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! taki krz'yk,

iż

mówca

,..{

WIEOE
1'DD~tlikGl rlu,k PazlIDlkilga.

fi

--

:i

od godziny 4 -

S-ej po

południu.

był

zmuszony zamilknt\6.

i

trzyma d wie kartki:

przewodniczący

białą

z napisem <do pracy'

ii Nawoływania
llrzewodniczącego by zebrani opa.- l i czerwoną z napisem «lokaut,; zwolennik pracy
miętali się i prośby asesorów-po paru minutach l lub lokautu winien odpowiednią kartkę wloiy'6

zawIadamIa ze czynnoscl bIurowe za...
.
b 'd
d d 12'
l d'

w,

drobnych nie zwraca.

powyższem

., zdOła!y. opanować ogól, z ?Z~go. mówca s~orzrst~1 l. lo~poc.ząl swe prZ~m{)Wl~me. od sl?~. "NIe
dZIWCIe Się, ze fabrykanCI pomIataJą wami Jak byWleSZ?ne. ę. ą, O go z.
-eJ 'Y po u~lle dlem i traktują was jak bydło, gdyż w rzeczyW Wu~lkl PIątek d. 29 b. m. l w WIeI.. wistości zachowujecie się jak bydloU-skończy]q Sobotę dnia 30 b. ID.
4:34:-1 ,lem. Na salach oburzenie~
Drugi przemawiał p. Stasiak, który chciał
dowieść rohotnikomich zwycięstwo nad fabrykantami~ l)ocząl mówjci o silnem postanowieniu robotników i ich poświęceniu się dla sprawy pomimo
niedoli. Na sali powstaje coraz większy gwar, a
w końcu taki chaos, że mówca musiał zamtłkn~ć
i zkwitować z dalszego, przemówienia. Gdy się
cokoł wiek uciszyło rozpoczął przemawiać p. M:arciniak od sMw: "Zwycięstwo, zwyciężyliśmy, sprzeWhlce robotników fabryk Towarz, dajemy ostatnią chudobę, a nędza coraz więcej
t'Iokc. 1.~. PoznańSkIego wywolaly 01wdziera się do naszych mieszkań"'. Na sali s11"
briymlezalntereaowllnie Wczorllj wy- chaó liczne głosy: Tak, tak'! prawda!"; przeciw~aHśmJ dod.atek nadzwyczajny, w którym zamieścilłśmy streszcgenie roz- ko czemu protestują inni.· Słowa mówcy giną,
praw l reżultaty'glosowania. Dzisiaj krzyk zebranych je zagłusza, na sali piekielna
podajemy spraNozda.nia szczególowa t wrzawa. .Mówca siada. Przewodniczący przywolue
nc;hwalJ~
I' je d.o porządku i prt)si, by dano wygadać się, by
a61i "ngle'....... eJ-..
poszanowano wolność slował 'lecz nikt nie chce
•

bezpłatne; rękopisóW

zabrał

I

uU

Ił

wyjątkiem

za

WarSZaW18,
· dyum,
pierwszy
glos robotnik Olszacki; I
O
postanowieniu
zaledwie wygłosi! on kilka zdań, na sali powstał i komunikuje zebranym i objaśnia ich, że ka.żdy o-

n,'~"" dZI',ał \II łnrłZ,'1

,UUU

I

uważa

'fi

,

słuchać.

ł w kopertę, którą następnie złoży przed Plezydyam
, do urny.
,
.
..
.'
Zapadla uchwala, ze by kartki l koperty l'OZ-

II dać' wszystkim

na sali, a następnie każdy ,przy
I wyjściu na schody wrzuci swój glos do urn lttPre tam będą ustawione.
"ii'''<Y' .
Po rozdaniu lmrtek, rozpoczyna się "slrla.da..
nie głosów; z sali na schody wpuszczają po"~ar~
! osób, porządek panuje wzgl ędnie dobry;. nikt llie
i może powrócić na salę po wrzueeniu glosu, gdJi
delegaci na to nie zezwalają. Po godzinnej w*r
drówce złożono wszystkie glosy.
Urny w obecności świadków wnosząnQ'~sal~,
prezydyam zajmuje swe. miejsca. Rozpoczyna. sł~
I otwarcie urn, wyjmowarrie z kopert głosów, sei gregowanie ich,
wreszcie obliczanie, które dato
I, następujący wynik: 6zerwonych kartek 751, ; bl&.

I"
r

i

"

łvch kartek (za powrotom do prae v) 986.
Podług list, olmzalo się, że 2,172 robotrUk6~
z tkalni nie przybyło na zebranie.

O godzinie 6 wieczorem posiedzenie zostalo

zamkni~te.

W teatrze Sanln ••
Wiec, zwolany w sali teatru Sellina (Konstantyllowska 16) zgromadził o godz. 2po, pol.

Wreszcie po pewnym czasie zaczyna mówić
robotnica Szyma.ń:;ka, lecz i tej nie pozwolono
SkOllCZYĆ. \Viększość zebranych wola: .,dosyć do 2000 robotników. Są to pracownicy aź sześciu
przemówiolI, dosyć gadaniny) przystąpmy do gIo- oddziałów fabryki akc. Tow. L K. Poznańskiego,
sowania". \V końcu zapada uchwala, by dysku- mianowicie: bielnika. apretury, oddziału !arąiar
sye skończyć. Bez względu jednak na to mówcy sko-drukarskiego, ślusarni, odlewni i gazowni,
dopominają się o głos, dla robotilika z fabryki
nadto murarze.
Tow: a~(C. l,{. ScheibIera, iUlli zaś dla członka
Wiec zagaja jeden z 9-in organizatorów z~
kO,ml.~,yl zWlą~ku loka~towego. ~lerwszy .zaczYll:al brania. dr. Józef Saks wyjaśniając cel'wieeu i
m?Wl? lecz me slychac, go, g.dyz na s~h panuje nadmieniając, iż, w myśl uzyskanego pozwolenia,
WIelkI, 9war. Przewodlll~zący l .:se~orJw~e chcą u~ obrady toczyć się winny tylko nad sprawą lokali...
SPOk?I,C zebrany.ch, lecz lm Się to me, udaje. Pl"ze~- tu. Wyraża więc życzenie" ażeby przemawiający
st~\~lclet pO,liCyl, p. "B?nn~z?\y, wldząc co ~lę na wiecu trzymali się ściśle tych granic.
dZIeJe, prOSI o spokOJ l obJasma zebranych w J~'"
Dr. Saks zwraca również uwagę, aby rozej ...
możliwe.
zyku polski~, że ~ob~? wyraźnego za~n~cze~Hl, rze6 się po sali, .czy. przypadkiem ni~ma~śr6d
. U godz, 1, min. 30 na sali jednej· i drugiej w pozwolelllu na WleC, lZ mogą w mm bra,c uuzlał obecnych robotnikow mnych' faQrylt. \V mysi' wa~
pe.nQwal jUż forillf\lny' tlok. Zebrani z wielkiein tylko robotnl(~y z tkalni fa~rrld, P6Z~all~k!eg~, runków, zawartych w ogroszeniacR, udział w wiel.lapr~żeniem oczekiwali rozpocz~cia posiedzenia.
lllamoże mkt O?cy przemawlac, Jak rowlll~z,' ze
cn mogą braó tylko robotnicy fabryki I.K.PoO godz. 1m. 55 Wszedł na wzniesienie adwokat wolno jest mówlC tylkO o tern, czy przystąplC do znańsklego.
pr~ysięgły Altlk:sanderMogilnicki, który zagaił
pracy, czy też da,lej sLrejko~ać.
Stwierdzenie obecności choćby tylko kilku.
posiedzenie, wyjaśnił celwieclI i popros.il zebra" Po tern przemówieniu na sali ~apanow.al spo- obcych robotników .sprzeciwialoby się woli im.
aych, aby wybrali z p.osrGd siebie przewodniczą kOJ, ,~czego skorzystał przewodmczący 1 zac~ąI . teresom organizatorów wiecu.
Gdy u~unięto wszelkie wątpliwości cQ do 0",:
cego 1 asesoró~ i kontrolerów przy urnach, którzy I moWlC o tern, że lWffi\UiO trudnych \Varunko~,
będ,ą"pilnować ;porządku i czuwać nad prawidło- I robo~nicy 'nie powinni" upaJać na. duchll.-stOJ,ą becności obcych, osób, przystąpiono do wyboru
wos<aą składallla głosów~
.
za mml robotniCy caleJ \rVarszawy, cał~go ~r?- przewodniczącego. Zaproponowano p. Michała
Na, przewodniczącego wybrano p. Bronisła le~tw?-, , , a nawet i Ces,arstw.a.. ~O?owląz~il Sl~ Górczaka z oadziału ?ielnika. Wybór przyjęt-o
wa Marda, na asesorów pp.: Liberta, Stasi aka, Olllmesc pomoc materyamą, Jez~li Sl~ ol\aze po- jednomyślnie. Pl.~ZeWodlll~zący Górctak zapro,s,u n,a
' asesorów pp. Pluskowsklego, Lernacińskiego,,' So.' .
K.aczmarka ~ :Pod~6rski~go, na sekretar~a p. Fran- trzeba, do polowy swych zarobiww.
elszka ZdroJewsklego l na kontrolerów przy urNa sali powstaje, nowe pieklo, przewodni.. bierajskiego i Stawacza; na skrutatorów zaś PP.
J1~ch w~bra~opp.: C~udzika, LiberadzIdego, Gu- czący przestaje m6wió. Całe prezyuyum przeko- Lud wisial{3 i Michalkiewicza.
CIa, WOJczynsklego, I\ostrzewskiegoMarciniaka r nato się, ie dalsza dyskusya kst niemożlt wa, poPo ukonstytuowaniu się prezydyuIll, .pne..,
Rogowskiego i Budzyńsklego.'
7
~tanowlło. zatem prz~sL~lC do ruzdallH~ kartek wodulczący, przystąplt d~ zapisywalua. na. liSłt
osob, pragufłcych gLOS zabu,rao.
Po uko.nstltll0Waruu si~ w ten sposób prezy- l sk!adaJlla głol:$ów.
Na zapowiedziany wiec robotników i robotnic
fabryki Towarzystwa a:kcyjnego l. K.
PQznańskiego,' JUż o godzinie 1 po południu na'
Pasażu. Szulca poczęli się gromadzić robotnicy i
robo~riice, prowadząc ze sobą, ,ożywioną rozmowę.
Na chodniku przed We)SClem do przedsionka
stal.,szereg żołnierzy, tak, że kaidy kto chciał
wejś~, musia.ł przechodzić pomiędzy tym szpale
rem. .We drzwiach zaś stali delegaci. robotnicy,
wpu~;ezali oni do przedsiQnka tylko tych, którzy
okazali niebieskiebitety. W przedsionku ~d drzwi
do' samych schodów stal drugi szpaler robotnikówdelegatów, którzy. po raz drugi sprawdzali bilety,
wobec czego :wejście na sal~ bez biletu było niez

