts., h.r~Jew8klego" dO.
iksymalistolll~Nlelrtóre llwaglPlechanowa są l'ze" 7~jmo\Vala SU~ pel~u~m~m sluzby garnizonowej na . k,tór~go mlaf. ~y~ątkowezaufa.ma~,prze~gtaWl.W'"
czywiście interesująoe.' Kadetów nazywa autor potrzeby rewolucyJ, l l1lćze~ więcej.
. ., .. '
BZY, luU fzeez ca~ą" . prosU, ab~ ,pOWiedZIał, Jak
:-utopistami. .
.. . P~d pozorem auton~mu. 'Wyższych~~kól ubwo- maJą. z zoną. żyll1e. nad~l,urzą.llzle •.. , " ..
,.,Żywią Qni utopijną nadzieję. 2e uda im. się rZl1y. SIę w! Petęrsbu.rga l :Vlększych,mUllna.ch Ro~
.. , ~{s. !(I:aJewslu, wy?luc~aw~zl; zalo~neJ, ~p~~
:przegadać stary potz~dek i zftg81dac .go na śmieró. I Syl ~~ezale.zne rzecz~OSpo~lte, w~'ogie CeslłJ.'st.WU, I ~le$:l;o.swla~c~yt M~uhs0W.l, .Z? zOIla J?go . Je~t
Imetllk() sami cies2' się, tąnadzh~]ą; chcl\ je" 'I gotujące Slę do walkI znl~~, utrgy~ywane. )ed... i męcbe~lllc~" l\.tor~j o~ ~atem ~'~,H~m po.~uHe~ _'1'
s.goze ,P, r.ze.kon, aó . . 1ud J że Jest. on.a. mO~liW
.. " .d. \) urze- naj< .~e skarbu P, a,łla.t\ya. • Az .Sllll,e,eh., ,'. blerz~~owiić, WrW?~.JlęC~~YQ .zfA,tnęk~ ~!,eWY$IO.,Wł(jne, kt.ore Ptz.~~.
ozywistnienia. To stanowi t 1ównl grżech partyi l ale nIetylko ra.dyltaIm profe~o~owlę Qtrzy!nl1Jfł: pell~ I ffillosc. dla .nIego zmasa od K.0ca n:1~Slala! . ~bf
kadeckiej. l w ~iarę ,tego, jaki w głowach oby"" I sye sl~arbowe l .ordaty na sw~ęta, lecz l stude.ąCl prZYWH~zama.• ~kochane~~? CZlOWHl~a lll"e utra.~lO.,.
wateli zaci:nie . się ,usWiadam!ac poc~u(}ie tego e~-d?l(), es-ery 1 ,t. P\otrzymtlJ~ stypendyaza czy'" ~
G~y k~lą:Z .wyg&cdł, ~t~~lHl()W~ 2iapJt~(I
grżachu, kadem zaczną ustępować na plautylul; nte~le !lr;zy,got?!aó. do b~nf~~ St()~niotyo;bate ta,~ ( z plaez,em~ę~a,.,,~~y 1(?~~:~ ją)esz~~! .. 0 _ ,
l'óbiąc miejsce p&r~)om więcej lewym, By6 mQże, I waz~e mmlatelY~1l1 -~In.lsteryum.,o~wlatl. wr~l~ "
, Wzburzony sIlnie Moull~ odpowu~d!tlat W !lI''''
iż 'blizka jest chwila" gdy!{21deei, robh)cy obaenie ł ze ,swą o~gan1zacyąpunstwową pr~eszło n.a.sluibę ~ myśleniu:, ..... ' " . , ., ."
opoz.ycYQ .rządowi, przejdą, do szeregów tych, któ .. rewolucyi .
J, • .• -,"~. Sam Jeszcze. nie '\11em, .. - poczem ubrlt
tir robią OPbzlcyęrewolll(ryi. Ba.rd~o być mo~e; I
4&
tSH~ l ~Jszed~ z dom,u • ..
iż chwila. ta nie jest zbyt daleka. Ale ,jesgcze nie ~
Niemal z dnia na dzień wzrasta. liozba orga.~ ,I " . ,Nw ,~?ązyla~oh zeJ~c nawet z~ ~e~odów" ~d1
!p rz1sua; interna fa.ln.iej$zego i śmie8~niej$~ego! nÓW~l)Oświęconychniernal wIlącznię walce zlt;a-: .,.1l'la~z.czę~l~wak~bleta, me. moo~ąc, . zn:le~c mysh o
blętl~ ~_ad ten,. jak~:pGp~~n~a;j~ ~a,l{sy~aliś'ej, wy~ ł datami, j~~Orepr~lint&n,;tłtmL,kietunkt1 ~lfetec~'ilfIJ~ :·1 łno~~lWOS~l ,ChQc})y·.utr;:aCell.1Bl mU:osel m~~&, zażyta
obrazaJąCrS0bH~t zez,blIzSJllJ' sw"ml kr~ykaml. i goli. SWle~o:oto powstalwPetersb:urgudzienll.ik trUCIzny...... '. ...... " ' , "
"
ol{OniGczuos~i (Sllbj:~k.tJw1lJell' wJsttłpień». Prz$":! "Swobodny] Opjelo"YVtel('\'tedagowainł·'p~~eż}J. St9;f'J::i .'. ,.,Wszelkl t~~~.~k'~_&W~~~.:~ł,.~~~y,cn.
,
c. ~"n;iel Bez~. enaow.e kl'!t1ki. i, b,e~senso~e wy~tą~ l cewa" do os~atka współllracującego, " pismach l\a": ;
!rUdn.o ~pi~ać, ociyWlścio, coprzesze~ł~óIj1~~
:pleJl13 wlewają tylko nową, SWJ6Zą krew'w 1.y11 ! deckich. }>lSze on tak o swych dotychczasowych w6wuzas l Jakl,e względem Koca musu},l zy\V1C
P~tli:kadookiej. Tego nie widzą chyba ślepi od , przyjaciołach:
1 uczucia...
;urod~enia". . . '. .
. . . ..
f '. ..,l\iIiełi oni ś!Ilialaść i odwagę tylko dopóty, ;
JoJeoz . po. pewnym .czasi9zaszłą. koniec~noś6~
W dalstym·cu~gu. Plecbanow zwrttcasię do l dQPóki nie obowiązywało to do niczego nie wy- ! aby (lwaj szwagro\vie, któuy ilatm'alnie st~ra.nD.lę
s.o.cJalnych :derookra,tów.zalecajłło im trz:y.mac się 1 maga.l,O ofiar, nie było wo,góle strasznem,' Zaledwie ; się unilwU, 'rozmówili się z sobą bezpośrednio
gtówn.ie .hasła tludpowiedzial.ttego mini~terrl1l11-: ! jednak ~~deszla chwila, l~iedr od slów-trzeba by- l, w sprawie l1a.~url l~~jątko,!eJ.
'.
"Jedno z dWOJga: Albo szybko rosn~ceslly I la, przejsCJąo ozynu, \ kiedy istotnie sytuaoya .za- i . .. Moulis mianowICIe. w mtercyzie przed::;lubne)
:1'6wolUGyi jut teraz przer0tłll siły rządu i VI t~kim I ezęła byc trochę "strassnq""-lradeoiumHkli; po- l obciążlt się dł~giern na .ó,OOO rh. n~ rzecz. *on1f
r~ie ządl\nie odpowiedzi8.litego mini8t~tlum może ) bledli i cofJl~1i si~. Zabrakloim sil do zrobienia l po bezdzietnej śmierci tej. ostatniej dziedziczyĆ po
i 'poWi~~ ~t~ó Się sygnałem do rQlpoesęeia, ata... kroku stanowozago ..• Mam na myśli haniebne dla i niej mieli jej bracia) rodzice j siostry, a więc i.
nowezN w~łkl z rea.kel~.
t partyl kadetów posiedzenie Dumy z d. lO lipca ! żona Koca.
,
. Albosil~ rewolucJi jeszcze nie prze.ro~la sily ~ ldedy:w(Sdz k3id9~ÓW p.Pętrunldewic~ wni~sl wbre~! ". Oczywiście wszyscy spadkolbię~ey zrz~kli się
oporu. rZl\dul~,ta~1 w., al, k~ stMlo... WOIEt nl~. Jests~o" " wszeIlum ZWyplu).Jom pa.rl?me~tarllymproJekt Qde" śeią,gania ,.p.rzypada.Jttoej . fi' .1li0h ,eZ,~.··'eśe.i owych
sowna~ JeuJłakze l .'Y taltlln .railę ~~dalłłe ,pOWIn .. zwy do narodu w odpOWIedZI na słynną deklara . . ; 5,000 rb. od MÓlilisa., ltoc tylkolliech-eialtonie.,
no byc,utrzJ~~n~1 Jakowyborn'y:sr011ek,~Joho ... ~ cJQ rZ'\dową.. •• "
~ u~·takie·zrze.czenje się pozwóli6~. ~gzak\f'ujttO'zaś
wAWezf_roz~1Ja.J~QJ PQlltJ~lmą ąwuldomoso ludu, i
---.._-ezęśó swojej żony, mógł,bY. pożba;wió' Móulisa,
&te~. sa~em ,:P!~Jgotowwąel,lo do zWJcł~sldeJ
"lI"'
nawet jego mienia w p~ęt}8.ciza.kl.adurry~Jer ..
waUu~p'r~l~dos~l.
.. . ' . .
.
'. , I
'. plllaWa .w..OU .18ft.
skiego....'
~. . ·WIQC'·l ~J.ędnJml)V ~r~gun. razl~ ,socJa~l i
' ,. VV' . Cf31u przeto tiIQZ~lłja. się co ·dospadktt,
,demol\.ract powm~l bez~ąt,u~DJ.~.caln.IG~ PQwyz~ I
Wstrzf1sają'cy.dramM z ciowy rozwinat sl Q- Koe i Moulis spotkali ,Się dn.'a~gQ'l>a'd'tlerllika.
,gzy .poHtp.ulat" s. wOjem haSIe.m
.... Z równo w l)l\leresacb.
. d J.' ,.
i •. w. ','.,.h t' ~ .. ", tłl., 1." . ~ ,ę.. '
i, r. z. na. gruuciene.ut.ralnym,~m.iano,w,.icie, .. r~sta·
,lUdU'oja~ winkter,6.śael~/:e",o~cYl·. .
. ' ~~~,' :nb~cz:oŚcls , kltÓrar;g~~~~{~~n~~~:~~~~rt~~: uracyiRakowieekiego' pr~y!'1łUtifM8Irgz'łkowśkiej
rgap ma syma l~O w ł""" ow~:j Łucz. wy$tąpll. .', .,.' . , l ' : , , .II' d: .'l' .' '. I ." " , ,, (nr. 86.
".
.,' ,,',.
'
zpoleilliktt przeciw. temu artykulowiPlechanowa, , nH~m 1" wytęzoną ul11ag,~ s e Zl a ,"W; wydzl~łe, ł
' , ", '.' .. ' ," .>.
~{)ez1wiściepodzielając jego pogląd)' 'w polowie, i k~rnlnl sądu okręgowego\\" 'farszn.Wle p,tZebH~g J "'~'~~' jak, 0P:0:'?:1.~~l.:~st~pnla .~.oulJs,.Koc!
:o.ileclotyoz\ one kadetów któr!ehte~ rąbie na J prooesnWladyslawaMoalisa.
..,.
,~ POdpluszy;n18CO, ,~~t ,pol~piV{a.e ol(tnttU~ z ~lladoh
~iaz
Zasiadł o~ na .lawie ogkar~~tl,yeh pód zat'zu" l 8~wa~r~ i Jego~~1Chowanla .. SH~. w?bęe. kobiet, ża~
,gę
tern pozbawienIa ~y~laswojego szw~gra, Alełt:sall'" ,~ pewDlalą~ .'. g~, ~egdr~yozent~ slępówtótnie, to
..
dra l{ ocs., ezy.!lU 'zaś tęgOdokoRd" jakwyjaśnilo ł un i drugązon~·. mu. ż~alamucL.. . ' . ...... .
. •Rewolucya idzielt..;...wóla w H'NO"~ Wr." p. ~. śledztwo, Qr8.Ż rozprawy wczotajsz(;, wokoUc21no- !,TuUniós.ł Się'lago.dny d9 tychczl1s.M:otrlisi na.;.
Mięnszikow. W dniu otwarcia. Dumy Spędzil on ł śeiach na,tIltępujądyeh: .
..... .. . . .
. t zwa~. KtJea p~dJ)'~~en Jedną rękąsóbwyeitszklan
pł1r~ godzIn \V~tód tłumów, zgroIl1adzónyqh na dnl- I
Moułiś i !(oć, obaj ft1yŹyM:zy ~zaw;odu, ()~e~ f kę, 'dragą za§ ..'YLGzyl dOkieszeili~ Motllisowl~ł,r"
\d~~doVnla~~ .. Taur1cki~go i t~ra~ zar;gu~iI jnz l nieni ~1li zfodzonetniaiostramir pann.ami ~Ilł'" f S~l ~r~ myŚl~źe!{oc, k~ór1 p~deJtte;Nlll g?~ otrl1.,-wszel~i~ .IUidzuJje lUt, dZlaląlnosc Dumy, . wldz'ąe . t eZłttsklemi. Koc. za starszą, Sablllą, MottUs ~aś ~ cle i zony przez·. zemstę l gr9z11 .muza to SlXUe,rci"
lńięUnik~łoim'~~danteln jego'--nadejście rewoln:" t z młodszą o lat 'kilka, Zofią.'
,
.
.
islęgafJ(rl'~Wol~rer; szybkim ruchaIp, ~1dobyt więc
~cyi:
..... '... '
. ..
.. .,.. ' . ' ...'
MOlllis?wie żyli ~ ~obą. tylko 8 miesIęcy, ,S~WOj~gQ b!a~llI~ga z kieszeni i ltilktt strzałami
.Zw.'YJ,ątldem Petersburga cal y sW'iat widzl, podczas ktoryeh 8Zczęscle 1118zmąeone panowało !! połozyl z~18nawldzoneg() sz:wagra trupem...
,ż~te\t~lneyonlśei fJży~trją się,do wystąpienia. Nla I w ich domu, kochali się bowiem nawzajem ogro- ~ . . ' .. TaJd . byl przebieg tej' niezwyklej tragedyl
:u~tr~wa]ą .oni: t~go wc!tle~' głosZ4Ć o tem na ze~r~ . . l mnie.,..·
. .
.. .
.' ' ,.
,
I rO,dz.inn,e,1-, Rzecz p,rosts., że po jaj usłyszeniu ,pn,Ulac#re1\,o~uc,t.J~chw. t~bl~y~a~h, petersbnrst.nc~, ł
K?Cn~tomlas~, człOWIek, zda~!em sWladkow, ~ bhcintlSc Z gtębokielijWspółczl1oiern spoglądała
:~ ObecllosclPoItcli;dz,ien.w d1.1,etl. Re.w~lucyon:- ~ popędliwy rpru~ainY, .eor~z gorzej obc~odzil SH~ ; na 8iedząc~~gona. la.wie'oskarżonych M-.Ot1hga.
:seikr~1czą juź () pOW.~tam)1w hl~ł'Y dZlf!f1 na uh .. ~ ~ottą. k~Ol'a~eZWSIel'pnlll t. Z doru Jego .opu. To tez ,naw~t bskarzy-cial pubHCZl1Y$ padpro:caqh! Jak to ~yło,"dzleńotwarCla D.umr W obec" i smIa.' ~d~Jąc ~nędo ~amlt~szkarych w ,Radzyminie ~(urator Bnl~Iet'ińg~ domagając się skazarlia os!tar. .
?I~s~~,o~brzy~10h tłli~6w .holoty. Czyz~y t~ ltl"Z~- : rodz'lcCJw.
.' .. ... . . . '
, .' .' ...
źonego, p~os11 sQdziów, ab1~ wOiJecwYlątkowych
łkL,Ułt utotme nie mlaly ozna.ezać? Alez, 111e~alez .. i
Dnia 15s1erpnla przybyli tam l MOUhso'wia, okohcznosci Sllfawy, staral1si~ tt ~rollla () zl.ago ...
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ROZWOJ -

dzenie MOlllisowi kary w -większym stopniu, .uii
sami mają prawo to uczyn.ić.
. .
'\Vysluchawszy. obrony adw. Pl'zJs. l)ęplow9kiego sąd okręgowy skazał :Moulisa na mini·
m~m k~ry, za zabójstwo w uniesie.nln okt?śloneJ,
t. J. na. trzy la,t~ rot ~r~ztanckH~~, ,postanowIl
je~Jla~ ~e~noeze~me wm~s(} przez mlllls~ra spra.:
w!ed,lIwosCl. prosbę do 'Ironu o całkOWIte uwol
num1e Mouhsa. od karr
, .
Oskarżony odpow~da z wOln()$Cl.

~

u.

Piątek:

pór

li

dnia 1'5 mal'ća 1901 ~.

sądów; przeciwnie, zarówllo akuszerki, jak i lakarze winni troBzczy6 si~ o podniesienie pozio~
mu erwilizaeyjnego swych klljentów.
! na Bość przybyłych cz!on..1{ów.
Przemówienie d-ra Rząda, ta.k wysoee()by;
Zwiłlek majstrów przemysłu włókBistego. waielskie, przyjętogromkiemi oklaskami.
W nadehod~Jąeą sóbotę, t. j. dma 16 b. m. o goPo ukońezenlu posiedzenia. odbyło się zebra.dzinie 8·-ej. i pól wieczorem, w sali angielskiej l.nie towarzyskie, ba.rdzo ożywione. Poza. zarzą"
,(Pasaż Szulca nr. 5) odbędzie si~ zebranie związ- ł dem .honory domu" pelnill gospodynie: panie,
ku majstrów przemysln włóknistego (" TextH"), ~ Dębiec, GOlomska, Mirzbadt, Adamowicz i· inne.
! w eelu dokonania wyboru prezesa, ezłokóVl za. t Przebieg zabawy wywarł na WSzlst~ieh
bardzo
rządu oraz rozważenia różnych wniosków.
sympa~yezne wrażenie. Nie zapom~l~o o p~.Rusk. Słowo~ donosi, że w tych dniaeh zdarzy! 8H~ ł
•
•
. ••••
trzebuJących. Zebrano 5 rb~ dla dz.leCI robotm..
charakterystyczny zatarg między prezesem. ministrów ~ ,,.
Z k0l!l1tetu obJ\Vate~&klege. W dn~u ~ZlS1eJ" ków dotkniętych lokautem; 5 rubli dla. niezaa p;rezesem Dumy. Byly prezes' ziemstwa ~oskiewBkie- l SZ!~ komItet .obywatelskl wysł~ 60 .dzIeru ro.bo- ł możnych uczniów i 7 rb. 60 kop. dla ociemniałej
II ilipow posiadająe bilet wejścia do loży, przezna- i tmków dotktuętych lokautem" 00 Kielc.. DZIeci i akuszerki.
'
g...,.,
•
,
er i do sall na I zabrane zostały przez przybylych wspólrue mał.. ł
'
esODte~ dla. P~blileznoŚCj, z.eszondł z ~a;Oz~awial z nim ł ionków pp. Ostrowskich.
,StowarlJigenie komiwojażerów łódz'kioh, Na
ska ea. upowazn ania prezesa umy l
.
~
• d
' " . " d St.
. 1
'.
J"" ..
1.1. d'"
rtl' d
lnu..
hron v pałacu Tan
lVla}·Sł. one zapewnIon$!o opiekę i wygodv w do .. ! poslą zemu . zarzą 11.
owarzysz8111a. J.Willł wo eze ,
dO.G ..ago. .Legoz nil' nacze lA oe
. ol
~
'1:
'1:
•
r
h dl cgo l~ CI l' d k'
"ł . • O
's k
trz'Umal od prezesA li mach rodzin mieiscowveh robotników.
i row p1ze!llYs o~o· .an, 0'Y
. o \.ręl:)u 0., z lego-:-.
rycktego, pU.kOWDik . stan ac en, o
~
.i
•
postanOWIOno otworz:yc bIUro InformacJJne w ktominlęUów uwagQ za. wskaza;niemna niedbale, pelnienie i
Towarzystwo krzewienia oświaty. W dniu , rem gromadzone bylyby dane dotyczące ~arówno
."Z81 ~QS() ~wyeh obowierzkOW. G~lowin, dOWle!zl~W8ZY ! lI-ym b. m., t. j. w nadchodzącą niedzielę, w sali : firm handlow{)~przemjslowych jak i komiwojelIt o tam, t:awla.domił Stoly~ina, ze on sam ud",telll po· Koncertowej Sellina (Konstantynowska nr. 16), l ŻerÓ\v.
zwojenia Szipowowi na weJśeie do sali•. Sto~!pln od- O godzinie 1-ej wieczorem-odbędzie sie nadzwy- j
powiedział na to, że go to nic nie obchodzi, i ze w rt\- czajne zebranie ogólne Towarzystwa krzewienia I
Otruoie."\V czoraj przybyła \V odwiedziny .do
sie powt6rzenł& się podobnego wypadku naezelnik oehro- oświaty. Porządek dzienny zebrania obejmuje: l swoich znajomych na ulicę Południową nr. 3-JaJ pałacu otrzyma dymisyę·
, sprawę wykładów żargonowych (deklaracya za- l niejaka Emilia Bettlerówua lat 1.9 ~e Zgietoza.Nie
(Q:I
ł rządu. i wniosk~) oraz wybór nowego zarządu,
ł wiadomo co skłonUo Bettlerównę do czynu samo..,
W spra\vie / stosunku Dllmy do deklaracYi gabinetu ,
Ze stowarzyszenia akuszerek. Wczoraj, o bÓjczego, doś(~, że wieczorem połknęła. ona s~orą
Bili. Wie d.u; zamleszezai~ lnfol'maCię, zaczerpniętą od : godz, 6 po pot w lokalu Stowarzyszenia majstrów I dozę kwasu kaI:bolo~vego. Wezwany natychm~~st
Jednego, z prze~ta~ieia1~ partyi K.-D.: Aby pada·
fabrycznych, Nowy Rynek nr. 6, odbyło się ogól.. ! lekarz Po~oto~la ratunkow8?o Za.sto8?Wat antluo- .
mg~ pOz9stawalD8 gr~nele ściśle konstytucyjnym, wi- ne zebranie StowarzySlzenia akuszerek, pod prze- i tum. Pom~w~z stan ch?reJ byl ~rozIl'y, BetU?",,:
Di'e po '!Jr,żeniu gablDeto~l votum nieufności, gdy mi- wodnictwem· prezesowej p. Ludwiki Lewandow- ł ró~nę odWIezIOno do szpItala malzonkow Pozllanlll&lrowie pomimo to pozostalI, na stanowiskach, złożyć sldej. Posiedzenie zagaił dluższem przemówieniem ,i SklCh.
'
swe peIQ(AQl'Oenietwa. Powinna to była zrobić Duma ze- sekretarz zarządu p. Jan RymkowskL
."
Z "towal'Zjstwa bygieniclnego. Wspominalisd"ąc-". po ~niu ~S/26 mILi" r. ub, Obecnie partya K.Następnie przeczytano sprawozdanie, w ktośmy, że na posHidzelliu sekcyi hygieny ogólnej
D.pl'agtłle pr"eowac wraz z gabInetem, nie wdaj~~ się rem wyjaśntona. została szczegółowo przyczyna
Towarzystwa hygiemcznego dr Landau 'poruszyl
w kr,tykęjego składu osobistego. A więc, jeśli z tej
nieprzyjęcia na razie w poczet członkiń akuszespra.wę hygieuy mieszkań łódzkich, z któfychbar,
strony Duma nie usłyszy jakiehś nieoczekiwanych zarzu· l l'ak żYdówek. .
.
..,
.
,
d~o wiel~ istotnie urągają najelementarniejszylll
tów, a informowano nas, że leh nie będzie, kadeci na1e-'
\V zebrauIU tern przyrzeklI WZląO wspoludzla! , wymaJanIom hygieny~
gać będą na spokojne i poprawne zachowanie si~ Dumy. Towair~ystwa le~ar~k,ie .i hygi~nic.zne.
Ponieważ na zebraniu zapadła llchwala, aby
Na.wet, gdyby jedna z pa.rtyj parlamentarnych usiłowała
LIsty b~ły "resCl nastę.p. uJąceJ:
ł in.icyatYWA zajęcia SH~. tą sprawą, wysz~a z łona
. wywalać skandal na gl~uncie deklaracyi, pozostala część
D!J ~za.nownego Zarzlł.d~
ł TOWal'lystwa hyglelllcznego, przeto sel{cya hygieopozycyi,poląezywszy śię, nie dopl1ści do poźł\danego
Stljw~rzyszenl& aku~zerek w LO,dzi. . l ny oO'ólnej postanowiła rozesłać do wszystkich
l d t "
Towa.rzystwo lekars~le, przychylaJl\e się da z!c~e-' ," o,. '1'
,. "t
.
.
..
. 'k"
• ney en a.
nia Sz~n. ~towl;\rzl"ł:!~n!a aklh~el'ek: ma. za8z~zyt z6wia
CZłOlikO~ ~,owarzy~ war ~~zepls~ ~la.vne" W~ az,u~
domłć, Żd w IJro,:!zy:-;t(~ŚC! otwl\reia St::;Wl\rtyszeUla. prt:yj· jące, W JaKIm stame znaJdowae SIę pOWllllly mlePisma rosyja'kie, pomiędzy innemi "Towariszcz." m~ u,.tzid i wygtO'izą odczytY' dr. Sl\ehsl ,dr Siialskl, . szkania, aby oupowiadu.Jy warnukom zarówno hySkl\fŹa, &ię, iż przedstawiciele prasy, posiadający karty
,jako przłJd:-;tawtciele Tow. lektl~S'k10go. .
glemczn.ym. jak i technicznym.
, t'
17
,.
Z szacunkJem
. . ,.
'-.
' .
wstępu do Dumy pans wowe], s~ sZj'n.anowanx przez o·
Sekretarz: dr. Józef Michalski,
Rażdyz cz)onkow Towarzystwa hygl€mCZnechron~ policyjną gmaehu Damy. W clnłe, kiedy niema
, Łódź 1 dnia 21 lntego 1907 r~
go, będąc w po'siadaniu wzmiankowanych przepiposiedzeń, wpuszczani sa, U tylko do pomjesz~zenla bilłW ,dniu wczorajszym zarza,d Stowarzyszenia akusze~
sów, obowiązany będzie ~ająósię dokładnem zba.
ra prasy; do bufetu udawać się moga, wyłącznIe pod do- rek otrzJma~ list nfl. s tępu i!\cy; "
daniem mie'8zknń \v szeregu domów d:luej dzieldizorem slużby; do kuluarów zaś wstęp' zosttll: tm wzbro~
.
. . Łódź, 13 marCi\ 1907 r.
cy i wyutki .tyoh badań przedstawić Towarzystwu
niony przez naczelnika ochrony dumskiej, br Osten Sa·
D1) Zarządu Stowarz]'S"ania. akuszerek
hvgienicznclliu.
.
1 d'
ikk'
w Łodzi!
J
ekena, który nie zezwa a Zlana" ·rZiJm na rozmowy
N~,n i e)szeoo
.
N"'a l',od~tawl'e
zgrolnadzone,go ":v
ten sposkb
mamy ZR?ZeZj t . za komuru'k IJwac'ZCJ''.l'l8z'
t
,
z poslami, utrzymuj\c, Iż nla moze zezwolic na mityngi dowi a:mszerek w Łodzi uchw~lę, powziętą dn!& (Lislejmateryału, Towarzystwohygiemczne będzie miało
li Dumie.
8zego. Z!'I.fząd kódzkiegD Odk·~ia.i.u 'row. hygid,;jlet.r.rego,
IDOŻUCŚĆ ułożenia wykazu mieszkań w Łodzi nie
~
dowiedZiawszy się, ża Stowarlys~a!lie akn~zerek w Łodzi
h
ma. 9t.sla Ilietyiko zawodowo naukowe, ale taKże wyzna.
odpow.adająeyc
zupełnie warunkom hygieny i
PoliCJa peters~urska otrzymała od naczelnika mia- niowe, na posiedzeniu w d~iu 13 marca r. b postanowil poczynie kroki) aby mieszkania. takie zamknąć
sta wyjaśnienie, że w razie, gdyby przyaresztowaniach by Tow. byg;enlczfle nie bralo uibiaku w uroczystości zupełnie.
Dla przeprowadzenia tej idei, Towarzystwo
Da ulicy ktoś powoływał się na swój mandat poselski, otwarcia. Stow arz l81enia akuszerek: w Ł:ldzi.
naleły pomimo to odprowadzić go do cyrkulu, gdzie doZ powaea.ufem
hygien;czne, po opracowaniu zgromadzonego maPrezes oddziału: S t . e r l i n g . ,
,
piero władze policyjne sprawdzą same- dokumenty osoSekretarz oddzlala: dr. Stalskł.
te! yału przesle szczegółowy wyl{az mieszkan znajdUjących si~ w opłakanym stanie rządowi guberbiste posła.
Z oddzialu Towarzystwa. hygieuicznego na nialuemu piotrkowskiemu, aby ten wydal rozporządz8111e, uotyczące natychmiastowego zamkni'Jcia
ogólnem zebrania tegoi Towarzystwa. byli wyde,"
Grupa. deputowanych postanowila, według iufor"
legGwani
dr.Rlad
i
dr.
Rundo.
Na
wczorajsza
wszystkich
zai{wallfil~owanychprzez Towa,rzy:stwo
macył "Rusi", zażądać 011 prezesa ~umy. Golowin~,
zebranie przyby( tylko dr. Antoni Rząd, który hygi.eniczne mieszkań.
.
sz~zególowego sprawozdania ZI bytn.oścl J.ego u Monareby.
zaraz na wstępie zaznaczył, że nie jest on. pl",zed'"
Gdyby spotkano się z odmowtl ze str9ny, rzą.'
Ma być w tej sprawie wniesiona InterpelacJa
. stawicielern oddziału Towarzystwa hygien;cznego, du gubermalnego, wówcza Towarzystwo, n~pod ..
i lecz przybył jako człowiek-lekarz; który rozumie stawie zgromadzonego materyalu,opracuje speKalendarzyi( terminowy_
ł doniosloś6 zadań Stowarzyszenia.
cyalny memoryal, który zamierza pr7edstawió
IMION A SŁOWIA.NSKIE. D zł ś Ojcoslawa. J u- ~
Dr. Rząd wygłosił następnie dłoższą,.. prze:. przyszłemu samorządowi miejskiemu,
,r o Zbigniewa.
mowę o zadan;ach ogó~nych i etycznych ::;t!HVaNiezależnie od tego, sekcyahygieny ogólnej
TEATR VICTORIA. D z l ś ,.Siarczysta dziew- rzyszenia akuszerek, zwla3zcza ich stosunki do
Towarzystwa
hygienicznego postanowiła w spraeIJIU'" Aneengrubera. Początek o godZ. 8 wieczorem.
klije
nteli,
do
społeczeństwa.
Zaznaczyl
wyn\źnie
wie
nlehyglenicznych
,mieszltaJi, odwołać si~ do·
..... J u t ropo raz pierwszy "Lila Wenoda," J. Slokonieczność podniesl6nia poziomu wyl\sztatcenia kola wla8ciCleli domów: i lokatorow.
WMlCiego.Poezątękogodzinłe 8 wieczorem.
licznego za;~tępu akuszerek, które. mają ,poważne
Interwencya kola ma na celu udzial szerZ~BRANIE. D z i Ś w M~gistracie o godz. 5 po poł.
,oSiedzeIlie komisyi szkolnei.
: zadania utrzJmania życia i zdrowia dwoch istot. szegogrona 'mieszk~uicó\v, którzyby dostarczyli
-.J li t r o ·'ogolne zebranie członków łódzkiej bsy ł
Wskazując na braki wykształcenia fachowe- danych, dotycz~cych ,wY,szcze?ól~ienia jaknajwl~
posagowej•. .M.lko~~jewskA. 54~.0 godz. 6 po pol.
! go, wynikle przeważnie nie z winy kształcących kszej liczby mieszkan mehyglemcznych, kwaliti. -- J u t r o ;:,posi\e:dze'~le ;komitetu obywatelskiego, ul. się, a wadliwego systemu uczenia, wskazująo da· kujących się do zamkni~eia.
Dlłelna 13, (j gocU. 8 wł'e~z'6rem,
,
lej na pewne anomał.ie w pralityce akuszerek,
...... J:a t rOZŚbraiil~ln'a::fstr6w przemysłu wlókinste- ,wynikaJące
z warunków spoleczn~ch, z braku
Na wpisy. Termin zapłacenia wpisów za
IQ, Pa.az·Szulca 5,.0 godz. 8 1 pół wieczorem·
kultury wśród ogółn, braku wywo/anegoprze- drugie pólrpc~e r. b. już miną!. Mnóstwo mlo- .
ważnie zewn~trznemi okolicznościami-dr. Rząd
dzi~ży. za!?rożonej Jest '~ydalenięrn ze szkoly
zaznaczyl, że dbałość o sumienne wypełnianie wskutek DJ6Z~płacenl~ WplSU~ . zwlaszcza.w gimobowiązków' podniesie rów.nież i byt el{onomicznazyu.m.poJskiem, z takim trudempowolanem dó
ny akuszere~c
"
życia. .Pomoc i ~o. spieszna jest nieodzowJlą, ~o
Gorąco mówca zalecal, aby a.kuszerki nie
niepodobnaprzeClez pozwolić, by chociaż j~d.tlo
P. II. S. Zarząd KpIą bałuckiego p M. S. za· zapominaty o tern, że poza zarobkiemistniejo su~ z d,zieci polskich wydalonem zostało z,UQżeJ$
wladamia, iż ogólne zebrąnie tegoż Kola Odbędzie m1enle, obowiązki spoleczne. Nie należy znizaó polskiej dlatego Jodyuie, że ltie miało ozem.·~~pjs•
• i~ nieodwolalnię w nadc}odzłlCłl niedziel~, d. 11 si~ do wymagali ludzi ciemnych, pelnych- prze- .zapłacIć. By!oby to złe ~J1&S śWlaJeotwo,-tl:llf1af1l.