tkąJni
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Zapisa'lo się dQ glosu 10 robotników.
ski, mimo energicl.nie podjętejakcyi zebrał względ- ; sy, gdyż nieprzyjaciel cbytry gotów z-nly1i6oft.j"
Pierwszy pragnie zabrać glos jeden z czlon- nie niewiele, a pieniądze te już są rozd,ane.
nośćwaszą.", ' '
Wątpliw'l jest rzeczą, czy komitetowi obywaP. Pluszkowski twierdd, że długotrwały 10:ków komisyl1okautowej p. D. Nie dopuszczają gado
głosu, dowodzą.c, iż członkowie komisyI loltauto- , tels.ldemu uda się pozyskać świeże flludusze. Z inkaut uświadomi! robotnika, że nie' nalęzy zniżau'
wej nie m~ją prawa wejścia na. Wi~ł a wi~e i ~ nych źr6deł również skąpe napływają kwoty.
się i upakarzać przed fabrykantem.
przemawiania.
.
Na.wołując ogól robotnik6w do pracy. robotRobotnik Sędzimir dowod.zi, iżsumienieogó~
Na tę olwlicznośó kładzie nacisk p. Michał-' f nik Odeehowski zakończył przemówienie swoje slo- lu robotników nie pozwoli ną. wydalenie z rabryIDewicz. Z sali dolatują glosl, oświadczające się wami: T~kie moje osobiste zda,nie. Sami rozważcie ki 96-c~u towarzyszów. (Dają się slyszee'glosf
.za dopuszezeniem domagająeego się z komisyi i i osądźcie, towarzysze. '
na 'sali: Wszak oni zgodzili się dobrowolnie \lS~ą~
lokautowej do glosu. Dr. Saka, po ueiszeniu sit
Z.kolei zabral glos p. Micha.lkiewicz. Stara pić). '
"
·na 'sali, wyjaśnia, że należy śeiśle przestrzęgae l się on przekonać zgromad~ollych robot.nil{ów że
To nie prawda, wola p, S~dżimir, zg<xIzUf
warunki wiecu, opiewające, iż tylko robotni"y dalsza walka z lokautem jest bezcelowa. Zasta- się jedynie pod naciskiem ogółn. '~',
'fabryki I. It, Poznańsk\ego mają prawo udziału n6wcia się dobrze, mówi on, zanim będziecie daŻórawski robotnik proponuje, abyopodti,tko-.
;W zebraniu. Podzielając słuszność tych wywod6w, 1 wać głosy, aby wyniki tego wiecu przyniosły wam
wać się na rzeez wydalonych 96 .. ciu. robotników~
.zn-aczna większość ~ebranych uchwala wykreślić; korzyści. Nie powodujcie się podsleptami garstki Sprawę przyst.ąpienia lub nieprzystąpienia d'o' PJ:ą.~
z listy m6wców członka komisyi lokautowej.
ł niepowolanych opiekunów. Już na poprzednich wie.; ey, zdaniem Zórawskiego, rozstrzygnąć po'wiano
Gdy wszystko wróeiio do równowagi, wcho- i caeh 4,000 robotników przeciw 1,000 oświadczylo owych 96· ciu robotników.
"
dzi ha ·mównicę robotnik Szmata, witając zgro- 1 się za przystąpieniem do pracy, że tę walkę, proP. Loba twierdzi, iż obowiązel~ za.opiekowa:1Dadzonych słowami "Czołem, Kochani. koledzyl Za- 1 wadzoną przez nas w ciągu czterech blizko mie- nia się i utrzymywania wydalonych" robotnikó-w
:stanówmy się dobrze-wola on-nad tern, co czynić 8i~cy należy przerwać, Sądzę, żeście nie stch6- powinien wzią:ć na swe barki zarząd Towarzystwa.
"nam dalej należy: powrócić do pracy, czy trwać) rzyli, i skoro przybyliśoie tu na zwolany znów akcyjnege T. JL Poznańskiego, a nie ogół robo":'
;'w lokaucief! Wrazie powrotu do pracy spada na l wiec dzisiejszy - nie zmienicie swego zdania. Po~ tników.
"
,
.
;(llaS QbQwhł~ek zaopiekowania się 96 wydalonymi .' wrót do pracy jest koniecznością. Wyczerpaliśmy
Robotnik Cbudzik twierdzi, iż z polecen.ia'
:.rO'botnikami~ To powinno być gł6wnym punktem ; sUy i środki. Tylko praca zapewnić nam może
,Poznańskiego u więziono kilku robotników. dążą:
!naszych; narad. Wypowiedzieć się nalezy pod tym ; odżywienie sil, zabliźnienie ran naszych - w ten eyeb do podtrzymania lokautu.
'względem szczerze, sumiennie.
ł s~.osób tr~l{~ ~ozyskać. lU?żemy ś\~ieży zapas ener .. , N a tern zamknięte zostaly przemóWienia 'i dy~
Drugi przemawia p. Sobierajski. Dowod?ii Oll, ! gU" umoz~nvlaJący POdJę Cl8 w raZle potrzeby no~ • , skusye.
iże walka z kapitałem jeszcze nie skończona. l weJ walkl z kapltafem.
ł
Przewodniczący zarządzi! glosowanie. DóroziWszyscy robotnicy walkę tę oraz nędzę dotkli- I
Nie robotnikom chodziło o zwołania dzisiej- l dania lmrtek białyeh (do ,pracy) i e,zerwQnych (za'
wie odczuwa.ją. Rodzą ~ię dwa pytania: czy pod- ! ~z~go wiecu, bynajmniej, zależało na tern grupom' lokautem) zajęli si<t uproszeni przez prezydyulll,',
,dać się żąd'an\u zarządu Tow. akc. l. P. Pozna.li~ i Jeullostel{, stoją:cychpo za sferą robotników, pra- ' robotnicy: Strzelecki, Od.echowski, Ozimiriski,Bo-"
'skiego, ,domagającego się wydalenia 96 naszych : gnących utrwalić sprawę lokautu. Wiec dzisiejszy ruta,Krysz i Błaszc~yk.
to,warzyszów, Ciy tę~ trwać dalej w lokaucie. To , na,zwać mogę samozwańczym. Dążeniom agitatorów,
Na sali i na k.ażdym liiętrze zaprowad~onQ.,
,ttzęł)a'mleó na względzie przy glosowaniu.
; czlonkom komisyi lokantowej-samozwttńczej, cho- ścisłą lcontrolę, Do dwódl ,skrzyń, umiesz'czo:';'
Zwrócić nalezy uwagę, kochani towarzysze, ci~ .. dzilo zawsze oto i zależy w dalszym ciągu, aby nych obok stolu prezydyalnego kolejno ,pn~yby-:
gnie da.l~ S., ż~ chęć wydalania robot~ików jest i lok~u.t trwal dalej, gdyż chodzi im o osobiste ko- walący robotnicy wrzucalizakOMrtowane ltar-:
:taktyI{ą 'szystltlCh fabrykantów nalezących do j, rzyscI materyalne. Tak, szanowni towarzysze~ zatkL
Zwią.zku~ "
leżl: tym ~anom na tem" aby nll;~aJ mogli lwrzy-,
p~ obl,i~zeniu k~rt;ek przez ~krutatorów' o~a~
Na poprzednich wiecach zarzucano nieprawi~ ~ stac ze skladęk, obracając częsc funduszów, na ,zaJo Sll~. lZ 846 oswladczylp SIę za przystąplf~'7
dłowośei.. Otóż dzisiaj ujawnić się winny jasno ! ł!łas~e potrzeby., \Vidy.waliśmy caI~ zgraje, prze- ~ niem do pracy, zaś 620 za lokautem.
,.' '"
dążenia nasze, aprzedewsĘystkiem, czy prowadzić l s~ad?.Jące w .1\ll3Jpaeh 1 tr~eące me z w~asnyc~ i
K~ K,.
:dalęl walkę zkłłrpitąlem i czy możemy zgodzić się I ~)leDlęd,zy, ,wlęk~ze kwoty;, me uszlo n~szeJ uwag.t, ~
"
•
n.Wydalenie 96 robotników.
! Ja~{ agitatorzy: l członkOWIe samozwanczeJ konn-;
• saU KoncerłoweJ_
'
'
Ze'względu na trudności natury formalnej I Sy1 lokautowej nabywali różne przedmioty zbytku, I
"
'..,
rzwólywa.m a wiOOÓw, dzishl.j p~winna zapaśq ostą.- ! opłacali polisy ubezpieez~niowena ży~ie i od nie- I ' .Zgromad~llo SIę. okolo. 1,50Q osobo Wlec
:teCJna uchwala,
szczęśliwlch wypadl{ów dla swych rodzin - pod- 1 zagal~ adwokat przysH~gly' PlO~r Kon. N,~ J?r;~~:,;,
,','
'
•
'
• " t c~a$gdy potv źna Jiczba, robotników
dotkniętych' wodmezącego wybrano robotlllka 'p. K~złmłerza,'
d
Sl~szane ze:'SZą zarzu.ty" Jakoby robot~llk Iloka'utem, cierpiała głód i nędzę. '
l Brzozows~iego, tell zaś .ze swej .st~~nJ, zaprosil
!po~bawlony był srod, W do zJela
~ą~ zdanIem f
Cliy tak być powinno?
( na asesorow pp. Dębskiego" SWlecillslnego, Doloka,'u.."
N'le ob
' są nam rQ' Wlllez
.. la
I.' kt·
Ziembę,BulA
Wesołowskl'ego Cle
"łlloJew,
k'lk bezpodst·awne.
'. . . . Ws~ak
d' trwamyl JUz
d w
W
ceml
y mnyc ll nad - 'brzyńsldeO'o
'
'o ,
,,,,,"
'6~~ I ą., m!eslęcy l ~Ie? czn~amy g ~ a, ~
pl ze,: ,,'
d
..
. h,'
.
kl' k
sielskieO'o Michalowskiego Grudnia Gieślal{a,
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temsl(jego.
J~łe:m pewny, ,IDQWI dalej, ze w raZ1e przerwy 10- l ryusz~"
mp.,
,
" . ,. .
.
.
ka~~:n praca nie, będzi~ ciągłą, zajdą zn6w: fakty!
, l rzy tych slo~ach, gd,Y dr. Saks chce przor~
~o wlYla~n~en,lU cela pon?wll1~ zw.orane~o ~le..
18ta.j~e na przeszkodZie pracy. Powstan~ meporo- I w~c mówcy, na sah pO,wstaJe ogron;ny halas .. Au:
c~, plzew lld~ICZąCy:, wobec nJawnlo~eJ CbęcIIHzez
:'zumienia, gdy robotnicJ żądać będą wynagrodze- \ mowcy, ~lll. przewodmczącei.nu, ktory d~W~llIą~ l lolka: osób me natezący,ch. do fabrykl.Towarzystwa.
;nia za czas lokautu. Pow~rzy się znów lokaut l wyma{~hu.ląc rękoma,_ stara SIę przywolac wleCUJą- akcYJn~go 1 K. ,Po~nanskw?~" za.pytuJe, czy zgro
li t. d.
' : cych do porządku me pozwolono zabrać głosu.
! madZBm zgadzają. SIę dOpUSClC do glosu pr~edsta..
. '
. "
ł
Gdy zaczyna się trochę uspakajać na sali, ! wicieli innych fa.bryk. Otrzymano odpowiedź, twier-,