o godz. 2 i

po

południu w

sali

niemi~c-

~ ~dego rrow~rzystwa śpi~wakó~ k,ościelnych w Zu··
i oardzu, uhca Zlota (Blcha) ,.i\~ 't3, bez wzgl~d\l

I
,i
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i'"

ol

i

i

----

KRONI.Ki\,

!

si"

:SZCZI o'naszem puezueiu obowiązków obywatel- ~ 2l-1etnilfl J6zetęChoillt.eką (Sos<u{)wa nr. 19), .16-; katorami .11 wlaśóićielitmi.domów powtal'tają
(skiełł.'
~ 7.efa Plneińskiego (Wilcza nr. 1~9), Romana Ku .. ~ w ostatmch czasach bardzo często.
Kolo·miłośników sceny przy Polskiem Towa... ~ li ka (Szosa. Rokieińska Dl'.. 43), BolesJawa Kulika {
Kolbą. .Między godziną 9 a 10 wieczorem na

:rzy'stwie teatrain·em istniejące, bJ przyjść z pot mocą uczącej sit młodzieży polskiej.' o~rgani~ilłe
:lla dZl(}ll 25marcar.b.w tea'trze Wlell~lm przed~st&wienie teatralne na cel pomnozenia funduszów,
lPl'~eznaczon1ch Da wpiSy dla niezamożnych ucz·
tlłiów gimnazJum polskiego. Odegraną będzie ko:medJ& Baluckiego «Sprawa kobieb, z której pró...
by są. już w. pWl'ym biegu.
'
TT~'ndluj~cJ tr .. ~t"nm··l urzn.dzaia. ze-..
- 'hl
Z·ekNGU
v. J:1;iIt.
'Z
I.Ull\.n
~
'J
»rimie W celu utworzenIa ~wiązkn. Zebranie to
'!Odbędzie się w środę o godz, .10 .. oj . rano w sali
'straży ogni{)wej Mikolajewska·.N!. 54.

i (Szosa Rokicińska

!

nr. ~3), Walentego Bojs.nowi- nlicy DlugieJ ~k 138, Izrael Bl'onowski, buchalter,
l cza (Ru~ka. nr. 1'2), Re1l!'holda .Jakubo~~kiego, lat ~ lat 21 , z~lstal pobit, kol?ą! od~o~ząc potłuczenie
ł 40 (zaoHeszkalego n-R.nl~ey Wl~zewBkleJ nr. 14~4), l p1ccó'\v. Pomocy lekarskIej l1dZH~hl lekarz PogoBronisława Głucha la.t 22 (zfu~neszk~lego na ~llCY ~ towia.
.
.Kruczej D:. 7), , 19,1et~icgo An~onlego. Rolnela, i
Ogólnemu osłableniu w ciągu dnia wctoraj$ze-:
~ stałego mleszk,anea gmmy ~órkl, p.oWlatu .ló~z7 f go uleglo dwóch ·mężctyzn l koble~a. Wszystkim dordkiego (zamieszkalego w. ŁodZl na ubcy Kahs~oeJ ! nej pomocy udztalilt lekarze .Pqgotowia na miejscu.
I nr. 19), Ieka Mincera (l>iotrko\Vska nr. 269), Lu.. i za p. ~Blerde . Sd, . sadzy•. Wczoraj, o gOdZlni.e 7
d. wika Nowakowskie.go (Rokicińska S.zosa. n. r •. 10), ! mln, .54) po pol. l'P;ZY ~l. Sl·adn. tal·r,óg WBc~10dndłej. W,., do'18' l' . 1 .' 'Jó' ~ O,ł.·
k'
n+ .·k
. _ I mu Dl'. 12 2:tlpl!!. Iły Euęsadze, ktoro ugasI ,. omoWalcy
I ? . . e~n ,ego te~a. slIrows legO, praeo "m a rze I przed prz)'hyctem l oddziału straży ognioWej ochotniczejl zru miejskiej (Inzptł~rska. ~r. 1).. .
ł
Drobny ogień.. Wcaoraj,'o 'godz. 3 mln. ~5 po
ł . Po~?Zas reWizyl w mH!'s.zka?lU ~ztere.ch os6b ! polądniu, przy tH. 'far~owej nr. 28, Jttpa.ltła się d1'ewnla.
, .
'
' . ' • f ml:l,nOWlCleu Morgauec3, Karmńsklego l :M'aca. ł na scisna. od piecyka zelaznego~ OgIen W zarodku uga, '. l.omitet ."1,watellki ni~sienla. pomocy rodzl- t znaleziono ja.ldeś wydawnictwa (np. "Pamiętniki sili ~t~l\żaet I~~~dzia~u8traży ogn,iowej oeho1,ni~zej.
,nom r()botnlko~ pozbawlOllyolt pracy pr?si Tc)'warzys~wa. Kultury Polskiej nr. r'), oraz listy ; Oddl>wd: I te~ze sttl\zy? przybył na miejsce wypadku, leCI
/-delegatów Selmyl olaskawe 'pl'zJbYCltl na posle- , i fo-tografte. u poz'ostalyeh osób rewizya nic nit) '~ nla brat udzialu w akCJi ra.~unkowej.
,dzsnie jutro 16b. w. O godz~ 8. wieczorem d41o- 'wykryla. '
, .
ł
SZTUKA i PIŚMł,ENNICTWO ..
1kału·Dzielno. ]i 13 (oficyna l piętro).
Aresztowani należą przeważnie do sfery ro- j
'.
..,
lA 'L!lllldlA'I'!'7~ Jedna z uczelni p'
botniczei .
~
. Teatr. Jutro wteezore~ w teatrze Ylet~lia. wrI G.. "'''''0'
DaU.
~ IlUD. v w~.
"
, . . ,
; t'
t'
ra.z plcrws y W ŁodZi LiLla.
ttrzebująeej materyalnego poparcia ze strony ogóZ Słdów.. Wczoraj· w sądzie pokoju 6 re- l ~aWl~n~, z.~~ ,an~ (POJ Stowacki:go' do ezeg~ dr"
!la stanowisiedmiQkiasowa szkola handlowa. W u." i' wiru m. Łodzi z zakwalifikowanych 210 spraw i . ene ~ , .I~ge ya. ,. O" tow waJ: 7. dniem na)CZ8ln.i tej Kznajduje się wielu uczniÓW.. , łaknących . r.ozpatrzono 21 spraw z powództwa robotników l ~i~ya.l rezy:se~y; ~I:,bo
y ]' SH~
;gwaltem W'iedzy, a nie mogących o'płacić wpisu.. fabryk lokautowych akc. Tow. K. Scheiblera ił· c em pracy. l ~o"z OWe
.•
i\Uezniomtym gro2i 'wydalenie ze szkQlyw razie! Karola SteJnsrta o wyplatę dwutygodniowego wy- ł
' - Na medz!e1ę. repertua~ te~tra,ln!zapowutlnie wniesienia. w' te-nninie wyzna;(}zonym opIaty za nagrodzenia tytulem odszkodowania za. niewymó- f da: W teatrze Wl~lkl~ p~ pol.udllUl "Llllę~en~ ..
ina.nkę·
.
wienie miejsca w terminie przewidzianym w usta- ~ dę", w teatrze. zas VlctOi'l~ ,!~ec~orem.. II Tajemru·,
Jeżeli ogóI,pol)iera rózne.go rodzaJU koncerwie przemyslowej. Akcye, wniesione przez robo ... { ce Warszawybl-Pawla Kosmmskl~go:
'., (
lty i widowiska filantropijn.e·- to tembardziej" s,- taików stanowią drobne sumy do wysokości 10 J
W prżyszlym tygodniu weJdZIe na ~eperid.iim;r, po.czuwaó 8i~ p'Owinie~ d~. Ob~Wią.ZkU
rubli,. ' Ze str.o.ny.. ~obot.llikÓ. W staw~l adwokat l tuarsztu~(a ~ konkursp Tówa~.zystwa }eat.r,"l~~,ł)
;p. arCla tak. s.żlachetnego. celu-Jaklm .Jest bezwąt- przysIęgly WIO. dz.utllerz. Wyganowsl{], ze strony ,)Wesole ZYCIO H - . godlo "Lux. In .ten.ebllS luc~t •
~piellia - umQżliwienie ~ronu młodzieży da.lszego l zaś administracyi fs,bryk adwokaci przjs.: LachK.oncert popnlarnJ. 'Vc.zoraj w sali Koncertoinztałcenia się· . ~a~e z~ tę porno? nałazy szy- J w'anowicz. i Rosa~an. . '.
..
~ weJ .przy ul. Dzielnej, odbyl się pożegnal~J kon. ..
~bk~, bez waham~~l-~1 w imię h:asfa:. .dwa. razy I
.Sędz1a pokOJU, p. Ettinger,. zakwaliflkowal l cert pop'1l1arny dzieci, które produ~o~a1'1 il~ przez
daje, ,kto pręd1rod8.3e, .
.
tylko 21 s'praw z tego powodu, ze. w pozostałych ! szereg wieczorów w operze WłoskIeJ.
Dlateg.o taz, każdy, komu los ueząee]su~ nie przedstawiono l{slążeczek obrachunkowych. ~
Koncert wczorajszy skIadaJ: się z dwóch czę .. ,
:m19dzieźy handlo·we.j !~ży na. sercu, "niezaw~dnie Po wysłucha,nin st:ót&, sędzia pokoju. zasądził na Hei i obejmował śpiew solowy i ~biorowy. W pier,skorzysta ze sposObUOSCl, aby poprzec zabiegi po- . rzecz robotlllków z.lda.ne sumy wraz z 6 proc. za i w13zej części uslyszeliśmy a.ryę ,torreadora. z op.
:d\fieczorku. mnzyczneg~, . za.powioo.'Zianego w nad- czas ~rzewidz.ia~y . prawem.. Wy~ok sądu: zapadł .l "Carmen"-Bizeta.. z towarzyszeniem chóru (A. Ric:6ho.dzą~ą nI~dzielę, t.J. ?~la.17.. go. b., m. w ~ea.. na tej zasadzl~, .ze robotnIcy m~ .zostah npr~e. ciolilli); romans z op. "Pipelet" -,1. Fer;~ra (~.
;trze ~Vict9rl&' ~a korzyse llleza.~ozn}ch llezmów dzeni o zamkmęcul fabryk, stosownie .do brzmlS:- Bottarj)j arYę Santuzy z "Rycerskc»sci wiesnulczeJ"
~siedm:o łtla90~eJ . szkoły handl(tweJ.
'.
.t' ~ia. Pa.r. 95 . i 104 l!st~przemysloweJ ... Fabl'ykJ, -Masca~ie'go (PIazentini); Finał z op. "P~p~let'::
.' '.
Na, podwwezorkU tym chór męzkJ"Luun
Jak ww.domojl· z~k,nu~t,e zost~1 wd.wn ,29 gl"ll~-:-I. ]fer.ra1:ana.ehórm:ię~zany~.,W dr~gleJ,za8
,pod dJrekc7~ p.AlÓi~6g0 Dworzaezk4l. wykona \. dma 1906~~. :"". .' . ,..' .•• . ' ,
··ozęścL;)Y"lkoąanQ::;d~e~,z:.QP:"u<.?r!$p:mo",,":Fr.. Ri"ci
iszer~g piesm; ko!o drę:matJ'e~ll~ Towa,rzy~,t1Va
. Sąd PQRojnodrzu0l1t6wniez. wl,elespraw) (w interpretacyi A. R:CClOhni l P. Caroh); tercet
{śpiewaczego "LUf:tll~""odegr~ k0!lledyę L. SWld~r.. , z tego w~glę~u, że, a.kcye.w!toczyh ,lllepelnoletm, , z tejże opery (A. Ricciolini, P. Anzelmi i A. Rejskiego p., t: fjJeluemą . (panIe Dltrjcbowa,
a. w sądZIe nle bylI obecni Ich rodziCe.,
J nato); solo śpiew Rondo z op. "Lucya. z Lame'r:w~~ .i Janln:s Zas~~a oraz p~. KnlakowskJ,. Ni·
. Echa xabójstva.. Dowiadujemy się, że straż I moru" - G. Donizettie'go; wres,z~ie turniej trżech
:wl!l-ski,SrOlWtkow~ki l Za.horski); deklam?w~c ~ę .. i ziemska wZgierzn aresztowała podejrzanego spra- najmlodszych tenorów trupy: F. Calvino, C. PelUIO panna c. Sta~sl&wa 'Zasae~a., wreszCie. spław wcę zabójstwa, dokona,nega na osobie, żandarma"
t
lerilli i P. Taiuaro.
.,.
. .
FsolQwy będz16;mlal prze~~tawlClelkę w osobIe p-ny i Marcina NJkitilUL Jest nim robotnik Jozef WąsoWSZYstk!.C~ ~ykona.weów prz:y:.jmo-w~n.o har~zo
}Stanl~wJ Wlłkosz?wsk~ej.
, . .
.
. ł wiez,
gorąco, pOdZ1Wl~Jąe ~a.równoteuhD,ikę ~pleWll .Jak:
BIlety na. b. ywa.e moztta WCZSSJll.ej W. k81ęgar~1l t .
". 1. , ...r .
'lkó
W t. kd 19 b
I. iprecyzyę i swobodę g jaką. ma.li artYSC.i POPlSlI. :obok teatru "Victoria", w dzień zaś przeds~więdliłuf.!l'w8 fI81D.· . w. l e w or;""l'l' . y" ~. i ją się nietylko na sc~nie lec:t· i na.' estrad~ie. . .
:nia w· kasie tea'tru Vietoria".
. i
o go z:
po .po1udnlU w ok ~1U •.u-.d era pr z
.'
. . .
.
...
" . ..
. .. ~
. ł Mlkoł:t\JewskieJ ]i. 40, odb~dzłe Sł(~ ogólne zebra... l
Koncert. W czwartek 21 . b. m. odbędzIo S](~
\'.
..c ~eWizJe i ar"~ow:anla. DZISieJszeJ nocy 2a.n..
nie majstrów •. zgromadzenia rzeźnik6w.
Iw Łodzi niezwykle zajmujący' kop,~ert ze względu
,darmerya
wraz
z
WOJskIem
dokonala.
szeregu
t
.
,t
D'"
'
.
d
.
~
W nim. udZIał. Oto Jedna
• .'
t"
,.
~h d In h
ł'"
ch
Atell tWalba. . Zlswllocy za,n arm&rya WOJ .. i na., osob'Y przYJ·IIlUJ·!lP.6
~
WIZYJ l aresz owan w roznyc
.
o
ac , po OGony
k
'
l'
d'
l
"1'
h
.
.
i
I z gwiazd .wszechSwlatowych operowycp. panl J{oob Abi~ wszystkich cyrkułów 'polioyjnveh
s o l po leya olCOna!lJl lcznye rewIzYJ w m 8- i
. .
....
',' k" .
w r~·..... . .... ..'
~.
"'.
ście okolic I w Pabianicach W I cyrkule are- I rolewicz-vVaydowa. daje wla,sny oncert w towa....
W obt'ębie l-go oyrkułu pohcJJuego zrewldo- ł
' .
ób 'II'. 10' ób
III 17
~ rzystwie zawsze tak mBe widzianego Mieozysława
wano kilkanaście mieszkań i aresztowano 7 osób, sztow:~
o;' ~ .
i ?S
W
O-I~ Freukla który wr>owie caly szereg monologów.
wO'brębie 2~go eyrkuln dokonano rew bryi w9·iu sÓb,. t. re wys ano o . w ęz ema.
.
Pal;i K()rolewi~z bawi obecnie w Warszawie
N~oporlł4ti w domach,. ~imQ ~.iąglego ,n~~o- , gdzie wy&tępuje ,gościnnie, w operze warszawskiej:
mieszkaniach, ~r~szto,~a.no ,5 os6b, między inn~mi: .
pa~arz& fabrykI ~OWRTZ. \a~6 •• l. K.. Poz.D.ańsklego ! ZyW8.111a ze st~ony pra.sy nueJsc;)weJ :-.W.laJsclCle~e ł po kilkoletniej nieobec.uosci, podczas lttórej ~y_
ao. .letni.ego Antonlego Br:v~s~\ego (za~l~szkalego .~ domów, po~ozonych. nawet w sr6dwlesolU :--- nle ! stępo\vala na pierwszorzęfin~ch scenach etlropel~
:przy nUcy Konsta:ntynows~leJ Nu. 20), Wład:y~ława . przestrzegaJą.. p.rr6eJ;HsÓw, dotyczących nale~ytego skich poczynaJąc od londynskiej opery ttCowenSeweryna, robotnIka (zaml$sz~lego ~ domach fa- utriyma,nia Slf3Ul,$chodów1 kuryf;a,r~Ów. dZledzlń- , Garden~.
.' .
JilUij.nyeh,Tow. ake. l. K. Po~nań8k10g.0 . pr~y ~l. eów ~ t. d. w eela~ości i. porządku. ~a~ nie ~o·
Wszędzie, .gdzie tylko śpi.ewala Korolewicz,
Ogrodi)węJ)., U obu a.resztowaJłJ~h reW1Z!a UlO nle magaJą ~a.we,t w~nllerzaXl:ę d.rQgą a,dml1us!tl'a.cYJuą ! wzbudzała ,podz.1w.dJaswego l1iepospolitego talenw}ktył~..
,.. .
kary, ktore pO~lnny być przestrogą dla w.i~lu ka- tu i rzadkiej pięknQści głosu.
W .obręble 3.. go cyrklllu. policJJnego dokona... młeIlieznil<6w, me troszczących się zllpełme o wy- ł
.,
.,.. .
'.'
iO; 'mędzy'iUllemi, fewizyi ~ mieszkaniu dr.
gody swych lokatol'ów. .
'.
.
.
Benfies. Jeden. z plerwszyeh, benefisów dr(;~slawa Kaufmana (Andr~eJa ;Ni 1). Nic nie znaTakich domów, gdzie panl1,ją Ciągle brudy i ł re~cya naszeg? teatr,uprzezns.c~yta dla. p-nl Ma.~J~&O," og~.· ni~. aresz.t.owa.no... ......... '.
. nie.por. zą.dłd .n.awet. U.'a. p. ryncypa,lnej UliCY. Piotrko· ryl l\lill'ye.wsk1e.~.' . SYlJlfątyc.z.ll,eJ . art.,YS~. li~ na.s.~. e.l
W obrębie 4"go cyrkułu poliqyjnego dokona- I WSkiej--wskazaó by. można bardzo wiele.
. sceny. Odegr!lPym QU zostanl~ w czw$:~t~k pr~l:
f.uu.. rawiz-yi w40 lIlieszkania.c!J. are~zWwallQ zaś!
Do takich naltlZą domy; ~(Jd .M .M 8 •. l~, 50. i ~~Iego t yg od nu'"fDllJIe~ będzl:. «Sposob na m~
~ osó'b mianowicie: Jana Funkięwi~ea, lat 34 \ 81, S3 przy uJ. Pi otrkowskl eJ, na Spacerowej 17, \ ZOW>I zabawna arsa z ran~ue lęgO.
k-~kalego . przy' ulicy Pl'zędzalnianęj ·~52)J gdzie na. frontow1c~ s.~llOdach .znajduJe.m.! pełno brn- ł
Z ~Liltl. .W .nadchOdzący w,t,orekHtb..m.
rwładY8ła~:a DzUt~,' lat 20 (SuwłJ.1ska M ~9),
du, roz~nych llomYJ j mnyc.h nleezy~toscl oraz uszko- ł o go~zlUie 7,.eJ WleC~?r?~ ~Li~~.,. Ul'~fłdJ:a WI~ ..
}niBlawa.. Ulanowskiego, Jat 31 (Prz,ędzalma.na. 40), . d~o~y 1 lH'zeClekaJąoy sufIt, z k~~rego l(fople wo- ezorn,lcę m~zyezn~, kt.Ó~~rjak~'w!q~il1. sw•. Józ,'fa
;38-1etniego Franciszka, Kowalewsinego (Przędzal~1 dyspadaJąl;\a.· glowy przechodmo,!.
., i zak0ll:c~y ~1~. tau.caml •., : Będzie to. ostatnIa wle~iana; He i2)~ lak()ba 'Morge.lleea, łat 33 (Sosno~ !Gdy ktory z Joka~oró\V, ,odw~zy się zwrÓCJ(~\ CZOflllca pued śWl~tall,1i,.
.'
_
wa '16 l'l), 3ana.K"mińskiego, lat 21 (Radwansk,a i uwagę nanier)or~ądklwlas?leieh.domow,· jedni J- .' _._-- . . -_._.--- ------------, . -- .
(169), Juiian&'MotRWskiegQ; lat 33 (Wólcz~ska l o~nrzają się, ~ł'udzy .pozost:l,Ją glusI •. Nie w;ah~.ją I'
Skrzvk 'd ."' , . .
116), Ottona. ~..,a, bAt 20 (Grabowa 17),. Stamsla- l łHę ,jednak,' ,IDlmo Dl,espehll~nia ~arunh;ów,. ?bJę~ i
. . . . . . O .•• _" • •
:w,a, Wierzbicki~g9 (Kujaws.ka 12), 20-1etn. Józefa tych. 'kontrakteOl najmu IDleszkan, podnosJo ko'- 1
. . . . '.
lRejnerta. (Placowa nr. 3), 39~letniego Aleks~mdra ~ morne.
•.
.
ł
I, .
Szan?wny Pan~e aedA~tor~e! .
/Nowaka. (Fabryczna. nr..,... ~·.l)t . 23 .le. tniego Andrzeja !
J.Jokator sta}esię bezsilnym. Pozostaje mu je- ł . NInro}8Zem. mam honor Uprl?,~le prosie .0 POlJues,Z:
lWróblews~iego (P~zędzalnialla nr. 49), 53·1etnie- ! dno,. albo znosie nieporządld, albo wyprQ'wadzić się ~ ~~ę~i~w~ poezytuem. plamią PaQs~ł6i1l l1,l.stępuJ~cyeh kIl
i,~OyprjaJla Lf!lWand mtskiego, (Przędzalniana nr. i z zaJmowanego lokaln~
f .' Z powodu llmięs~ci:euja m.ojagom\2;wi~ka w nr. ~~
:~~, Ka~erM Lement&: (Gubernatorska nf. 38), ~
Nieporozumie.nia z tego powodu poml~dzy lo~ .•RozwoJu" w artykule p. t. _Wb,ściciell1ok,'or", mam
ft
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ROZWOJ. - P1ąte'k, dnia 15 marca 19GT r.
ił 61
~~=='==~~====~==~~'~I~='='='~~~~~==~~~~,=.================================~==:==~~=======,~,J~==============~=:~!~
bonorwJla~nić, Ił podpiSY, na podanie o nledopus2:czeczona.. We wszystkich komisyach o godz. l ...ej gru,py studentów przeciw Jawieszeninwykladów,
.te dO ogólnego zebrania lokn.,torów, werbowano w foyer w pol.udnie odbyło się posiedzenie wice prezesów do którego zmusil6 uniwersytet ze,branie studen...
sali zebrań wgmaebu , Tow. kredytowego dnia 7 JIlarcftt . l t
d .
U
r. b. podczas, ~rzerwy kilkunMtuminntowel ogólnego :te- l se {re arzów pod przewo mc.twem Tesleolti.
- t6w niezbyt liczne. Grupa protestujĄcych powo'"
brania członków Tow. kredytowtlgo; inłcyatrtUy, którym . chwalono następujące ogólne przepisy: Duma, a
\'tldoeznie .zaletalo n& jakuajWi~kS~ej liczbie po\d~iSÓW W następstwie i komisye mają prawo rozpoznalndii powslecl1nłe znanych 'Y mle$ei~, wybrali SobIe ~o . wać procedure w'tTborcza we wszvstkieh stadyach
mjeJsee ne.zblera.nle podplsQw. 1\1óJ podpis na podanIu· '.
. . . ~.J
..
J...
. '

połotyłem wtem prsekoDąuhi,

wychodząc z z~sati1." Źfl

.

jhŻ Jstnhlje . Kolo właścicieli domów i lokatorów, Jako ~.,
S.kela .prZJ Tow. PQP1~rłlftla przemysłu i handlu, gdzfe ;

.fJZfil~kl,. kW'6stye .. 8por~e, dotyczące WłAŚCicieli .domów",
i lokatorów, tttogłyby byc w spoS6b lega.lny 'tózstuyga- ~
n& i te twoftenla nowego Towl.,rzystWa lokatoróW s pra\" l
"ent, ktOry by może nie odłlowiadał. zob09ólutJ1nU poro.' t
ztl1ll.1łD:iu . SI,ł,J1~ doprowadzi do źlldnego' ł&d~i .gdYz ~
tylko drog~ 'wzt\lemnrgo porozumienłasłę moz l\Ves1\ j
stosunkipomi~dzJ właścicielem domualokatórem.
.
Racz P1'2,J\6 wyra.gy szaellu.ku i poważania"
• .
Łó'd.źł

,...:

l' muea 1901 r.

JUef WQlanek.