, .,Zres~tł;\, O l.le slyszaler;n, me Jest Izecz~ ~e- I przewodniczący p. Górczak wola: "Odbieram panu ! dząeą. Z pośród postronnych zapisały się do·
,wną'l ~zy w ra:l~ pu~zczelll~
~ct bfa~Yfl kI o~ i glos panie Michalkiewicz". Znów powstaje wrzask ' głosu 3 osoby,. w celu szczegółowego przedsta.wie~
iswans nęgo-r: Q.uley, po~o~ ayc
a. ~1
o au- ; na sali. Przy stole prezydyaJnym tymczasem wy- l nią. sprawy lokautowej.
,
'.
!towyc~ Zg~dZ" e SIę rOW~l~~. przy~tąplO d,9 pra~y. i lania się sze~mierka języlwwa pomiędzy p, Gór* ~
Pieru:sz! .zabiera. glos, robotnik. pan.BL\l~ ...
; k~ązą~Yt ~ ~o~s:ą~ WH~SCl wnIoskow,ao ,nalezy, ; czakiem a Mlchałkiewiczem. Ten ostatni obstaje W przemowlenm swoIm p. B. nawołUje ogo~ ro ..
f. e. c~ 08'~ Dl
o IllCy ząc~ną pracowac wowcza,s, ; przy swoich pc'awach.
botników, aby dobrze rozważył.i zastanowll się"
~Jezehzosta!łą wJtagrOdzen} za czas. lokautu".;
Po uspokojeniu się tłumu-p. 'MichaUdewicz zanim poweźmie ostatnią decyzyę.
" .' Pa.now~e, c~O ~e onI kOllCZąC swoJe pr~~~owI.e. : P?wraca, do głosu. A więo dobrze, nie będę m6.; \
Stanisl~w Skowroński zw~aea się do pJ;'6Zr~::k:asta~o;rsz~~'zn~~, dCzy ~amy dtl~ z klll~ WIJ. dalej o tych drażliwyeh sprawacb,pamiętajcie d.yum z prosbą, aby przed~tawlOnolistę l\obQtn.~~·'
.Owa,c.. \V sz si 'o' i l , yre ,~~zy a ry~znl jednal{, że nadejdzie chwila, iż przekonawszy się ków, kt6rzy wyrazili chęc powrotu.' do pr~er;\i
;ją l1~~be;~lll~'ęc
~ofr~ebY~;,f.lJą
tagfa~llc~. o nikczemnem postępowaniu wspomnianych jedno- stwierdzili wlasnoręcznemi podpisNlli.
"
e
"
"UpiC
l l 'i sumien'a my~ l, o w~a~ SIę
stek-rzucicie im w twarz obelg~ za to, że doRobotnik Jan GÓrats~i-4lornaga. się, aby z,~,'
f~o .glosu .~ozsąd iU owienia' l ~ ZlW,lm pOWeZ[Dlemy prowadzili was do nęd.zy. Zdaniem mojem drugi rząd Towarzystwa akcyjnego 1. K. Po~nań!:Jkieg()
JfdQekolwle~ ,.postan o 'ski '0 ira: " '
wiec byl zbyteczny- gdyż na poprzednich wieouclt wyjaśnil dokladnie prz~czyl~r tfzYJllani~ ta.k cUu.,.
:0Yfr!~~~:~;o~~{:o ;rzeko;a!ia;ą: sn~:u~anr~cl~ wyra.z~l~ś~ie już, sW.Oją ~pinię. Wlę~szośćprzyszla go zamkniętą, fabrykę, Jakie zarzuty stawia, WJtlt\~:,
:pra.wił'~bo' 'ków w ciągu szesna t, t ~ ,l na. dZiSIeJSZy ~le<i JedYll1e dla tego, ze ma na wzglę- lonyłU robotlllkom,
,
'8~ę 4ŚOOO~] rubIi.
. ,su ygo nI o ~, dZle dobr~ ogol~I.
..
....
Przewodniczący odpowiada, iż w danej c4wiU
" " ,'. . ,',
" , ~
Dalej P: .MJChal1oewlCz nadmIenla, lZ znalazły tego rodzaju dysp~ta me mote być uwzględniona:.,
daJ.' .,Wtr~ce!n Jes~esmy w ?ę~zę, tWIerdzI on., ~aki się jednostki, które w tych dniach kolportowaly Obecnie naleiy tylko rozważyć, cZY' należy' Sk'i6....
. }J tlI'" nIe .moze. Polozeme nasze rozpaczltwe, ,~ wiadomość, jakoby- nadeszła na ostatni list z Ber- rowa..ć usilowanh.t tło otwarcia, fa.bryki QZJ tet
:l;JC z, c~go ~lt) m~my: :
1 lina odpowiedź, '! lct6,rej zarz~d. Towarzystwa podtrzymae dalej ]?kaut.
'
..
fZ.YZ mo..zemy lstlllec dalej w tych wa.runkach,; akc. I. K. PoznańskIego Jakoby oswładcza, że poPan Mlynarsln twierdzi iż nie nalężyd()Ptł~,
."Pl Ulę wQ.~?
"
.
.
nieważ ferment wśr6d robotników trwa daleJ- ścic do wydalenia 96 robot~ik6w.
;
P. Jłln Kornowski -domaga się aby zapytą. ..
, . Odzywają SIę wsrod ~ry~aJ~ee~Q. SIę nar~ wszystkich robotników usuwa. i fabryk swoich nie
=~~11 - glosy: ~MożemJ dalej lstluec, możemy o~wo~zy. !o fałsz, to ~odlości, wola p. Michal- no zarząd ~ow:arzystwa akCyjnego L K. Pozna.ń~
, .",
"
"
,
"
klewlCz. NI? podobnego me .było.
sklego na JakICh warunkach postanoWl otworzy<s
" . Rów:nocz~snie daje SHJ slyszec na sah syka, .Pano~le~ do ~olepszenIa, bytu ,tyl~o. 8olidar- fabrykę 1 czy zapewnl wynagrodzenie robotnikofJJ:
lue 19w1zda.me..
.'
n,osClą zdązacnalezy. Precz z partYJnosClą.Zważ· zacaly czas trwania lokautu, Gzy możemJ przy""
Dr: ~~,ks 8t~ra SIę USpOkOl.C wzburzone umy... CI,e dobrze, ,towarzysze, a przekonacie się, kto bro- stą.pić do pracy bez wynagrodzenia..,...,..zapytuje~gvo!oo\
sIy. Po kllkn mInutach zaledWIe wra.ca wszystko nIl kramiku pa.rtYJI;łego.
madzonycł.l.
:',
do równowagi:
,
.
. Kończąc swoJe przemówienie p. MichaUcieW tym samym duchu przemąwia. p. I~ęoil Ks..
'; 'Przema~Vla ~ dals:,ym nąęn p, Od~c~owskl, W1CZ .llawo~ywal do glosowania według poczucia lnży,ński P. Adamczewski twierdzi, te obecnie,.
~:()~od~ąc,z~ oflarnosc ~a ~ze('z lf!botmkow do.. ObOWIązku l glosu ,rozsądku i sumiellia. Zwracam gdy lladchod~i sezon obstulunkowPoznańeki go ..,
~ll1ętyoh lokautem słabme, ze kOIDltet obywatel- waszt1 uwag~, abyście Bawi osobiscie oddawali gIg- tów otworzyć fabryk~-lecz później zmienią i:i
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warunki i może wytworzyć si~ gorsza ,liiż obecnie wió jakąkolwiek winę jest absolutnie miemożli wew. powrotu do pracy. Robotnik nie chce jałmuiny,ol1
. Reasumując wyniki glosowania, prezydyum nie pragnie żebraniny, ouehee pracy, chce powro
ątuacyadła robotników.
Robotnik, fabryki R. Biedermana, p. Antoni oświadcza ZwiąZKowi. fabrykantów, iż większością tu do uczciwych stosunków między nim a prae,oglosów zostalo zdecydowane przystąpienie do praWJsoozyński dowodzi, iż fabrykanci związkowi
,dążą do zgnębienia robotników, pragną oni wyzycy, lecz jednocześnie wyraża gorące swe życzenie, dawcą, bo 'wie, że depsz& słorąiana. zgoda, nli
ieb. dla swoich celów.
aby osądzeni na wydalenie robotnicy mogli i na.- zloty proees~, z którego l wią cz~ zabierają p aZdaniem p. W. w sprawie przjs&ąplenia do dal praeow&Ó wspólnie ze swymi dawnymi towa- tr o n o wis.
, praey lub trwania nadal w lokaucie powinni wy- rzyszami.
Zgodą i pracą osiągnie nasz robotnik więcej'
powiedzi:ee się robotnicy wszystkich fabryk lokanProtokól powyższy stwierdza.my własnoręcz niż uludnemi obietnioami gór złotych, mających
i towJch. Ostateczna deeyzya wyjść powinna o~ nym podpisem:.
naplywać z różnych części świata.
wszystkich zlokautowanych robotników. O ile IDI
Prezydyum tkalni: Bolesław Marel, Stasiak,
Niech żyje, chcący pracować, polski robotnik!
wiadomo, ciągnął dalej p., W., robotnicy fabryk rr. Marciniak, W. Podgórski, l\iikolaj Kaczmarek,
Tow. akc. K. Seheiblera, 8teinerta, Biedermana, Aleksander Liebert, Szmigielski, F. Zdrojewski.·
Heinz1a i Kunitzera oraz Grohmana stanow~zO nie
Prezydyum wykończalni i metalurgii: Michał
zgadzają si~ na wydalenie 96 robotni~ów !abrlk 'G6reza,k, Wojciecll Lerna.ciński, Antoni l'Iichalkie..
państwowa.
l. K. Poznanskiego, którzy zmarnowalI swoJe slly wicz, Stawasz, M. Sobierajski, S. Ludwisiak.
Posiedzenie ósme.
i :,,;drowie w 4bryce. .
. .
Prezydyum przędzalni: K. Brzozowski, K. DoPrzedsta., Wie, i"",~l, tniędZJ~ar,tyjn"ej komlSyl lolta~ brzyńslci, SWieciński, D~bski, Bula, W. Potemski, (Spra wozdanie Petersburskiej AgenCJi Telegraficznej).
łowej z fabryki' ~tQ~ l _~ Seheiblera odczytuje
Franciszek Ziemba.
deeyzy~ tej ktirniś!i}W'~rej uchwalono nie przyPetersburg, d. 26 marca.
stępować do ptaey.,
' .,
P. Kałużyl'lskt zwraca słuszną uwagę, iż koUproszeni przez prezydya trzej z pośród orPosiedzonie otwarto o godz. 1 l-ej ,min. 10
misya lokautowa międzypartyjna nie ma prawa na- ganizatorów wiecu pp.: adwokat przys. Piotr Kon, przed poludniem. Pr,ezyduje Golowin, który odrzucać swoich ,przekonań, ani, ~eż. nehw~l .ogólow:i
dr. Józef Saks i Bronisław Gluchowski zobowią czytuje izbie spis nowych projektów, wniesionych
robotników, którzy zgrąma.dzlh Sl~~ wla~me t~t~J, zali się powj'źszyprotol{ól przesIać pod adresem do Durny przez miniBtra sprawiedliwości, oświad
aby wspólnie nara,dzić się, l wydac SWOJą OpInIę. związku fabrykantów w Berlinie.
cza o wniosku 40 posłów co do organizacyi, koRobotnicy na dziSIejszym wiec~ oblic~ą. się ze sw 0PrDto!{ól ten zalączony został przy odezwie misyi, badającej przestępstwa osób urzędujących,
jemi silami i z~s.t!,anoWiWS~Y SIę, głębieJ, orzek~ą, treści następującej:
na. żądanie ministra sprawiedliwości, by, poeią"",
czy zdolni sa naWal przetrzymac lokaut, czy me-?
gnąć do odpowiedzialności karnej poslów: Serusa
Do
Związku łódzkich fabrykantów
Czy zawczas~ 'ustąpie, .a!li~eli później ~ostać sroz
mocy art. 126-go i 132-go, oraz Kuzniecowa
w
Berlinie.
motnie pobityIl;ł. i zgOdzIo Slę na gorsze Jeszcze wamocy art. 128-go, oraz wreszcie ogłos~ono re- .
z
~
.
"Załącza.jąc przy niniejszym protokół z trzech
zu]tat
wyborów do komiSJi, rozważającej budże' '
Po zamlmi~eiu listy, mówc6w1 przewodniczący wiec6w robotników ako. Towarzystwa 1. K. Popaństwowy, iinansowy iJ zamierzeń budżetowych,
zn:uiskiego
w
Łodzi,
mamy
honor'
zakomunikować
zarządzil glosqwanią·.
'.
,
poczem izba przeszła do dyskUSji nad zniesiePo wYJęcfUZ ą.rn l ?~hczemu kartek okaza- SzanoT,vaym Panom, iż delega.ci robotników zgło
lo się,żebialych<:Do prarcy) zlożono 569; czer- sili się do nas z prośbą o uzyskanie pozwolenia niem sądów polowych.
Krupensldj z prawicy, poseł besarabski,wnioi o zwolanie wieców dla omówienia lnvestyi przywonych zaś (Lol~1l:ut)-"-!50t1.
by wystąpić przeciw zabójstwomprowoko- ..
skuje,
Na wiecu ~W ;,s.~iirkfłp..\ertowej, gdzie zgroma- stąpienia do pracy w fabryce akc. Towarz. l. K.
wanym
przez lewicę, a popieranym przez centrum.
Poznańskiego.
1Vladze
udzieliły
nam
pozwolenia
dzili się robotJfet,.pJ~~'ni .-:..obowiązki gospodaSądy
polowe
są logicznem następstwem terorn
rzy pelnHi pp. Wentkowśki, Oświęciński, Szymań na zwolanie wieców. \Viece odbyły się we wzoroktóry nie oszczędza nawet dzieanarchistycznego,
ski, Demrych, Makowski, Baszyflski, Podbielski, wym porządku w dniu dzisiejszym, po ukończeniu
Niewiadomski, Gąsiorkiewicz, Piekarskip Leśniak, których sporządzony zostal jeden ogólny pro- ci. Poruszenie sprawy sądów polowych, ktoresa- '
me przez slę ustają z dniem 4·ym maja, jest to
tokót.
Kobza, Wolczyński i Zieliński.
Upraszamy Szanownych Panów o łaskawe tylko manewrem taktycznym. Są sprawy daleko
Kontrolę przy drzwiach wejściowych i porzą
ważniejsze, naprz)'klad sprawa polska, żydowska,
zawladomienie
IHLS o deCYZJi, jaln~ Szanowni Padek utrzymywali pp. Grzymalowski, Bosiński, Mły
rolna
i do nich należy przystąpić w pierwszej
narski, Kruk~ D~bski, Góra, Chojnacki, lIasial i nowie powez:~ą z tytułu otrzymanego protokółu,
kolei.
Nie należy powodować si~ tylko hasłem
pod adresem: Bronisla w Glucl1owski, Dzielna ~ 4.
M;akowfSki.
«sprawa na porządku dziennym" jest jeszcze inOdpowiedź Szanownych Panów natychmiast zakomunikujemy członkom wszystkieh trzech prezy- ne haslc: csumienie>. (Oklaski :na prawicy, syka
.Po wiecu.
nie na. lewicy i w centrum).
.
dyów z odbytych trzech wieców.
.
Petrowz lewicy, poseł kozacki, przy oklap o u koń ~ z e '1). i 1'1 W i e c ó w, z e b r a l i
Z szacunkiem
skach lewicy, wyraża oborzenie frakcyom prawis'i ę c z lon k o ie 'p r e z y d Y ó w, w c e I u oPiotr Kon dr. Józef Sachs,
cy, które nie potępiają sądów polowych. Mówię;
m ó w i e ni a w J li ł l( U o b r a d, o r a zd a 1n.
G!uchowski.
s z e g o .p o s tę P o w a n i a.
jah:o
lwzak doński w imieniu kozaków, ciągntę
Łódź, 26 marca 19.'7 r.
p o d l u g i e j d Y s k u s y i, u c h wal o n o
mówca, lecz dalsze slowa przerywają mu poty-'
Protol(ól i odezwa przesIane zostały di,) Ber- wający się z miejsca Bobrinskij, Pl1ryszkiewie2:~_
z r e d a g o wać p r o t o k ó l t r e ś c i fi a s t ę
lina w dnia dzisiejszym.i Polalww, przedstawiciel kozaków astracha.ńskieh,"·
P ują ce j:
. W dniu 26 marca 1907 roku, zgounie z 0l\:rzycząc: Kfamstwo, nie masz prawa przemaJia6'
w imieniu kozaków.
glosz~niami w gaz~tach i. imiennemi zaproszenia~
mi,odbyly się o Jednym l tym samym czasie, trzy
Bo brinskij krzyczy najgIośniej: Jestem ofieewiece robotników Tow. akc. wyrobów bawełnia
rem; proszę nie znieważae armii.
nych l. K. Poznańskiego, ~,la ostate~zn~go zdecyPrezes po długich usiłowaniach przywraca.
dowania kwestyi: przystąplC, ~zy. tez me przystą
I\ spokój, prosząc mówcę, by nie poruszał spraw,
pić do pracy na warunkach, Jakle dyktuje Związwiązku z roztrząsaną sprawą.
o szczerych chęciach przystąpienia do pracy ; nie mających
l\lówca zaczyna ponownie: W imienin kozaJek fabrykantów;
. .
' . ..
Robotnicy tkalni zebrali Się w sah Angiel- więk6losci lódzkich robotników wiedzieliśmy bez ; ków dOllSkich protestuję przeciw istnieniu sądów
skiej; rezultat głosowania: za, lokautem glosów wiecu. Nie wypowiadal się robotnik lódzki tak polowych.
7~J, przeciw lokautowi 986. .
..
. ' jasno) bo bal się nieust.annego teroru, nieustanPolakow, poseI kozaków astrachań8~ich, krzyRobotniey. wykończalni l metalurgl~ zebr~h nych represyi, ulegal najrozmaitszym wpiywom a- . czy ze swojego miejsca: Protestuję przeciw mowie
się w teatrze Sellina; rezultat glosow~Ula: za 10 ..
gitatorów, którzy nie bacząc wcale na stan prze~ w imieniu kozaków astrachańeskich.
kautem glosów 620, przeciw lol~au~owl 846:
, '
Jednocześnie protestuje, przy głośnych oklaRobotnicy przędzami zebrali SH~ w Salt kou- myslu rosyjskiego, nie mówiąc nic o pracy nieu.. skach prawiey, przedstawiciel kOZRków tereckieh.
stannej; nawet nocnej, prowadzonej gorliwie w mo- Część prawicy opuszcza sale.
cer,ow~j; rezultat glosowania: za lokautem glosów
5Q4, przeciw lokautowi 569.
Do:gopolow goraco protestuje przeciw sądom
skiewskich fabrykach,. niedocieczone mieli intenPrezrdy~ powyższych trzech wie~.ów zsupolowym. Caly czas" zwraca się on do law pracJe w uniemożliwianiu pracy w Polsce!
mowało hezby, z których okaz~lo się, ,1Z ogółem
wicy i lawy ministeryalnej,mówiąc: Czas prze...
Dwa wiece dopowiedzialy, że robotnik pol- stae pić krew, jak do tego wzywa prawioa. Praw glosowaniu przyjęło udział 4,276 osob;, 2,401
wypowiedziały się za. przystąpieniem do pracy,
ski zrozumial te machinacye, odczul, iż praca~ wica protestuje, prosi o odekranie glosu mówcy,
zaś 1,875 osób wypowiedziało liię za dalszem trwatylko praca, daje ludziom zawoiność, a więc i . prezes mityguje mówcę, który mówi: Sam slyJliem lokautu.
n i e z a 1e Ż n o ś 6... że wszystkie te opinie, wy_! szalem, gdy Puryszldewicz zwracał si~ do lewicy.
Z zestawienia powyższych liczb jest widoc~-;
.
.
.,
.
.
\ mówiac: Podstawą szczęścia i wolności jest miłonem, iż w:i:ększośc robotników pragnieprzystąplC t,:arzane przez ~~ltatorow, są .racz~J pozorami, ~ 'wae bliźniego, jak siebie samego.
Wniosek ograniczenia. mów do pi~ciu. minWi
do pracy; zdanie większości obowiązuje mniej- nle zasadą, zdą~aJącą: do rozwiązama k w e s t J l J
r o b o t li i c z e j.
~ odrzucono..
"OŚ6.
Komunikując rezultaty z glosowania na poWbijano naprzyklad w robotnika pOjęcie że
. Prezes ~ros~ mó~cdw, aby nie· p~wtarza.n
wyższych trzech wiecach, prezydyUln pozwalasof b k'
. '.
' , b .k
'
SIę, oraz umkah wzaJemnycb zaczepęk l wJmóa ry. a~cl cobraz.;;ł.J~ godnosc ro ~tIll ~), a ~o wek. Glos na prawicy: Prosimy prezesa, aby nie
bis prosie Związek fabrykantów, aby warunki, na
jakich robotnicy mają przystąpi do pracy, były nas lluz to robotmkow zgłaszało Slę z zalem, ze zapominał o obowiązku osłaniania prawieyprzed
ze, wszech miat ludzkie, nie obrażające godności nic bardziej tej godnosci nie poniiat jak jalmu- obelgamil
.
robotników, daj,ące im możność spokoJnej pod każ ina i żebranina.
Prezes oświadoza, że nie wolno 'jest mu 0.11...
dym względsm1egzystencyi.
ł'
l k"
b t 'k
.
nić uwal·
. I . to, co CZUl. ~~CZCIWJ ~o s l ro o ~l ,zmIe, Warunsekret Z pra.wicy, uzna.je,i! praWDA
Prezydyum również ufa, iż Związek fabrykantów wyzbędzie się owej nieszczęsli wej myśli mIo Slę w czyn. Nle pomogly nawet WIece, zwo- organizacya sądów polowych jest wadliwa, lecz
'Wl'daleaia 96 robolIlików, eo do których ust~()- lywane Pl'zl nat~żonej agitacyi przez przeciwników nie należy mówić G niedokladności wodoci\8ó&
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!w chwili, gdy szery