•

Sttntowńl Redaktorze!

i

t
~

I

Juje .się na \Viększooe, lldzia]~sób. obcych " ze..
bramn i gwałty, których dopuszozano się prze ..
ciw opieraJ·Acym SiA streJ'kowi. Studenci cloświad..
'1:"
ll1ez~lezll1e od. lIczby s!targ. Za, przyczluę ka: ' czają, że nie zamierzają poddae się rezolneyi ze~
sacył mogą aluzyó Sl\argl, lecz me anommowe l brania.
oświadczenia czlonków Dumy o nieprawidłowości,
Baohmut, 14 marca. Przypadkowo zastrzelił
ujawnione przy rozpoznawaniu procedury wybor.. SlA tu <lyrektor kopalni szezerbinaw,skich Wich ..
. .
"
cze~.
tenstein. Wypadek nastąpił skutkiem nie zamknię...
Podejrzenia co do nieprawidlowośei i nadu
cia. bezp,iecznika przy brauningu, nOllzonym wkleżyć nie mngą slużyć ~a podstawę poruszenia spra- szent Smierć nastąpiła momentalnie.
wv kasacvi
Sew..........
opol, 14 marca.. ~tan zdrowla
.
~.
.J ' .
•.
.'.
, ,
ilł"
genera...
Przyczynami kasacYi mogą byc: . ntezdolnosc la Nieplujewa zadowalający, chociaż ltontuzya no ...
pr~wna. posłóW', np. niezn~jomość języka rosyj- gi nie pozwala mu wstać z lóżka.. Śledztwo "1sklego l poważne naruszenIa charakteru formal- jaśniło, że na minutę przed wybuchem bomby
w

C'

nego.

przejechał tą

.

samą

ulicą generał Kołosow.

To

Na posiedzenin postanowiono zapisywać w dowodd, że sprawey 2'amaehn znali doskonale
Na skutek art.,knłu "Wllłiśctć1el 1 IOka.to!", zanl1MZ- ; protol~6~a(}h l~omisY,i . wszelkie wykryte .ni.eJ~ra:wi.. ekwipaż i konie Nłeplujewa.
C140nego w ónegdajuym bumerze ,.R'OZWOJU, uprzejm.ie ' dtOWOSCl, zawladamu\Jąe Dumę o powazmejszych
Berdyozów, 14 marca. Pięch1 uzbrOjonych
proszę o udzielenia miejsca na tnmae~ ~wegi) poczytne· ; W celu' pociągnięcia winnych do odpowiedzialżydów z kantoru bankowego Trachtenberga zra..
iO pIsma :n&stępuj,cem.,u ·króik:iemu wJJ~,9nlenlu.
! D.ości.'
bowalo 2.672 rb.
W dl'llu7 .b. m.na ogólnem zeb~anłll członków To- ~
N t
. d . k " . b d "
,
'
warnatwa kredjt'Ówego 'JA;., Łodtl .po,de.,,~ przerwy w ,po. !
as. ęp»:e :pOSła ze1me homlsYi ę Z1e POSŻW!ę,Softa, 14 marca.. Zabójca Petkowa, Petrow,
Iłedzenhl kiedy bylem ~łLrdzo ZaH}~y JedDą ze spraw. cone wJJ8smemu mora. nyc przyczyn umewa ma·
bawił przed dwoma ·miesiącami we Lwowie; gdzie
,orzt\dku' dziennego, znd' .mi właseieiel domu zapro- ~ nia wyborów, a mianowicie: przekupstwa i naciruial poświęcić się stl1dJom muzyoznym. Z powopono". al podpis,ante po.duła o pozwo~onte na utworze- , sku administracyjnego.,'
, w o d u braku pienięd7.Y, wyjs:}hal do Wiedn.ia,
nie zwl~ku wlaśel~telldoJilÓW. Na. mOl~ uw~gę, źe ZWla,- ~
J t
. d ' D. urny rozpoczme
. SIę
~
sektaki już p'rz&d1~ż istnieje, wyjllśnłono m!, że loktto- l
• • u ro posle zeUle
o go- gdzie otrzymał posadę w jednym z bankó\v. \Vyr*y organIzują olJecl\ieoddzielny związek, lokatorów, . dZlll,le 1ł przed poludlllem.
dalony z Wiednia,powfócil do Sofii" gdzie w re ..
przeto zaohodzl potr~b. ,.I;organizowa,nta własnego związ- ;
Frakcya socyalno-demokratyczna uznała za dakcJi cTrobuuy, braI udział w naradzie nad
lu. Nie majfłc za~a~rAdv:, podelrzen i nie mogąc z po- i niemożliwe wyrzeczenie się powziętej uchwały, sposohami usunięcia Petkowa.Na nal"adZle tej
wodu zajęcl&'C..,.$,t\o)p'Q~la, bez wahl1nta położyłem na
b
d
. d .,
d kI',
d·
niem swój pHpI8~:. 'po~~edzławszy się obocnie, że zosta .. i a. y ? pOWIe Zlec na e aracy~ prezesa ra y mł- oświadczyl, że zabije prezesa ministrów.
lem najsroAl:Q~utel wprowadzony wbląd, o$wladezam; nistro\V.
Patyi, 14 marca. Wedlęg "Journal des De·
publicznie, żf,~ duchem: W mOWI? będ~~ego podania ZQ- ~
Petersburg 14 marca. «Nowoje wremia; w bats" , rzeczoznawcy nie wierzą, aby wybuch na
pełnie się na. ;solldaryzuJę i. podp.lS swóJ na nfem cofam. ;
d ·'4 b
t ' t , ' 'd
., ,
t
Racz .prJJ.i~Ćł Szan. &daktorze, wyrrLZJ. szacunku. i ; nn~tlerze z . 1
.m.? O~OSl~O Wla .omosc nas ~- «Jenie:. wywołany został przez samozapalenie- się
pow$.~"'"
.
. .
t pUjącą: Na rozkaz NaJwyzszy uwollllony ze sluzprochu. Rzeczoznawcy przypuszczajf.! raczej ~bro.
B. T. 'Wocnlewskl.
ł by i oddany pod sąd. za niedbalstwo dyrektor po- dnię. 'Yybuch bowiem nastąpił u steru, gdzie
•
,
lliteclmiki. ks. Gagarin. Oddano pod sąd zarząd 'znajdują się' kajuty oficerskie, a przytem lloJczas
S ""
R d" ol
' ,'politechniki, mianowicie: czterech dziekanów i
odpoczynku załogi, zatem w cbwili odpowiedniej
,
za.u.~lwna ,e.n c~,
.
l prof. Staniewicza..
,
'
dla. przygotowania z'amachu, Podczas, wybuchu
.Wobóe Obelg', rzue.o~oJ mI pnbh~~mla w nr. 12 "Raz- i
Wiadomość ta w części 60 do uwolnienia Ga- wiele odłamków granatów spadło na nlica miasta
WOlU" z dnia 8 b. m.przez gru,pę olob z.ailltereSow~Ilyeh (
','
d .
i' '
" , I
Ja zupełnIe obJektywne ,ożnajmłenla (bo przecł-aż knzdy garma Je~t ;praw.zlwa; C? s ę zns tyc~y.tego, .laliQ oraz na uachy domów. ,\V jednym z domów gralnl\llraWO nie zasiadać pt'%y stole prezydyalnYIll z ez1o~
przy reWiZYl w InternaCie polJtecbmlu wykryto nat przobil dach i dwa sdity, ale nikt z nlie~z ...
wiekl.em, któ.ry. zosta.ł pablicznie znłeważony), OŚwiadczam: nadużycia, minister handlu, nawiązU}ą0 zasadę, na ka,ńców me odniósł szwanku.
'
Dtni~Jszemt ż: la, wyr!:'?.;! miQ kl'z,!w~ząe~ będę ~zuk;ał l I podstawie art. 339, do pociągnięcia do odpowie·
BerUn, 14-go marca. 'Przedstawiciel rZR..'Ut1
zJlaJdę sa\yslakc·YQ c61Kow1t~
w wodze h.•luGroweJ.
" .Zła
rl • l
'b "kt'ore WiOl
I "O li O g:lowny
~'
l oświadczyl na posiedzeniu komisyi bUdżetowej
Z poważaniem
no g'.
Cl oso, lla
Z~UZąl
Steft\'n.l~bjew.l.
internatu, dyrekto,ra Gagarina, członków dzieka.. \ sejmu pruskiego, że dzięki podwyższeniu ceny
Ł~dź, 15m.aro6 190.7. f.
, nów. i pJiQfesorów:Posniakowa, ,Lewlnsona". ;Les~ WpiSÓW oraz zaostrzeniu wal'unków. przyjęcia,
, siIig~, Boklewskiego, 8zablewa i Staniewicza, za- litzba' studentó. cndżoziemoów w wJiszJcU 2.a..
I
ządal,od nich,aby, w: ciągu 5 dnizłożyU wyJa- lrtatlach szkolnycb państwa pruskiego zmnłejs~yla
KROLESTWA.
J śnienia c~ do środków, ja~ie za.r2;ą~zlli w ~el~ . się z 6,429 do 4)994. W uniwersytetach prll. .
! ntrzJmanl~ P91'ządku. w,pplJtechni,ce .1. ,po r~wlzJl, skich znaj'do\vało ,się VI 1906 roku 21,719 stuZapieoloto,"au.ie szkół., DO'lNarodn"do,noszą: abr. ~apobledz ,możl1woscl powtQrZenUlo Sl~ na'": , dentów, a w tej liczbie 1,890 cudzoziemców. Śród
Wskutek rewizyi inspektorskiej, odbyt~j przez lnspe~ duzyo.
t nich 870 l~osyan. WsaIllJm BerHni~ mies2kalo
ktora szkolnego,p. Maręze~kę w dmu B-ym z. m., l
Petersburg, 14 marca. Zmarł członek rady 479 studentów cu<lzoziemców. Rząd jest, zdania.,
w szkole gminnej. w Szarlejce, w pow. cz~stocho- ; państwa Szydlowski, wskazany przez kowisyę fi.. żes()cya.liśei cudzoziemscy powinni brć-w ~a
wskim, ,wdnhl 9·Yfil b. m., do tejże szkol Y o go.. nansową!la referenta budżetu państwa, pr6zessadzie - usuwani z uniwersytetów pruskich.
d,zinie S-ej zra~ą.a. przybyl wójt gm,iny ?rab6wka, byłej kQmisyi z r. 1905 do zbadania sprawy bytu W każuym ra.zie rząfl przedsięweźmie środki
.Biś, w tOW8.l'Z}stwle, dwóch' strazrlikow, ,szkolę
robotników.
_
energiczne prz'eciwl\O stlllientom cudBozlerhskim,
qpieczętowat, 8; nauczyciela p. Piotra Ciesielskie..
I:osk:wtl, 14 marca. Dzisiaj w nocy, odbył zajmującym sł~polit!k~. Śledzeni oni będąprz8z
go . zaareeztowd: i pod eskortą dostawił do Czę- się sąd wojenny polowy nad studentaul1 uniwer- policyę·
. .
stochowy ~o naezehiika. powiatu. Naczelnik po- sytctu moskiewt:łkiego: Czebotarewem" Nowickim,
. Londyn, 14 mp.rca. Posel· irlQ,ndzki . Hegow
wia~u, przeshiobawszy p. Cieslelsk,ie~o, pozwoliI
Bezborodnicl\im i nad byłym ur~ędnikiem poczt~; staVltia w izbie p()~łów wniosek, aby zniesiono
'mu wróeió do domu, lecz s,zkaly nic. odpieczęto~ ~ wo-telegraficznym OwsiannikoweWt kt6rzy zabth w Irlandyi prawa wyjątkowe. Prokurator' gen,e ..
wano..
. ..
.
.. ,
.. . .
. ~ policyanta Gorma. \Vszystkich cztet:ech skaz:ano ralny dla Irlandyi, Cerri, oŚwiadeza". ~e obecny
Na zupełnie podo'bn:e 'Przejscia llara&olla byla na śmieró prze~ powies~enie •. Wyrok zra.n.a; wy" gabinet. postanowił nie stosować 'wię<tej praw wyszkola w Ru.dnikaCh f jej nauczycie~, p. ·Daniel. kona~o.
Jąt~owy'ch i zaznac~a2 ta JUż przez ·~ld~s!enie ni? ...
Nowak.
ł
ł'eteTSburg, 14 marca. W Ehzawethrad~le roz~
ktorychpraw taklcn w Irlandyi2mnłeJ9zylasl~
_:_:_:_
i począl si~ pogrom. J~den żyd zabity, kilku ranio- liczba. prz'Cs,tępstw nB.tl~ . agrarne'JD: Sekretarz
, nych.
.. .
stanu do spraw irlandzkioh zapewnta, że rząd
Wiadomości
EUlawetgrad, 14 marca. Noc przes.~la ,s,po- pr~y pierws~ej sposobności zn'ieslo ręsztę, praw
kojni? ~klePl i bazar otwarte" ~oncmaJster wyjt\tkowY,oh,. o~ecnie j~dnak ~ardzi8j celow8m
ogłOSił, ~e W6zell\.a, proba. wywołama. za.burzeń będzle z8.JęeieslQ zrerorOlo\Vanle~ Z&:z~du mieJ~
lIitdz'naro~owa Wlsta"a dltenuik'óww lo~ b~dzie stłumiona jakn'aJenergic~n.ia.J. ,
seowego w Irlandyi ... Izba przyJ InllJ8 wniosek
peDhaclle. W'maju i czerwcu r.b.8towarzysze'Kalal, 14 maroa. W sprawie hąndln dzie- Hegowa 252 glosami przeciwko 83.
hie duńsktch dzl etI ntkarzy i wydawcó.w ~ism. f~- wc~ętami tat~rskiemi wyjaśnIłO ę1ę. cO następuje:
Londyn, 14' marca. Na int',rpelacyę posła
chowych .~~zł\dzQ. wyst.awę takich pIsm l dZlen~ z powiatu tietinskiegQ do wsi IdełbaL w' gubernii Smithona. co do rokowań ~ Rosyą ~ lewestYl perników, J~ko' też g~afłctnYch wyt~orów'sztuki re- stawropolskiejpr~eri.i6s1 się. prze~ lat~ 2\1 tatar, skiej, przed~t~w~ciel ,r,z~dl1odpoWlada , izbie po-kltunoweJ, w lokaluStowarzyszeu przemysłowych nazwisjiem Szarfudtnow, ktąry posredtJle~yl w za- słów, że rokowan tych Jeszez~ .n~e ukouczon:o.
'W Kopenhad~., Prezydentem wystawy je8t dnń- . wien,nin małżeństw między ,miesr&kańeami Ide l...
Blałogr6d,14 mar~L '~ZlSUl.J. st~rla się zan·
eki Dllllister spraw'''ewn~trznych, Sigurel Berg. bajU ~ d~iewezętąmi ż tegoipowjatq. Wedlug darmerya z robo~nikaml _łtreJkuJ~cyml WCllkrOW:Bliższych wyjaśnień Udziela biuro WJsta.wJ (Col- Jego słów, za dziewczynę w gub. stawropolskiej ni w J:k~logrod~ę< Strejkujący . ~i~ wpnśclU do
bjefD.S,e~$8J?ode .14, Ojoebenhavll B).
j tatarzy . płacą
wykupu rodzicom po rb. ~OO, a eukl'OwUl. robotu,kow, . któr~1 ,ehelel~ praco,!,ć na
w gub. kazańsklej po kilka rubli. Jesienią, do poprzedoł.oh. W8.rnllk~ch: a kład! zandarnll. ual---.
, guberDii stawropoJskiej w ten sposób wyjechało. lowaH nowych ~obotnlko:v ~prowadzió do tabrr'"
kilka. dzIewcząt, zaopatrzonych w !netryki, anie- ki,tlllffi robotxuków strejkUjących napadł na niek
... '..
.. et ' . ... . v
J..
1 k,tóre
Wjjeclu).ly:już z nowoposlublOnym,i mężami. i. strzelal., rł:wolw,erów. ~a~darmerJa! .'brolli,o
Rodzice zgodzili się na Wyjazd za dose wysoką 8łł2, zacz~la 8~rzelac.. Z posrodrobo\mków 3... 61\
Petersburskiej AgenCJi Telegrafieznej
opłatą. Wypadki te s~ jednalt zwyczajowe, a nie zabitych, '5-enl ramoDych. W fł\bryce p"z.1wr6~
wy
wolane bynajmniej głodówką. Tatarki wyje- eono por~ądek.
i własne.
cha!y jeszcze jesienią nIm głód się rozszerzył.
. 'WasIJogtoa, 14 ma.rca.. AdtriinlstraoyaSlk.....
Fetersburg, 14 marca. Trzecia część pracy
Kazań· j 4 marca. '\V pismie .Kazańskij Te· na V! S~n Fra~i~ko zawiadomi.la .Ropłi8Y~lta,1 tęl..
przy spra.wdzaniupel.uomOeD.1C~W poselsklch ukoń- legraf!6 ukaZlll si~ protest z podplsem pewnej graficznIe, je JeJ rozpor~dzeni., 0040 04QieIer
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za,miej seowe.
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nia uczniów japońskich od innych" odwołano.
:Z tego po'wodu, l{oosevolt podpisal dzisiaj dekret,
na którego mocy dodatkowy paragraf do prawa
o przy~~od,ztwie. zabr~niający wyd~wallia kuli,som ClllIlSklill paszportow przyehodnlczych wcho·
Gzi w życie.
,