się Już poża.r. Brak środ..
~ków w wałce z anarchią zmusił rząd do za.stoso!,wania sądów polowych. Prawodawstwo nie może
powodować się uczuciami, lecz należy mu liczyć
się z zimną perswazyą zdrowego zmyslu,
',' ,Aleksińskij z lewicy sądzi, iż prostak sam
sobie wymierzający sprawiedliwość, jest daleko

wywaJ.czenia nowego ustroju.
Dumy piśmiennego co do tego wniosku, podpisa ..
Poda.no wniosek o zamknięcie dyskusyi, z po- nego przez 30-tu członków Dumy. I tak na zasawodu zupelnego wyjaśnienia sprawy_
dzie prawa nad sprawą tą mMmaby obradować
Duma zamknięcie dyskusyi odrzuca.
nie prędzej, jak d. 25 kwietnia, ponieważ w d. 25
Terawetikonjanc kończy opis stosowania są- marca podano wniosek.
. dów wojenno-polowych uwagą: Sufit nie wy trzy J eieli projekt regulaminu jest sprzeczny z tem
\ maI jęków narodu i runął (śmiech t szmer. Prezes , prawem, to projekt jest nieprawidlowy i dla.tego
:szlachetniejszy i stoi 'wyżej od general-gubel'na- dzwoni). Jeżeli nie będą zniesione sądy wojenno- ~ senat nie ogłosił go w rol{u zeszłym.
,
'; tora, dowodzącego wojskami, który ręką ob ci- ! polowe i inne stany wyjątkowe, run'ą najmocniej - l
Mówię to tylko dlatego, abystwierdzi6, że na
śniętą w białą rękawiczkę, podpisuje wyrok śniier- ~ sze su.fity świata.
~ zasadzie art. 87 lub art. 56 prawo osądaeh
ci, zmuezając do wykonania go innych.
, P o mowie Stolypina Kuzmin·Karawajew od- ! jenno·polowych w drodze prawnej mogłoby w ka·
Prezes wyraża przekonanie, że mówca nie : powiada hr. Bobrińsk.iemu, który na ,poprzedniem \ żdym razie stracić moc nie prędzej, jak w koń(Hl
,pochwala aktów terorystycznych, gdyż do tego ! posiedzeniu zarzucił mu nieuctwo. Mówca oświad- l kwietnia.
,
i cza pomiędzy innemi, że stanowezo potępia zabój- !
Ale to, panowie, formalna strona sprawy. Tu..
;,publicznie w Dumie prezes nie dopuści.
J\.lówca po uwadze prezesa ciągnie dalej: Dzi- ; stwa z lewicy. Sądy polowe, zdaniem mówcy, nie l toczyły się obrady nad istotą sprawy. Slyszeliśmy
lwię sięt że biskup Eulogiusz ńie pojmuje praw- : dały wyników. Im prędzej będą zniesione, tem : tutaj oskarżenie rządu. Slyszeliśmyo tern, że dla.
:dziwego zl1aczenia. chrześciaństwa. (Głośny śmiech l prędzej zbliży się koniec okropności, rozdzierają- Rosyi wstyd i hańba, że w nasze m pa.ństwie byly
;·na prawicy).
cych kraj.
; wprowadzone takie środki, jak sądy wojenne pO,..
Prezes znów prosi mówcęl aby nie czyni! 0- ~
Duma przyjmuje wniosek, aby mowy trwaly l lowe.
"
8&bistych wycieczek.
i, nie dłużej, jak pięć minut.
ł
Rozumiem, że chociaż te obrady nie mogą
Mówca ciągnie: Prawica, badając postęp na i
Hr. Stenbok-Fermor wątpi, czy Duma repre- i doprowadzić do wyniku realnego, to przecież caZachodzie, bierze z niego ,tylko same ohydy. Pra,.. I zentuje caIą Rosyę, czy jej l1cliwaly są odbiciem l la Duma spodziewa się od' rządu prostej i jasn.ej
wica nie chce przyjąć prawa angielskiego o nie- I pragnień cal.ego !{raju, gdyż za to, za co Duma odpowiedzi na pytanie, jak rząd zapatruje się :na
,tykalności osobistej, lecz chętnie bierze z Turcyi I syka na niego, za to samo jego wyborcy, odlegli
przedłnżenie istnienia w krajU prawa o sądach
rjej kije, w celu dokonania pogromów. Z katedry l o 1,600 wiorst, jemu przyklaskują. Kraj wie, że
wojennych polowych.
:Dumy otr.iymalem list anonimowy...
'l' sądy polowe są przeznaczone jedynie
dla zab6jPanowiel Ja nie usuwam się ód odpowiedzi.
W"fem miejscu prezes zabrania mówcy od- , ców. Gdyby ich nie wprowadzono, Duma nie mo" Nie będę tyllw odpowiadal na napady na nadu.
,czytywania listów anonimowych-, poczem Aleksin- 1 glaby się zgromadzić. Krew niewinnych leje się żywauie wła.dzy, na nieprawidlowośei 1 do puszczo,'skijAiońćzy mowę uwagę, iż sącly polowe są środ- i niety 1ko z wyroku sądów polowych. Niechaże leje
ne przy stosowaniu tego prawa. Żale to ~ golo ...
\,k~em eksploatacyi lu.du przez ldasy uprzywilejo- l się z obu stron, nieclIaj spada na głowy iuicyatoslowne, nieuzasadnione i odpowiadać na nie bylo.
/,va.ne. (Sb.be oklaski na Jewicy).
i rów waśni. :Mówca protestuje przeciw rozpozna- by przedwczesnie.
"
Simu1ino stwierdza, że niema dwóch zdań o I waniu projektu prawa o zniesieniu sądów polo- ':
Ja będę mówił o innej, wainiejszej spra,sądach pol~wycb. ~? nie są~y, lecz,.to porac~u~ ',w~chJ d,opóki nie załatwiono jeszcze sprawy roI- l wie. Będę m6wil o napadaniu n~ samą Datu..
,nek. Nałezy PQtęplC wszelkie zaboJstwa, z Ja- neJ.
I rę tego prawa, na to, że to hanba, zbrodnia
,Szereg mó,!c0'Y zrz~lca się glosu: .
I i występek, podrywajłce podwaliny samego pań..
:,:kichk?lwiek pobudek .pochodz,. Gdyby ~ch. nie
pot~plono, s.tałoby się )asnem, ze wszyscy zywlmy "
Duma przYJmuJe wlllosek zamkmęcla dysku- . s,twa.
się sokami rewolUCJi. (Oldaski na prawicy).
, syL
ł
(Dok nastapi)
, ' S~ingarew dowodzi, że nie Jest rzeczą Dumy::
Prezes daje glos prezesowi rady ministrów. ł
•
...
:sp.orządza,nie rezolucyi, Iec.z tworzenie projektów
Referent Hessen zaznacza, że cala Durna jest,i
_::::::::::w
pra.w. W państwie legal~em niema miejsca dla i solidarna w ocenie natury prawnej sprawiedliwo- ł
Kalendarzyk terminowy.
;nieprawnego sądu. JeżeJi' r~ąd jest władzą isto- ł ści wojenno-polowej, ale prawica twierdzi, że znie- ł
i-,..;
'l
.... fi
,.
lk"
~IMIONASŁOWIANSK[E. Dziś KrZ8s1awa. J.~ro
,uu6 s.lną,
pOłl.La ,on uznac swoJą. omy. ę! nl-e i sienie jej jest przedwczesne. Mówca mniema~ że i Czeimlslawa..
;ez,
ek~,Ją"c prz,YslUgU,J~ego mu terminu mleSlęcz", ustępstwo
ze s,trony
d, o,l wodemlJego
TEA'rR VICTORIA D, i
W l " 1. ,ł
',tw:\Cr
'l<
D
b". l rządu byloby
l
'!
,.. •
Z
eso e .loyc e, ,81.a..
~"''''1:)O. "
Slty.
urna zro li.ll)Y wszyst co w ce n uspoJ.wJe- I ka' z konkursu godło Lu.in tanebris lucet.. POe.l_lek
Treuman opisuje smutne aeeny przy stosowa- l nia, kraju, ale przeszkadza jej prawica.- (Szemra-! o god" 8 wie~zorem. . ,
,Din sądów pol~wyeh w Królestwie Polskiem,
t nie i krzyki na }lrawicy).
łZEBRANIE. D z t s rt:ebrt\ule kupc~w I prze$J~
Musta.fa Machmudow obstaje za zniesieniem i
Obrady zakończono.
i sl:oweów, Pluga 45, o godz, 6 wieczorem.
sąclów polo.wych, ażeby Dumę uchronić przed za· s
Duma uchwala wniosek, żądający przesIania!
- D z i ~ zebranie mUośnlków seeny, Dzlelna'13,
'. rzutem, jeżeli nie udJialu w tej sprawie, to o po~ ł projektu ustawy, d·o komisyi szesnastu.
o godz. 6 wl~~zorem. .
,:
i blaźanie,
I
Prezes occzytl1je wniosek 42 posłów, aby wy..
- D ~ l!S zebram8 członków zgro~adzenia majSazonowicz uważa, że pierwszym obowiąz- l razić naganę i oburzenie z powodu zabójstw i gwaI- strów tOkar:;k,ch, Nt\w:rot 38, Q gOd~,7 wlecz~rem. ,
kieOl J'e"'t USPOkoi 611ie kraiu a nast"pnie dopiero i tów rewolucJJ'n v ch
.. - p z i ś zebrl\me organizaCyjna człoUK:óW 19dz;:;.,
ol "
'ił','
""
•
•
i
J
•
kUl} fila Tow. prawniczego, Dzi~lna 31
o godzinie S.ęj
mozn.a z1lteM sądy polowe, poez 6 m wyraza Zdzl,. ~
Kwzewetter pyta prezesa rady ministrów o wieczorem.
' ;
:wieniel' , że Kolo polskie domaga, się zniesienia wyjaśnienie, czy Durna jes·t kompetentna do uchwa~sądó"vi polowych po tych d,uiach teroru, które i lania ogólnych rezolucyi.
;prze~yla Waz:SZB.W& i. gnbe~nie "pr1wiślańsk~e". 'I
prezes Dumy oświadcza, że decydowanie o
'.fiłt ~zl?nkoWle ,K,'ola. polsl~lego przy ostatmem I spra.wii3 komp~tencyi Dumy nalezy do prezesa DIl. " azewu Sazonowlcza krzyczą: "Krół.estwQ Pol- ! my i do same] Dumy.
:,8k;itlł~,.
Bobriński przeprasza Knzmina·Karawajewa.
:
M?wc~ ~ ~alszym. ciągu twierd.z~, iż proj~k~ ,
P?siedzenie zamknięto o godz. 5 min. 55 po
Statystyka terol1lprz8ciwrlłdowego. "Wars%.
,kadecluzDleSl!8ma' sądów }}()lowych Jest rówlllez polndruu.
l Dniewmk" przytacza liczby następujące:
~ni8właściwy, jak wniosek socyalnych demokratów
~
W czasie rueh6w rewolucyjnych w r. 1905
lO posylanie delegatów posłów na miejsca, w celu
,l
i 1906 w Królestwie Polskiem zginęło i umado
Peterso'!trg, 26 ma1'ca.
,niesienia. pomoey gloduęj ludności, i kończy mowę
~ od ran zadany oh 790 WOjskowych, iandarmów,
i frazesem; ,.Rosya pla.c~e, a Żelabowowie się smie... ~
~ policyantów i t. p.; odniosly rany ~z następstw
'Iowa Stołypina.
rją". (Prawica l\:hmcze).
~
! śmiertelnych 864 osoby tejże kategoryj. , " ;
, Z loiy min:is&eryalu.ej wychodzą pt'ezes rady' l
Po ukończeniU obrad na wczora,iszem posie- ,
Wybuchów bomb i innych pociskó:ww zamiaministrów, a za nim ministrowie sprawiedliwQŚC:, ! dzeniu Dumy pau$twowej, preZies Golowill udzielil rach występnych było 129, przyczem odniQslo
oświaty i inni~
~ głosu prezesowi rady niinistrów. W sali za.pano.., rany 142 ludzi.
Protojel'ej Wladimirskij dopatruje się w są.. wala cisza.
'
Tow. opieki nad uozf;oą: sI~ młodlieźł przy
Stołypin powiedział, co następuje:
idach polowych mary niewolnictwa. i obstaje za
.uatychmiastowem ich znięsieniem.
Przedewszystkiem winienem zwrocić uwagę progimnazym polskiem J. Radwa.ńsklego JUŻ si~
, O godzinie 2 m. 10 prezes ogłasza przerwę Dumy państwowej na to, że-zdaniem rządu-wy zawią~alo.
W dniu onegdajszym założyciele PQ przedy~
j prosi poslów, aby wypełnili l{arty wyborcze do
braJa ona. kierunek nieprawidlQwy.
skutowaniu
i prZyjęciu opracowanej przez specyal1komisyi iywnościowej.
'
Prawa tymczasowe, które weszły w życie podną
komieyę
ust~wy. To,,:arzyst'fa ,vybrall zarząd
Posiedzenie wznowiono o godz., 3 ruin. 16 po czas' przerwania działalności Durny, mogą być
lPQl,ndniu.
zniesione jedynie na zasadzie art. 87 praw zasa- tymczasowy, l{torego naJbhż!!łzem zada.niem będzie
, " Prezes zawiadamia, że o godz. 4 rozpocznie dniezych państwowych.' Art. 87 opiewa, że waż organh:acyt.\ Towarzystwa, a przedewszystkiewsta..
rahia o lęgalizaey~ ustawy pr~ez k.omlsye guber.
fsię zbieranie l\:artek wyborczych do komisyi zboność takiego prawa ustaje, jeżeli właściwy mini ..
t,żó.wej. Obliczenieglosów będzje dolwnane w d. ster ·lub główny zarządzający oddzielnym wyd3ia- nialną. W sktł1d zarządu weszli: pp. Berllhąrdto ...
1%,1 b. m.
lem nie wniesie do Duwy państwowej w ciągu wa, BrukaIska, Czarnecki, Fijalkowski, Ja.nuszew ...
;
. Duma przystępuje do dalszych obrad nad pierwszych dwu miesięcy po wznowieniu zajęe Du- ~ki, .Łoziński i WŚcieklicQwa.
Jak to juź, przed dwoma tygodniami nadmie}sprawą zniesienia sądów wojenno-polowych.
my projektu prawa, odpowiadającego zarządzonym
nialiśmy,
zadamem Towariłystwa b<}dzie nie ~ylko
, , Archallgelski, w imieniu socyalnych l'ewolu- środkom.
\eJC)nistów protestuje przeciw wszelkim zabÓJstwom,
A zatem samo prawo ustanowiło porządek niesienie pomocy materyalnej niezamożn vmuczniom, ale i opiel\:a moralna :nad wycbow~A.c~Qli
l~iewa.ż partye po nad wszystko stawiają WaJ,"- Ustania takiego tymczasowego prawa.
I~~ tyciłt ludzkiego, ale nie woLno nazywać morZdawałoby się~ że inny porządł3k istnieć nie szkoły. W celll utrzymania stałego' kontakWl z ra,d,ą peda,gogiczną orąz, ~nQwolltwotzoną pr~y pro ..
idercą szermierza. n~rodowego, który wykonywa może. Ale jeżeli lla tę sprawę b~dziemy patrzyli
!rozkaz woli narodu. Mówią: Porzućcie teror, a z innego punktu widzenia, t. j. źe i prawa tym .. glmnazyum radą szkolną fQdzicóvv ~arząd,' To,war...
:potem idżeie do- stóp Tronu. i proście o zniesienie czasowe mogą być ~noszoue w ten sam sposób, jak rzystwa wysylać będzie- SWQi(}lt deleg~tów do tych
]kary śmierei i sądów wojenno-polowych. Wybrań- prawa stałe, t, j. zgodnie z art. 56 prawa o Du. rad.
iey narodu nie potrzebują prosić; ich obowiązkiem mie państwowej~ to i w tym razie można obradoSpra wy robotników lokautowloh. Wczoraj
dest wydawać prawa (kilka oderwanych oklasków). wać nad istotą tej sprawy nie prędzej, jak po u... w sądzie polcQJQ. 8~go rewiru Ul. Łodzi rozpatry:&,e,rzy prag~ pracy Spokojnej ale naród żąda pływie miesiąca po przedstawienia przez prezesa wano 100 spraw z powództwa robotników Tow.