ROZWOO. ~
~
~

i
~

i
~

Pitttek, dnia 15 marca 190'1 r.

za.przeczyla depeszy z Jałty z powodu zamachu kami co do olmiienia con mąki, to jednak przyna życie pulkownil{a Dmnbadze, w której podano ' jazny powód do zaburzell byl wykorzystany przez
nieprawdziwe wiadomośei o Lewandowskim. Po·· i agitatorów. Zaszły pojedyńcze wypadki gw91tów
dlu~ oś~iadcz~llia Lewandowskiego, z je~o J?liesz- ~!' i po~romu s~łepów.W Puczeniu W pow. ju.rjekama nIkt lUe strzelał. Z dwóch znajdujących ,: wH~klm w dZIeu targowy z tłumu strzelono do.
S,i ę w .m~eszkaniu. rewolw~rów ~eden jest Zllpelni~!, kozaków i zab!to ~m. konia or~z ran~ono2 lu,dZ~.,
nowy 1 Jeszeze.mgdy z mego ma strzelano, drugi i Kozacy odpowiedzIeli s·trzalawo ZabIto 16 ludzL
kieszonkowy <monteehris,to», z którego strzelano ! Są f3.Uni.
przed pólrokiem.. Lewa.ndowskie~o .nie '!ysylano
SkopiI, 15 marća. W poblitu stacyi TO-pil
do r?zp~rządzenla. komen~anta 1 z~dneJ~trzr- i drogi żel. riazańsko-uralskiej nastąpiło. rozbicie
~nankl me ma. Mleszkame porucznlka w lIczbIe ł się pocią.gu towarowego.. Włościanie wsi okoliezmnyeh l'ozgr,o.mionodo cna.
. I, nych pow. ~~opińskiego., w liczbie 200,O'Indzi, ro.zKATASTROPA W GMACHU DUMY.
pocz~h grabiC wagony. Rabunek pr~I'WallJ zostal
, ' : l '
ł przez ~ozak6w.
' . ,." '
Pilte~s~nrg, 15 m~r~a. (Telegr am AgencyI I e - ~
Ehzawetgrad. 15 marc;a. DZlenprżeszedl spotersburs!t~eJ). , O g~dZlnl~ ~ ~. 40 rano VI pa.ła~u l kojnie. No~ych usiłowań wyw,olania rozfuehów
T&urydiium .w sallIJ~S10~16n. ~umy za.rv.rał Sl~ nie bylo. Gubernator poleciiI policmajstrowi przedsufit. SpildaJ,G,e b~i lu, tlcsk: 1 tynk .zaKIP.alf ! sięwziąć stanowcze środki dla utrzyma.nia spokookolo 2~OmltlJSG .srodka sali. Zupełme. IIUS~'· ju i niedopuszczania wszelkich, gwałtów.

D Z I E N N E.
ł
Petersburg, 15, marca. Najwyżej zatwierdzo~no ustawę przedstawioną przez radę admi- t
il'alicyi o przemianowaniu inżynierów okrętowych ~
:fioty na rangi wojskowe.
~
Minister wojny w rozkazie .d~ władz wojsko'wych wskazuje, że w lIstopadzie i grudniu roku
'zeszłego generał inspektor piechoty zwiedził nie.. ~
'które oddziały okr'ęgów wojennych wileńskiego, ;
;warszawskiego, kijowskiego i odeskiego, w celu!
'obznajmienia się z przygotowaniem nauczycIeli dla
: młodych żołnierzy, i stopniem wyuczenia tych 0"ata· ł
,tnich służby wojskowej.
~ czony . 8ro~kowJ ~:fra.ndola PrzYPll~l~zaJ'J le
,
Z przedstawionego przez general~adjutanta! zarW&nU~Sł~ nast~,lło, skut.ilem starosta budynku. ,--____
711'111_
'Zubf)jewa sprawozdania wynika, że przygotowa. ł
Nad sal,! .pOSHHb~n umla.sloIOD,a .były maszy'nie nauczycieli dla młodych żolyjerzy w większo- n~ w~mtyb.cYJ.n~ z wlelkieml , ~o~aąn rozpędo?,eW sobotę (l6 marca r. b.) o godzinie 101/2 Irana w kościele św. Krzyża odprawione, będzie aaś'Ci oddziałów 6kazalo się słabe Pracy oficer- ; mI, których c)1~zar. według OplDll sledztwa plelbożenstwo żałobne za dusze:
,skiej w sprawie przygotowania żołnierzy nie by- l wiastkowego, spowodował katastror~.
ś.t~
110 z-nać, l~b, też. wszyscy ~czyli się na p~m~ę6 j
Petersburg, 15 marca. Na miejsoe katastro·z; "podręCZ~I~OW l bez nalezyte~o zrozunllema. i ty przybJł, administraoyjne i, 8idow8 władze.
,Dla tego mmlster })olecal by wpajano we wszyst .. l Prowadzi si~ euergiozne śledztwo.
Anny
; kich, oficerów przekonanie, że bezpośrednie i zu- I
,
,pełnie świadome rzeczy wyuczenieszeregowoów I
Petersburg, 15 marca, (T. A. P.).~oresp?~:slużby jest na:jpi.erwszymich obowiązkiem i że denci gazet tymczaso.wo nie ,są dopuszczam do mleJ·
;dla tego powmlll możliwie najlepiej zbliżyć się ,do ' soa katastrofy.
;sz8.regowców, .poznać. c~t\rakter" z~olno~c~ i, braki l
p ł b,
15
(P) P . d
o erem zaWiadamia;,
' ..:,
,kazdego z ruch, UIDlec :rózmaWlac z mmI Jasnym!.
,e.ers ~rg1.' lnarea., ,r.
OSIe ze..
eórkl i wnuczki
i, Zl'ozumialym dla j~h pojęć językiem i byJ nie l Dla Dumy mają. Się nadal odbywać w klubie
370-1
Helena i Jadwiga Ro.leki ••
; tylko Z imienia lecz w istocie rzeczy ich zwierz- ! szlacheel<im.
IIIIiIIrr:rn::mnrmp
Hm.
ZE
chnikami i instruktorami.
.,
. ł . Petersburg 15. (Pr.) Dziś odbylosielł
Petersburg, 15 mru.'c a. Na dZlS na godzmę~, , · 1 '. D ,"
I"
fI'
d' l .
Bł
_iIIIIINIBM_ _ _IIARhBllBlll1i_ _ _11'''.'11*_ _
9-tą wieczorem zwołano nadZW,YCZajne posiedze- 'POSIe~łZem~, nmy w pa: ,Wll aury Zlnm.
yo "
s. t i?~
nie Rady państwa dla wysłuchania komunikatu i burzlIwe l zosta,ło zerwane.
li
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Korespondent <Rozwoju> zapewnia, ze poPetersbUI#,
15
marca.
W
ciagu
drugiej
polo'
"
~łoski
O odrt'czeniu posiedzeń Dumy są
a
..
wy dnia pesiedzenia WSZystkiOh, frakcyj par,la- :, bezpodstawne..
,

rządowegQ.

ł

Sta i sIa Bor

!

c.>

i
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GO

maoz,ni.ta 1U:@lflaficzny,
przeżywszy lat 30, zmarł dnia 14'go m3rea o godz.
l·ej w nocy. Wyprowadzenie zwłok nas~pi dnia
16 b. In.. t. j. w sobot~ o godz. 5 pp, z domu przy

!,:

1\

mentarnych byly poświęcone wyjaśnieniu taktyki I'
z powDdu komunikatu rządu. Upór soeyal-demo.
'
*
.
,
l '
..
dr . . . l
'
I
',rratQW
W!WO uje ~rzeclw n~m ~oz ,azIUeme, ~z, ł
Petersburg, 15 nlP.rca. Naczelnik miasta opu-'
esdecy metyl~o ~l1e, zrzekaj' SH} swego stanoWl- l blikowal ogloszenie,iż wobec usiłowań urządzeska, ale przocl\vme, przyslali, depu~ac.yę do grupy , nia w czasach ostatnich w fa,brykach i zakładach
pr~c'y z propoz~cyą •. aby ~dlączyh, SH~ od o~ozy .. : przemysłowych. wieców z udziatem osób postrolleyl, ~ przylą~zyl~ do decyzy~ esdekow o konlecz- . nych zwracających się do robotników z mow~\mi
nos CI odpowledza na, kOI~UUlkat rządowy.,
! poUtyczneml . o.głasza siA że zebrania robotników
,
Grupa pracy o.drzuClla propozycyę~ Wleczo-; dozwolone są tylko w c~lu narad nad potrzebami
~~"m, ,!)~d p.rz~wo~U1ctwem ':lceprezes,a ,Dnm~ pan- ,l robotników i za. każdyI.ll, razem z ~dpo.~iedn~ego
s~wow~J od~ylo SIę pO~.O~llIe .porą~zone pos~edze- i po.zwolenia, władzy .. NI?legalne ,zas zbl~gowlska
ma wsZystk.lC~ ,~ez wy~ątku fJ:akc.YJ oPozycYJny?h. l są niedopuszczane 1 wmny byc rOZWIązywane
EsdecJ ~~Jasm!l ~w~Je nalegama na o..d,P?WleŹ ! środkami administracyi fabrycznej z za.wiadomie ..
tem, ze mll~~erue lnl~mot.Y,wo,!ane prze~scle dQ I niem policyi.
\
I:0rządkn dZ,le~ego moze byc/ .tlomae~o.ne Ja~~ 80." i
Jeżeli bez względu na przedsięwzięte przez
bdaryz(}wame .~l~ Dumy . z ~zl!1ł&111oS01ą. m.llllste- I administracyę fabryczną środki, wiece trw&Ó bę
,ryaro: ' Socyahsol ludOWI .es~u~dezyl, ze Jesi to j da' w dalszym" ciągU., ,to niezależnie od pociąg
tprZeClwn,e cal~mu p~rozu~Ilł~mu, aby PO?~orzą~: ; nięeia winnych do opowiedzialności, na zasadzie
Js:o~ywa.c s,!oJepo~:tane~l~nHl ~ wolą WlęKSZOSCl ! przepisów o o.chronie na.dzwyczajnej fabryki i zaOpoZyC'yl~ WIęC pozostaWlaJa. sobie SWo.bodę postę- ! kłady będą. zamknięte.
'
powanIa.
.
.
wt .,~
15
W l kaIu zebr"
'
~oaAwa,
ma~ca.
,., 0. ,
anIa moPo dlugich bezewocnyeh obradae.h, w czasie
,kt'órych kadeci w formie ustępstwa esdekom pro . . narchlcznego . ~dpraWlOno nab?~enst,wo ,za C~8a
.ponowali, by de niemotywowanego przejścia do l rza OswobodzlcH~~a . w c~eerl{)Sc.l czło.nk0V! ZWląZ
:po~źądku dziennego dołączyć uwagę, że Dun:ui po- l ku na~odu".ros~JsklegO I .partYJ monarchleznyc~.
zostawia. sobie prawo }!owrotu do ocenienia dzla- ł W obecnoscl ,.osob u:z?dowy~h odpraWIono mod4.y
łalności mip.isterynm i p~ odrzuceniu rJfopozycyi ł za umarłych 1 nabozenstwa zal~bne.
jsne~a,~:rewolucyonistów,. or p~dezas mowy esdeka I ., loskw:a., 15 marca. ~Vzno.wlono r~~h t~amwa.
loPUSCIC salę obrad, pO~le~zellle zamknięto z t6w,1 JO~, parlww ~warowsklego. l ,!C,ZęsCl ~okrow
os.ta.teczlleporozuru~ellle z frakcyą:, nastąpi po I slueg,o., Na raz.le rn6h ?dbywa.o Sl~ bę~zle tl',l~~
lf.;prawą.zemu. pelnomocruct:v w czasie przerwy,· lecz l w dZIen, al.bowlem magistrat eba.WIa SIę pUSCIC
dfr~ed' odczytaniem komumkatu.
, tramwa,je WIeczorem.
..
PetersBarg, 15 marca. Dziś do specyalnege f
. Wprwd~ionku t~a.tru WIelkIego are~ztow~n?
:r ):zQdu. w sprawach stowarzyszeń i związków ~ kebletę, typ~ zydowsklego, . któr, zauwaz~no. JUz
i,\\'nicsiono ponownie pod rozprawy sprawę lega- ; przed :e~n sledz~ą naczellll~a mlasta~ .ZnaleZiOno
~~zacJi' ,partyi <wolnoścI l u d u . J . '
; przy mej brOwnIng z kulamI. ,zatrateml,' :
.
, , Petorsburg, 15 marca. W soborze Pe,tropa- f
mo~kwa, 15 marca. DZIS w n?cy .odbył s~ę
'\',lowskim przy grobowcu Cesarza Aleksan~ra II ; sąd ~oJen~o-polowy nad studentam.~ ~lwe-rsyteu~
;.(Lt Il1'awiono ,nabożeństwo żałobne. Z poslQwdo mosklewsluego: 'Czebo.taro~e.m, Now lcklm, Bezrod~Dumy. państwowej' przybyli przed§tawiciele wszy- ll;ienkincm i, by.łym urzędlll~1em po~z~owo~.telegra
iStkich party i prawiey. Byle ebecnyeh 70 po~ fl.cznym OWlalllkowem, ktorzy zabilI stoJkowego
;słówdo Dumypa.ństwewej. Na grobowcu złożo~ 'Gori,n~ w, dniu 12 b.. m. ~szysCl czterej slrazani
ino wieniee· z żywych kwiatów z napisem na wstę- na Sllllerc przez, pOWleSZenIe. Wyrok wykonany
;gaeh: ,.Cesarzowi oswobodzicielowi od posłów dru- został rano.
glej Dumypa-ństwowej". Dyplomatyczna agencya
Kostroma, 15-gomarca. Wskutek rozruchów
f:bułgarska. zł~Jla na gr'Obie wienioo wawriynow gubernii, wynikłych wśród robotników na genu
iwy z napisem na wstęga.ch: żalobnych: "Cesarzo- cie podrożenia mąki) wyjeżdżał gubernator i f oz·
twi oswobodzicielowi od wdzięcznych bułgarów".
mawiał z robotnikami W celu ro.związaUl8. kwe.
Sewaatopol, 15 ma.rca.Porucznik Lewandew-, styi na drodze pokojo.wej. Chociaż ,esiąglll~to po~i .p..tQSi Ag.elł.(;JQ '~g~~ petersbur:sq. abJ rozumienie pomi~dzJ handlarzami zboża i f,Qbotu.i...
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uUcy Nowa Promenada. nr. 20. Nastnutuy ten ob-
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krewn:rob, znaj~mt<'b, .:,pf;yjaę161·
. "pozostała-Bodzlna."
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Giełda warszawska.
(Telefonp.m).
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5%"
,J
Z 1906 1'.
4% listy' ziemskie
••••.
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Giełda petersburska..
(Tel wl. .,RozwoJu").
Renta państwowa, 72,&2 1/ 2 ,
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średni) udliela. lekCJi' gr, fortepianowej. Wiadomość w szkole muzycznej, Piotrkowska 50.
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Piątek,