l

"0-

!

I

I
I

oC
D

l,'

, J ,

i

,I

J{

"

1oI

ROZWOJ. -

:Ni 11

starszego topornika, p. Kaminskiego, 2 toporników, któ.
rzy ogień ugasili.
Ogólnemu osłabieniu w ei2\gll duła wczorajsze-

go
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Zatrucia. W dniu wczor!\jszym na ul. Staro Za- (
rzewskiej nr. 60 Oswald Szulc, ślusarz, lat 21, dostał Saint"AnthoDYS Reetory
kurczu iol1\dka, Po udzIeleniu doraźnej pomocy' ze stro- 330 S,xth Str!1st
nJ lekarza Pogotowia, odwieziony 20stal w stanie dość . J elsa)' Oity N. J.
4/II1 _... 1907.
ciężkim do szpitala fabrycznego Geyarow Da nI. Nawrot. i
DZiŚ, o gado. 5 fano, na ul. ,Lipowej nr. 19 Stanisław I
Wielebny ks. Szamota
MoezkowsKi, robotnik, lat 38. wypiwszy jakiegoś płyna, ~
w ŁodzL
dostał silnego kurezn żołądkA.
Wielebny księże Dobrodlłejo!
Dowiedziawszy się, 8 raczej przeczytawszy odezwł
Z Aleksandrowa. W poniedzialek d. 25 b. m. t Komitetu
w piśmie "Kuryer Warszawski" o pomoc dll1
w Alel\sandrowie odbylo się ogólne zebranie glodnycR robotników m. ŁQdzi, spieszę choć K małą o...
czlonków Aleksandrowskiego Towarzystwa pożycz fill.l'ł;, zt\l~eza.jąc przekaz bankowy na rb 50, prosZf
kowo - oszczędnosciowego. Na przewodniczącego przyjąć tę ofiarę od brata polaka z Ameryki.
Postaję z glębakim szacunkiem
'
powolano p. A. Namyslowskiego, który na aseao- l
ks. B. Kwiatkow$kl.
rów zaprosil pp. Gruszeckiego i A. Sch waba, na l

I

i
ryawitom.
J
'fi sprawie przesz'aeow8uia gruntów. Niektó ..

r~J wlaścieiele grun~ow, zajętych pod budowę kolei kaliskiej, ,nie o~r~ymali od władz gminnych
awizacyj, zawiadswłaJącjch o terminie posiedzeń
komiSJi, . powolanej do ponownego przeszaco...
wania wzmiankowanych gruntów. Skutkiem tego nie mogli korzystać z przysługuJącego im prawa wzięcia udzialu w obradach tejże lcomisyi.
Zgłoszeń z reklamacyami z tego tytułu preze::; ko ..
mIsy i, na.czelnik powiatu p. Micbniewicz, nie u..
względnil, dowodzą~, Iże władze gminne wr~czyly
w czasie właściwym awizacye. Tymczasem na
podstawie zaświadczeń wladz gminnych okazało
się, że niektóre urzędy gminne nietyllw nie otrzymały polecenia ,do wydawania tego rodzaju awizacjj, lecz nie 'Wiedziały nawet o terminie posiedzeIi ~omisyi~ powołanej do przeszacowania grun- ,
tów.
r
Pominięci w ~en sposób wlaściciele gruntów, .
o powyż$zem zawiadomili drogą telegraficzną gubcrn.atora. piottkowsk.iogo, kt6ry Vi{ odpowiedzi na
to' oświadczył im.pit przysluguJe im prawo zaloienia. protestu. 1 podani" skargi na postanOwienie
komisyi..
.
Kierując się tarni wskazówkami, właściciele
gruntów zajętych pod budowę kolei kaliskiej, u·
znajacy się za. pokrzywdzonych, zwrócili się do
gUbernatorn piotrkowskiego z prośbą o wyzna•~z:ęnie nowej komi~yi sza,c~nkowej, motywuj ąc
prośbę nielega!ną: dZlał,al,n~s~H!: ostatniej komisyi.
l

I

..

KORG8sya. P. Graczyk otrzymal konce:5Ję ila dynie wrażenia estetyczne, CĘarująpięknem w e&7~ldasowe gimnazyum filologiczne z językiem wy- lej jego czystości. 'roź samo \ dziatwa młodsza
kladowym polskim; będzie ono otwarte w roku i na.jmlodsza wywołuje nader podniosłe wrażenia
bieżącym. - Egzaminy wstępne do klas wstępnych
estetyczne przy pomocy klasycznego tańca, pozy
i pierwszych czterech odbędą si~ w czerwcu, do i giestów i wyrazu twarzy oraz grup w bezustan~ nym ruchu tworzącyoh czarujące pięknem obrazJ.
klasy V po wakacyach.
Drobny egieńll Dziś, o godz. 7 rano, w miesz- ~
Wykonawczynie z całym pietyzmem oddane
kaBin ks. kanonika Karola Szmłdlt!. od pieca zapalUa się 'swej sztuce, utrzymrij~ się w bard~o poważnym
slafka. i p.@rtyery przr drzwiach. Zawiadomiony n odnastroju, nie wylączając malJch dzieci, co pot~.
dział strazy ogniowej ochotniczej wyslał pod komendl\
O'uje wrażenie

akc. K. Scheiblera O wynagrodzenie za czas dwutygodniowy, t. .i. od chwili zamknięcia fabryki po ogloszeniu lokautu.
'
Towarzystwo ze swej strony wystąpilo za pośrednictwem swego obrońcy z akcyą wzajemną,
z tytułu pobranych przez robotników pożyczek.
Sędzia pOkoju ,zasądzil kwoty na. rzecz robotników, uwzględni~jąc żądania obrońcy Towarzystwa K. Scheiblera.
Oddanie oz~śoi cmentar.za. Maryawiei, zamieszka:li w ŁodZi, zwrócilj się z prośbą do magi ..
stratu łódzkiego z prośbą o wydzielenie im czę
ści gruntów cmentarnych w Zarzewie i na Do. lach.
W dniu wczorajszym o godz. 2 po południu
w magistraeie zebrali się członkowie dozorów ementarnych wraz z proboszczami ks. prałatem Franciszkiem Szamotą i ks. kanonikiem Karolem SzmidIem, aby sprawę powyższą. zalatwio.
Po niedlugich na:radach dozór cmentarny przyehylając się do życzenia swych proboszczów, uchwa.lił na każdym z pomienionych cmenta.rzy
udzielić maryawitom po mord21~ grun~ll, lec~ ~ zastrzeżeniem, że maryawici udZIeloną lm częsc zaraz ogrodzaże po zutytkowan.iu tych gruntów
więcej .nie dostaną i że powyższe udzielane im zostają tylko czasowo.
Na mocy powy2szej uchwaly w przyszłym tygodniu grl1D.ta mają być wymierzone i oddane ma-

Próc~ tego, wszyscy w~ascl(Hele. g~untów, któr~y
brali ud~ial w zebranH.\ch komlsYl. wobec obniżonego znacz.nie sz~eunku ~ch gruntów, wystąpili
takie do gubernatora z prosbą o· podniesienie tego szacunku.
Uniwersytet ludOWI P. M. S" Od dnia dzi.
siejszego na czasąwiąt wyklady zostają. zawie ..
szone. Wznowienie wy kładów nastąpi. po przewodniej niedzieli, o czaIll zre$ztą nastąpIą osobne
za wladomienia•.
Dziś już moża:my zaznaczyć, że pró~z dotyche~asow1ch prelekc.Y:i, od dnia 10 kWletllulo zac:;,;.uie
8H~ naukaamerykauskiego systemu. prowadzenia
ksiąg domowych d.la rządców i właścicieli domów,
ja~ równiei nowy kurs korespondencyi handloweJ.
Sluc~ao2e mogą się zapisywąć wcześniej w biu..
rze l\łaa!erzy S~k()!nej (Widzewska 70), w dni
powszed,.ulę, od5 d.o 7 wieczorem.
Ze Z&~CDla~lel1ia brukalzy. W lokalu ~illera
przy uj. MlkolaJewskiej w sobo~ odbyło SIę zebr~nie o~łonk~w. zgromadzenia majstrów brul{arSklCh) pod p.r~ew~~n.ic~wem . rad!}ego p. Stępow ..
sldego, w obecllos,ol lnzyniera Stehelskiego.
. ,Do grona ~~etrów ~rzyjęto pp.: Karola Zie ..
lezlllsklego, MIchala Stefaniaka i Ignacego ·Rjdlewskiego. .
Na czeladników zapisano, 77 osób.
Sprostowanie. W sprawozdaniu z zebrania
ogólnego. T~w. krzewienia oświaty mylnie w ydru·
kow~no lrul~ Stefan ?bok nazwiska lVlajewskwgu;
pOWInno bl c p. Stanlsław Majewski.

Srod:J,dnia 27 marca 1001 P.