,

dnia. 15 marca 1901 r.
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taD;0wskich l~o voto C~jelewsklej,· 20. voto C~rtowiczoweJ. wspó!r:rr&cownicy jeJ syna WOielecha 10 rb 50 k.
Skh.da.m 50 rnbU zabrane ze sprzedaży 100 sztuk
. dotkniętych lokat\tem.
bllet6w po 60 kop. sztuka,. Z1\ przezllaczoily do rozlosoózef B8.sik. ows. kil jako karl.ł, 50 kop....... D. l'. rb. __ ( WMlla i zrobioDY puez nizaj podpiBanego oltaU}k do- ,

,
lI

Ola. robotników bez pracy
J.

ROZWOJ. -

Roch Kaszctjk 1. rb.

l

i

mowy, gotyckiej arehitektury.

't

::: ;;;;;

: 7!?!!".

C~nt 50 k'ł M. D~lGrltgówIkJ, 1 rb.. St. Michalski GO L.
X. Pl1delki.awicz 50 k" F. Glnr2bk)wskl 75 k., L. Zan8t
1 rb, B. Ko:do\f$ki 30 k.~ Tl1szyuSld 1 rb., L. Krakowski
50 kop., J. Kędzłetski 60 kop, A Te.U1cki 1 rb.; Jh.
Zt3broWski ltb., It ŁukasiewloZ l rb., A Łysakawski
50 kop,

J. KuszczyńliłKł 60 kop, J. KU!llnskł 1 rb., R.

Robotniey z rurkownł .~ Jekatel'ynoslaWlrł. aalrb.
WSZYSikiI~ tym, co mi dopom'JgU. do rozprzedaży ~ ~l\relll~OW3ki 1 rb, S. Matlluewskl 18 k.. A;. Raezak
I
50 k' \V~ CZIl';rnleki 1 rb., Tokafslti 50 t' ł W. Wroteekl
Józef Cyperllng 1 rb. 50 kop. _ Kazimiera UOlśtAlska biletów, ntn!eJsżew sldadam "Bóg zapltH:l". .
• _ Alin. a Nowarska J::n kop._OOZ-lf- B.rws 011 lt. _ '
'
J
a n T h n m.
50' kop., 8erwinłowski 1 rb. J. WisUńskl 1 rb., J. IdzIvv
a
lWia
"gV
kawsk! 1 rb., K. Wróblewsld 50 k. .
. .
1 .r.b
Franeisaka Szymańska. 50 kop.
i . Zebrane przez pp.: A. 1vbeiajewsktego, A Za.brocNa wpisy dla 1łiezo/m,ożnych ~ni6tD
; kIego t F. KMzml!.!'ka. od StowarzVszenla kuchmiltrzóW
lóf.zkich 31 rb. 63 kop., zlożyłt na,>tępu ący: . A. Macie· "
{Do uznania red1lkcył).
1,awski 1 rb., A. Zabroek.ł 1 rb., F. Kaczmarek 1 rb., L.
Zebrane na posiedzeniu stowarZfszenia akuderek
l Asżen.berg 1 rb., P. Cteplonkow 1 rb., St. S eezyńskt
5 I'ubli.
IJla d~lI 'to"lxJtni'kówptJJbaWiQfi;fjMprtJ.&Jj
50 kop't . St. Stempień 50 k., F Stasblerskl 50 KOp J.
t

I
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~.rułu 'ktka1i.tłJ.
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Za.mlast wlpńc&' nil 1,rUnlM Ś
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ĄQ'~l!'lg~klil~!

D

Kalinowski 1 rb., F. Słaplński 60 kOp., Z. Dorogt:nsJd
~ (praktykant) 30 k, W.WsJczyń9ltl 2 rb, M. Pawłowski
1.~;:b J. T(ltn!\81,9wśkł 50 k.'imW. KO"'''Jńltk~ kol.). .1,

I
•
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Ni a036 .. ,

.Dyrekcya Towarzystwa. Kredytowego

m.Łodzi

poda.je do powszechnej wiadomości, iż niżej wyszezegó1nione nieruehomo~ ) dinm .do !icytacyizlożyó się ma.j~ce wynosi rubU 12,0'00, licytacya roz ...
śei 'W DL. ~.()d~i ??lOŻQlle, z powodu niezapłacenia. raty listopad.owej 1906 pOCZllł~. S.H~ oi1 sumy rb. 9~,O'OO;termin sprze.daty wyzna.cz.~no na dzieD.
roku., z ~~leglO&clfłł.Wy&t;&W1.one Z()st~y na sprzedaż p~zez publiczne licy- j 5/18 czerwca 190! r., przed~otArY,u.szem. FelIksem RJbars~lm.
tacye, odbywać SU} DlśtJ'łce od godz. 11 z rana. w ltancelaryi wydżiału t .. 15) pod M 808e przy nbcy LIpoweJ, obciążona pozyczką Towa;.
hypote~znego vrZ1,tl!~ Sr~d~iej J?o,d ~'k 427 W m. ŁQdzi, przed wyzna .. rzy~twa rttb~i 30,O~O, ~d. kt~rej z~leglość ",!nOsi rubli 17693 kop. 11,
CZQD)"ml notaryl1s$.a~, a. DUanOWlCle: .
. .
vadm~ ~o licytacyl złozye SIę mające WynOSI rb. 6,000; lićytacyaroz1) pOd. ~b44 . przY , b.l: ,Za.wad,z,kiej, obciążona pottc~kt\ Towa- ~ pocznte ~H~, od sumy rb. 45,000; termin sprzedaży wyznaczono na. dzień,
~lstwa rb .. l~~pO,~d, kt?reJza,~egłoso wynosi l'ubli 1080 kop. 16, va.-: 5/18 czerwca 1907 rokuprzed A.otaryns.zem 'Wale~y~neIl1 Ryfińskim..\
dlum do lic!tacJ:,~d()~10tl1ę .maJące wynosi rb. 2880; licytacya rozpo-!
. 16) pod 1& 819P. prz~ ~lCy ~l~za,. Ob~lązOn!l' pożJczkt Towa...
canie się od1\1i~trb.21J600;. termin sprzedaży wy~naezono na drjeń· r~ystwa r?21,500,. ~d, k~oreJ ~.aleglos6 Wlno~1.rb.2f620 kop. 19,val (14) ezerw~"l9()1 ro~tl ~rzed notaryuszem Janem Niezna:t1skim,
i dUlm ~o ~lOytiłCyi . zlozyc SIę mające wynoslrttbh 4,300; licytaoya tOg..
.~) pod:',JI u4~ p;zy Uli~y p'lugiej, obciąi-on.a pożyczką Towarzystwa j poc~nle. Się od sumy rb•. 32)2~0; termin sptzsdl1ży wyznacz~onónadzień
rb~30)OO(ł;t·~dktoreJ . zalegloso. wynosi rb. 1,679, vadinm do licytacyi f 5/18 czerwca 1907 roku przed notaryuszem Wiktorem Saroslekiem. . .
Itoż'tSi,cl\PlIł.J4ee wynoSI rubli 6,000; licytacya rozpooznie się od sumy I ' .... 17) pOd,,]U. ~086m przy ulicy, Orlej, obeiqtona.' pożyczką To~~. 45#~~!;'~fU'fdn,~przeda~ywJz~aczono .' nadzień l 04) czerwca. 1907 i warz!stwa~b. ;Ó~,5?O,. od k.tórej zaleg.losć wynosi ~b. 1,335 k. 48, vadlutll
róku praea:i1o\larytlSzemFeliks.em Rybarsldnl~.
.
I do lłeyta.cJl.~lozyo Sl~ mające wynOSI rb. 5,500; bcytaoyarozpocznie Ił,
.. '. ił) pod 1& 27~., przy UUC~ ;Piotrkows~iej! obciążona pożyczką .To, l od sumy 41,250;termllls~r~edaż1 'Yyznaczono. na dzi~li Ó (18) OIet1fCa
wa.~l"l1fa rb~.9~,Ov(}j ~d. kt6rej2alegloś~ wynosi rb. 43'31 lcop., 88, va- '.1901 roku przed. notarIuszem . E~enlt~szem, Tro.l~~o~$kll~..
.
d,lumd.OI liertao.11 zloźyG si~mająee wynOSi rb. 18,000; licyGacya rozpocz..
1S) pod J'ł lOS9a przy ulIcy 1\hkolaJewskieJ, obC1ązona. poąez.k,
'1d~ sIę od slmyrb. Hł5,OOO;termin sprzedaży :wyznao!1Jonó . na. dzień. l To,!arzystw~ rb. 27,100~ ,od któr~j zalegloś~ wynosi rb. 1,742 kop. Gó,
(ił) .czerw0lł 1907 t. przed. l10taryllszem Wiktorem Sarosiekiem,
vadlU~ do licytacyi !Złozyo się mające wynOSI rb.5~420; licytaoJa rOI ..
4). pOd .. ~ 215 przy ·ulicy Piotrkowskiej. oboiążona. pożyczką To- l ~o'e~me Się od sumy rb. 40,650; termin sprzedaży. wyzna.czono 11$ dZień
war~1stwA r?, 228,~OO, . o~.którer zaległośó .~ynosi rb. 17,198 kop. 51, a/lS czerwca. 1907. r. przed not~ryusze~ JÓzefem.Zlżniews~im.
vadIU.Il1 ~o licytacyl zlozyc Sl~ maJ,\ce'wynosi rb. 45,640; licytaCJa. ro~- j
.
19) pod MI 12240 przy, ~li6y Prze~~zd, O~cląż01!-a pozyozką '. ToW'aP()ąznlE~81ęodsltmy:rb.a42,600:termin sprzedaży wyznaczono na dzień ! r~Jstwa r~. lO,O?O, ,od, ktorej . zalegloso .wyno~l rubl1 6~9 kop. 88, va..
l{l.~)~z,et.w~~ 190'r roku przed notaryll3zem Eugeńiu:iZ6m Tl"oJ~now8kim. l dlU~ d~ hcytacyl zlozyo.. się maJące. WJROSl r~bh 2,000, .hCJtaoJa rozpo-5'),łH~4 'Ni' ~2;75a~'pl'I1,u;1ie-f,Za'Chodniek obeiążona pożyczka To" i czrue elę od sumy rb. ia,OOJ; ternnn sprzedazy wyznae~onona dzleń 5/18
Wal"llst-wa., rb •. ?9;20~,;od ,któreJ zaleglośó wynosi rtlbli2 902'kop~·55.1 czeJ,'w~a 1907. rokuprzednotaryuszam Józefem Grabowsldm.
\
.
ypOĆŻI1Uł
. . '.dłł1
.....'!l. . . . d.,~
,.a.c.y.:i. . .; d.ot.Je."•..SiSOO;
. ,ę:.· , .·~.·;gj~... e.·:6 ".W
. . O.i. ttł;?li ,,7,840;·
.. ·~1taQ1a. dzień
roż~.tl ...........
2.~). p. Od.
14314 ~dprzy
ul~eytalegtose.
SkW. er~.wej)
.... p.()~!eU"
$tę. . 1i~.y.
Od..:~.sttmyrb.58
.te~mm...y'
sprzedazy
wyzn3:e~ono:na
warzjstwa.
rb.}i8!,OOO?
.k:tól"e~
wynOSI.~bc.ią:źona
rb. 1,768.
kup. 74., To
va-. .
t
l-i14) ,eztł.~;. '1~61roku przadn.oła:ryuszem .Tóze[enr,ZyżILiewskim. '. ,I,d~uI1l. do licytacYI z2ozyo SIę maJ~ce wynosI. rp.6,2QO; lieytae.y& rozpocz..
.6)\.~~ ~32ęr,pt.zyuHcl, ~.o.nstalltlnowskiej, . obc~~~ona pOŻ'yeźkl\, f' ~le ~lę od sumy rb. 46,500;. termillsprzedaży wyznaczono na. dzieli 5/18
Towę;rz1~\'1ł'arb. 10,0f10..:.od ktaroj ~alełlość wynOSi rb~ 741 kop. 64, (oaerwoa 19~1roku przed,llo,taryus.mWładya!a.wem longzer&m..
.
vadi~ d~ Hcytacyi zlożye się maj,ące 'Wynosi rb. 27000 ; licytacya. roz..
W. ra~Hlt. gdy?y ~ł6ńwJznaezony dla sprzedat)"byl świąteemym,
p()ewe 81ęodsumy rb. 15,000; termin sprzedaży wyznaczono na. dzień 1 : sprzad,az odbędzlesl~ dnIa następnego. '
(14) ć§terwell .1907 r. ptzed notaryuszem Yv ladJslawem JonszereJ11.·
!
łJódź. dnia 12. marea 1007 roku.
36'3-3-1
. . . . '. 7) p~d ~. 3201u prżJ uliGY Długiej, Obc1ązoua pożyczką Towar~l110'
a' ~
s\lfa rb •.. 11,500; od której.zalegIośó wynosi rubli 806 ltop. 86, vadium
r.0.. na.'
zen.
potr. ~ebn1"e;Ael:'d.!H.'kkra. t1-1ś.e.K.l~t .p. l.d.t ę . . ··,
do licytacyi t~ozyó się mające .wynosi tb: 2,300;licrytacya rozpocznie się.·'
:ł
eZilJ. Rzgow&ka nt. 64 w Choinach.
d
b 17 2~O t
b1
d
ł-J)
AA)
POkOiku przy r~·~'i!lnje.w Ś;(ld": ;
.
, 554 .....8·1
(1. sl1ttt1 r·.
., p; erm "sprz:e att wyznaczono na. dzień 4 (11 . ezetW.1Ela~ehl, p.,S?iUltUJ8 ""lUla, zaJU'Ul" p0t..rz-eb.utł :&G.ultle pOQl"ęezne l! uezoni~&.
ca 1907 rokl1pl'~ed\.notarluszem Konstantym MogUni1ckim.
ll\C& Się 8Zyt~i3dl Ot6r'~ł Bkb,aac .. aJm.
Piotrkowska 209 m- 8.
5553'1
,q 8) pod ~ 3.2160. przy ulic}~Onstaniyllow8kiej.
obCiążona 'pożyczką ,;RO'WOlł1~ UlA P. B.
'.
500-3-1 ' ~~l'Z6łma praSIJwaeua&łOpralnł. Plot."':
T~~~t$łWl,.rł...; 28.QOA'J, o~któreJzalegloś6 wynosi rb. 1,7:37 kop. 40, AA' Kantflr ;,Puttl~c·" PtzeialCl 14,
kOWSKA nr. 92
t:5lJ-2-1
Yatbum .do .1itfyucyi d0:.1y0~,się mające wynosi.rb. 5,600~. licytacya roz- .' • poleea W8zel!~ służb~
dom!!w~
pUf.i'ZebUa zdolnfl krawCOWa d41 szyet&.
pOCZ~ie się 04 sumy rb.. 42,000; .. ~rmin:sprzedażr Wyzll:lCZOnO na dzień ~ .b~rd./D. dobremi śwladeet.\V: aru 1.... 645 3 ~
PiotrkOWska nr~ 201 w sJtAepłe. Qij'3-1,
4 (17) .&Z~rwca 1907 r. przed notaryl1.szem Janem Niezna.ńskim.
Btut'0'W un~dzeni6 ~afłlo du oa8t1łd~- Zagilłl\l pMł-'pórt na haJt 5taalsLa,,'
'., 9) pód .~326a pr~y. 11l:C~gie!l\!~neJ, obci~żona pożyczką· Towarzy.. ZW~~A.. ładomoścw "duiittłs~r:Z:~7~1 ei$~::l~n~~~~~~g~t, ~td'i:bf!:~~~\~~~.:
stw~ rubli .~ę~2~O, ... od. ktore,Jzaleg~o~c wyn.osi rb.. 2t,~90 kop~ 79 vadium
s···Qfetow" putnt~bna do rE:'~LftUtlłeyj . dr u- nlslawa FablatlowskHgo,wyat,t\wiouf
do lIcytacyl 'złożyć'się nUłlJą0t) 'WynosI rubli 9~240; licILacy& ro~pocznie
gorJ~dnej. W1adomoś~i DzHalna nr. 10 pusz Jana ł'ablanowSIUłgO. OstrzegsDl
0\1 StlmJrb~:\:69,300; tęrlIlin' sprzedaży, wyznaczono. na. dzień 4 (17)
m 1.
54-13'2 Iż weksel niema ŻAdnej, .••rtO,ęci,. łi5{}'2'j'
ezerlttat 1907 roku przed notaryuszem. Fehksem Rybari4kim.
D0 sprzedfuHa kWiat,., obrazy; samoWa- • Z powodU wJ~andlld{l~"sptze4Uła ka"
l

il
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li.
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D
... b.

onI.os.

t

iaG

l"

si,

por~yAzk!ł.
Tou
...,
wa~I~twa: ..rnbli 5,3,500, od której .zalegl\lsc. wjnosi rubli 1,677 kop. 45,
yi tllłl~U .licltac-yi złożye s~ę mając~ wynOSi l:ubli 10,700; licytaoya
rozpoeznle81@od~ sumy ~. 80,200; term1D. sprzedazy wyzna.czono na dzień
·4 (~7) c!erW'ćd: it;~01''i''. przed Jlotaryuszem Józefęm Gra.bow~kim.
...

10). :pod .. ;Nł. 702.·prz.·y·uliCl1 P,iottkow;:.k,l,e.. i, obei!l.źon0
J

""1:

{li

'"

ry, kred.alh, stó: i bibl,o'teka. Kamien.. '

na ~2 m. 2

557:-3-1

Letfll~' mt~8zk.łlbia od 20 do aó rubU, za

)okoj.La8' t k~ptf'le. na mlejscupuy

GałKówek, u
. ... .

staCJi

-.

S.&Ol'&W

RożvcJ.

i

Polu,nłowalir.
12.
' .. '. (;1H...... 3-1
Z·»'8i~1\'P",s~pOł'~na. im", l~~~łi!llA~

M.

pUi3ta kwa:::,Zona.
2';;...
.' ......

tYJ~liIZczyk, W'ydIDY. z DlAgłstratu ln~

; ?lot~kOWłl. , . . .
660-3 ....1
5:10-3--3 ł zaginąl pas~p~rt 1\a lD1łtjJóle!a ałłaz-

1. 1) . .P
. ,~d." JG
. :., .. ·. .7.. Ci.S. ·Pt.zy ulic1 ~i.otrkows~i~j, obci~żona POŻY.CZkl\ 'towa.. M~~zyu~ bi2b~nku.\Vą 1 plerśclenlow~ IkhłWIC,-~, wydany zgaiłł, K~~iml~rz:.
ktorej zaleglosc.wynosl rb. 1,'266 kop. 45, ... 8uueta, mało uzywl\ną, tanio sprze- pow•.slllpeQkłe.go.. .... .... . . . 625~'-'"
li ·'t i
d. ~m .. Złota nr. 3 UJ.. b2.
559·-4-1 ; Z6gtDę,pa~;4port na. lmi(f Teofila S,t•••.
V
. ·~ :u , .''''.' eJ.
wynOSI rubli 5. ,120', licytacva
toz'" potuebn y go~p\.lo.~~z ,PO.dWÓrzowy llO f:l>ł
-J
.d a. C.Y.". zIO.21tĆ
o JalA
" maJS1·ce
'i:
J
·b.~r$,•. ;Wyuł\Dl'
m Lodz\., . &2.7~a-ą
P?cznlt~ S~lęO .:$llU1'1.rb. 88,400; termin sprzedaży wyznaczono na dtień '. bryki Wiz.d~m('~c Zu~owskt, Zawadz- ; Z:nal~lOllO pauport. I ksli\żQ~zk•. ZI
4117 cz~r!,ea Ul07r.. p'rzed nota.ryuszem Wladysławem Jonszerem.
,~.t\ H~.
. '" ..
'.. ...
. " .. :508 ...... 3-1· I . . związku zawodowGgo mUfafzL' 1 roż •.
12) pod Jfłł .751 pr~l ullcyPiotlkowskiej, obciążona pożJczkąTowa,jzuku 7 ę szycIa w domach prywatnycb.
ne ·śWiau.6ctwa na imtą WitoHa Sonar"
rg!~twa ru~~i 53',~~,O, .~d. której, . zalegIość.wynosi . rubli 3,026 kOp. 77,
Qgt~dOW.A nr. 86 m. 26·
512·2-ś2 da Ztl.le\ukięgo.
Odębt.Ć mona. -- adm.
l!ad.I_~m d~ . bC:Yfac~l Z~OZ10 się maJące :wynOSI l'u~li 10,760, licytacya roz- pottzt'btlY l)Uble!'tt fryzyerski. AJaksan- !',!tozwo nI< •.'..,. . . . ' 528 s-a
pocznie SIę Od sumy rb. 80,700; . termm sprzeda~y wyznaozono na dzień "Q!owsk.lI. .nl'. 38 . . . ' 5a t-.? -2 Zaglnttl~ kar$ło pObytu nallJ!.l, ~are_
5/18 czerwca 190.7 ~o.ku .. ,przed notaryUl3ze. m Konstantym Mognniokim~ '. ( p~'bJbląk~t się l1 ffillr·Cłl., wie~ór, WyM . . iKordn~l, wydllRaprzez PóllCmaj8tra M.
13)
d 16 ~69b
j
b'
zeł młody ka~iltt\now_A~f; 0.& $~li i pod Ł,dzi. ..... . '.' .... .ó26 .a.....a
.. ,pO' ...• . ·.przy ulicy Spa(!etOW6 " O iuążona pożyezk, To.. ,briu,'M~ ,.~r".phUY. Do ollebr&tłta. za '. ·z:agln~l·PIEJS pot1t$r-WYłel,ł: tatd1
"~rzyst,,arb. 48,OO~,Od~tórej ża~eglóŚG W!.~09i r~bli 3,430 kop. 15, U?OWOollłó.Jlem Wln.sfiośel I "O łwoce~
. sh~o .. kasztan01fMQDU. L6$k~ut.,· Id'"
~tnum.dO. lic1tacJlz1()~16s1ę mające .' wynOSI ru~h 9,600, licytacya n.iU kosAtÓWj ~ Madnsklego, Pa.gajSżul" luca z~~ee Z~ nttgrodl\ odpruwa.dd6 psa

rZl.~t~a . rb~ .25,.,BOO,. od
tidl'H'm dń

p

rozpoczme SIę od Bufily tb. 12;000, termin sprzedazy wyznaczono nac~ nr. ~.~ m~,.J4;......
. .r;s9-3 .....~
ao wbtst:lcłela 'p Qrtbojedowa, iamłeC"
dzień 6/18 czerWoa 1907 r. przed notatyllszem Janem Nieznatlskim.
p. ot~zeb,!~ ,,~I.i.lOl.ua'p. (..d~:IJiin" d. o jł.łi~.el~,;
kłlle~.:..~:L~_l.~1lrn.l.1\ nr~28
..... ·549~t.f!".' "
14) pod ~ 773b przv ul'
S
.
b"
. k T
Sil· Bel, . dykt!\ n..~5
5łO_~ "? t'.gLU~i. P&,:!iu ... t; na tmi4l~l
." .. ,
'.
..
..1
. 1Cy
paceroweJ, oClązona pozycz ą 0- POKOJ l\1) w,na,~elH. z etd'ottztenOGm u-. -'-W,b)WSk14j, wrdUJ S ~:.~
warZ'J.~W" rb. 60.000, od której zaległOŚĆ wrnosi rb. 2,9~8 kop. -, vatrzyDlAliiem, Kró;,ka 12 111. 1. 63J.'3.1·
.'
.', "at~

Piątek,

ROZW01. -

8

:=

Choroby W8D8ryczn'8,
mo,czoplaiowe i skórna
Dr. St. LEWKO ICZ

Skład

r.

lł6t
i1

Piłtrkowska

plilepsl

Nr. 89,

YI-a:aJr-d.Ó-"",-.

Wszelkie wyroby z fabryki

Dr. Rosenblatt ł

Ceny podtug cennika fabryczIlego. . . . Przy zamó wianiach większy6h odpowiedni. rabat.
damsh:a, męska ipościelowa, gotowa. i na obstalunek. Koszlłl13 męskie
biale i kolof(}we, kołn.ierz1~ mankiety, krawa.ty, spinkiete.
Koł'
na wacie własnego wyrobu, welniane i atłasowe, bajowe (bawełniane).

SpeGlallata ehorób uszu, nosa

Bl-e'.li·zn'a
.

gardła

158s-r..46

przyjmuje od 10-11 rano ł 5-7 po pol.
w niedziele od 10-11 r. f 2-4 po pol.

'dr

Kapy pilunve na

Dr. Ark. Goldenheru

ul Widlewska IG6A

nJ(tl"

wy'ro'bów plóci'onnych i Magazyn bielizny
r t O ski
O

Zaoh~dnia Ni. aa

i

=

~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _~~

(obOk lombardu r.keyjnego)
Dla panów od 9-1 1 od 6-9, dla dam
od 5-6 po poło ' W niedziele od 9-1 j
od 3-6. po poL.
114h10

Piotrkowska 35

dnia. Ił) marca

:::

łóżka białe

i kotarce.e.

356-7-2

.======

(k~lo Głównej)

chDr.oby dzieci i WBwnQtrzne
Od g. ll·ej do l .ef 1 od 6 do 9·ej wlecz.
w niedziele t święta od l1-ej do 3-ej.
w

\

205-r-12

Dr. Wacław Jasiński

ł Młody człoWiek (nIemiec) poszUaj.e

I .Sublokatąr.

I-sze Zebranie delegató, Stowarzyszenia
ZaWOdOlen,9
,.Jadność".
U

~~

do dwócll u.meblowanreh po}i:oJów z ealo.
dz(&unem utrz:rrea..nlom. Błtisza· WIKO.
, W niedzielę, dnia 17-go marca f. b., o godzinie .lO-ej Zlana, odbędzie się w l moŚĆ. Audrz13;ą 19 ID. 10.
,353-8-1
'Piltrkowska lS~, I
sali Straży ogniowej, Mikola.,ewska 54:,
ł
SERJC;I Z!EMIE '
przyjmuje do 9 ra.no ł ctd '-ej doS-ej.
i hr. lIo_oPOwaldej z Ilowaliszek
341-6-4
P
b d j
.
t
(zastępuJą masło). • .
-----______
___
orządek o ra . ,est następuJący:
.
.
ł
.Nadehodlł'ł
CDfhdenme ŚWIez&
1)
Sprawozdanie
Zar~du
z
d:d&ia1nośei
stowarzyszenia
za
r,ck
TJbi~glJ
(k~oI' Rown~ez: Biszkopty w paezkaeh ł na '.w..
'
~. fJ we i orgAnizacyjne);
"
'
'.
2) Projekt Zarządu na rok puy.szly;
gę·'. W
. y bOrO\Vlł W sm;&&u.
.Sprze daż
. w
"
aj Projekt -zmiany nstawy;
. "
l sklepseh
kolr.UiaJnych ł. mleezarnł~e~.
•
. I'
. ....
4) Uzup&łnlenłe wyborów 'Ba ezlo.nk6w Zarządu, K"OmisJI rewizyjnej ii~h f R@pr~zj Edm ,ł.o~ti.,n$ld. ~r6t\:" 11· 8613

CHOROBY DZIECI
(lekarz szpit~la Ann;y Maryi)

#

pi,tra

.H S mac'b.tr
nr ~D

0110.. 0"" we.....yoz..
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