,

*
.sekretarza p. A. Wysockiego,
~
Braciom w Ameryce; dziękuja,e za ofiarę, . śeiskamy
Przeczytano protokół rewizyi z działalności serdecznie
bratnią dłoń i ślemy w imieniu glodnyeb na-'
Towarzystwa, dopelniony przez inspektora drob- sZJch robotników staropolSkie nasze ,Bóg zapłać."
nego kredytu.
J{omlt.et ObJwatelskL
Przeczytano sprawozdania z dzialalności za- l
rządu w roku 1906, kMrego bilans przedstawia
się w sumie 15,5'32 rb. 23 kop. Liczba członków
wynosi 214, mają oni w udziałach 5,328 rb., wkla- ,
dów 9,290 rb. ił kop. Kó.pital żelazny wynosi ł'
dotkniętych lokautem.
521 rb. 99 kop., sumy przechodnie 57 rb. 68 kop., ,
zyski 384 rb~ 63 kop.; pożyczek udzielono na J
Zebrane przy grze w kart.y u pp. ROjewskieh t rb.sumę, 15,45! rb. 75 kop. Sprawozdanie powyższe ; Le?na~d Rojewski 1 rb. -:- Zamla.st wlpieia WÓdki,. bezzatWierdzono.
I IIUleumo 15 kop. - Adolf Ga1szynski 10 rb •. -' B'~z\mlell'
Czysty zysk 384 rb. 53 kop. podzielono· nie 3 rb. 76 kop. - M. A. małżonkowie Pawlak 2 rb.
w sposób następujący: 50 rb •. na. wynagrodzenie
~
czlonków rady i komisyi rewizyjnej, 33 rb. 45
kop., przelano na kapitał żelazny, dywidendy wyF I AR Y.
płaeono 6%, a pozostaJe 2 rb.' 66 kop. p,oslanowionoprzylączyc do l,apitalu na polcrycie strat.
Dla "obolnik{nc (bez rużntcy przikona·ń)., 'PaZeMUchwalono udziały 0z1onków podnieść do
toionych p'tacy.
100 rb.
I
W celu nezczenit\ pamięci ukochanej żony ś. p.
Postanowiono uprzystępni6 kredyt i rozwiną6 I\Ittryi HozaHi Kiebbs, Emil Ktebbe 100 rb.
dzh~lalnosć Towarzystwa, przyjmować na człon
ków mieszkańców sąsiednich wsi z gminy Bru.. i Dla dziatwy 'j'oootn.ikÓ'w (bezpa!rt!l.;nyeh), poiba'loionych ,pracy z powodu lokautu.
~yca.
'
ł
M.
s.
1 rb,
Do rady wyhrano pp. A. Schwabp, (prezes) I
1
i F. Wyiykowsldego. Obaj ,są wybra.ni pOllownie.
Na .~więGone dla ')'QbotniltvtC poibo:w1.0'fł.1Ch 'J!IiJtf.
Do zal'ządu wybrano ponownie A. Wysockiego~
Teofil Stolarski 1 rb.
. Budżet wydatl{ów uchwalono taki sam, jaki
Dla głodnych, dziect.
był w rol{u 19 1.16.
' ,
Ogólne zebranie polecHo wyptacić GO rb. za ~
Maryan W\}~!liak l rb. 50 kop.
lokal kasie miejskiej i nadal polecono płacić na
Dla dziattv!J'l'obotl1'ikówi pozb()/wwtiycll. l>ł'IJAY.
ł
(Do rozporządzenIa. komitetu obywatelslIiego) •
ten sam cel po 25 rb. rocznie.
Obecny skład rady następująey: pl'ezeq p. A. i
Od Zosi, lVlaniusl i Janeczka KlQkoektch 3 rłl.
Sch wab, pp. A. Antoniewicz, J. Looze, A. Kargel
Dla dz'ieci ś. p. Michalaka.
i F. Wyżylwwski. Zarząd: prezes p. J. KOPCZYń"j'
Wygrano w karty u p'p. FOl'naJskteh 1 rb.
ski, Slm,l,'bnik p. T. S, z,',ulc,' . s. ek",.',:, retar.z p. \Vysocki .
J:.la Macierz Szkolną.
Zd::ns'ita-Wola. , Zebraulo;/i'. wzajemnego kre~
7.1\ niestQsowne zaohowanie ąl~ w f"kyca, robotnieJ
«yUt odbędzie się tu dnia 3 'kwietnia, na ten-że z f hl'y ki Herticha, jako kani 2 rb. 50 kop.
.
dz~eń. naznaczone jest zebrani,tr.'. Kola P. }1.. SZkOl-Ii
Dla dziatwy robotnikóu,,, pozbawionych prqc!!
neJ.
.
~ powod'llJ lokaf4,tu.
Wczoraj wieczorem w obecności rodziców o..
Hamlsia SWi01'i?Zewska 60 kap....... ZpansJi T,;cnie ...
debrał sobie życie wystrzałem z rewolweru s\Tn
. \. . 3 b
~
me'~l'\.ieJ. r '
burmistrza mięjscowego,:Dadrykowskij.
Na iwtęcone dla rovoim7ców dotktm,ęt!JM ZQ:kautM1ł.

i

Dla robotników bez pracy

o

i.

Kaszczyk 1 rb -

W. Pietruszka 00 kop.

SZTUKA i PiŚMIENNICTWO..

Echa wybuchu bomby w Warszawie.
Jzadora Duncan.

Zdawałoby się, że

samo na- i

zwisko Izadory Duncan, a przedewszystkiem WY- j
soce obywatelski czyn, pomnożenie [undus3ów na
, wpisy dla niezamożnych uczniów gimnazyum pol ..
, skiego, zagrożonych wyda.leniem, tłumnie napelni
s~lę widzów teatru., 'Viel~iego w pOllled~ialek
WIeczorem na prze,d.~,ta Wf01)jU'" Szkoly zreformowanego tańca Izadory- Dun~an: NiestetY1 organi·
, zatorki tego widowiska. spotkaJ zawód.
'.
Zasadniczą cechę Zl'eformowanegotańca sta .. '
n?wi l~ult czystego lllęl~na, wolnego od wszel ..
l(l~h podnieceń ~mys}owych, wskutek czego znajdUJe ponowne stwierdzen'e zasada, że nagość
w sztuce me raZI, o ile przedstawiouą Jest jedy..
'nie i Wyl~cznie w estetycznej formie. I rzuczywiście, tancerki Duncan przyodziane zaledwie
w krótkie tun; ki, niekiedy bardzo przejrzlste,
nawet dora.staJ~ce dz1ewcz~ta budz~ w widzu je-

,\\T czoraj wieczorem do szpitala Ś". Ducha
przywieziono dwóch ujętycb domniemańych uozestników zbrodniczego napadu na gmin~ stal"oza...
konnych.
'tV obecności s~dziego' śledczego skontro~to.
wano ich z rannymi, lttórzy' jednego z llicll stanowczo poznali, jako uczestnika napadu.
Co do drugiego nie. są pewni,aczkolwlek
inne okoliczności obwiniają' go powainie: lJl3 Oll
oparzeliny ,od bo~b, ora~ rQzerwa~e ubrallieo4
szarpnię<na w CbWlll, gdy go schw]ta(l,Q " Qb~tw
bie gmachu.
Obaj s~ mlod,zi ludzię, w wielll .lat e>kQłQ 22.
Nie chcą Wyjawie sWQich nazwisk i wogóle .w.odpowiadają na ,tadne , indagą.cye.·.
.' .
. Stan zdrOWia. dwoch ral).l()IlYch, kłórrell04.~
wie~ioIł.o do szpitala św, DucAa. jN~ ~p*,p

ROZWOJ. -Sroda, dnia aT marea 1"901

f.

: ;

::

na miejsce wiecznego spoczynku

Wszystkim tynl,
ukochane szczątki

ś.tp,

MARYI ROZALII IEBBE

a w szczeg'ólności Sz. dllchowieńst\vu, robotnikom i mujstrom z' fabryki Dąbrówki,
oraz za liczne nadesłanie wieńców, składa z głębi zbola.lego serca "Bóg zapIać" pozostala / w nieutulonym zalu'

Rodzina.

instruktor kowalski warsztatów gminy staroza- ; ulicę-wpadH na kilku ludzi, którzy z dwoma
konnych, postrzelony w ręce, ma się lepiej i ży bombami mieli tam jakoby oczekiwać na prze; eiu jego nie grozi niebezpieczeństwo. Natomiast jeżdża.jącego dygnitarza. '\V zamieszaniu Jadzie
insti'u-ktor tOkari;ki, JuJi~ln Sordzik, któremu ci bomby rzucili i nastąpił wyhuch. ,Właśnie ów
między innemi kula przestrzeliła k.ręgosłup, poSilbergo1d, jak' twierdżą! mial być jednym z owych
wodując paraliż, wczoraj wieczorem był dogoryludzi, oczekujących z bombami. !ol
I

:wająey·

*

*

Według

"WarszawsldjDniewnik'? w sprawie

raportów policyjnych, banuytów,
którfy napadli na kaneehtryę gminy starozakon;nych~ bylo 'ośmiu - sześciu z nich wtargnęło do
:lokalu z okrzykiem: "Ręce do góry!~-dwaj pozostali wartowali w bramie domu Mt 26/28 przy

powyi~

szej pisze między 'innemi:
"Oprócz tego do szpitala zgłosił się służący
w warsztatach Mierzejewski z kilku ranami, które mu zadały OdP3dki bomby. Przyrząd wybu-

soby, które urodziły się jako, ehrześcianie, ale
przodkowie ich wyznawali inną religię. Władza
administracyjna, od której obecnie zależy pozwolenie na przejście z jednej religii na drugą, lub
od mówienie tego pozwolenia, na przyszłość pra..
l wa tego będzie pozbawiona.
i
Ministeryum spraw wewnętrznych wnosi do
! rady ministrów projekt przepisów o rozdawnic..'
twie zboża, na przeżywienie w goberniach, posiadających ziemstwa. Rozdawnictwo to będzie oddane ziE'mstwom.
Białystok, 26 marca. Na przejeżdżającego uLipową ganaral gubernatora Boga.jewskiego

licą

ulicy Grzybowskiej.
chowy odznaczał. się niezwykłą grubością powlo
Przebieg całego zajścia, ustalony przez śledz- ki. Siła wybuchu byla znaczna,. przyczem uszkotwo, tak się przedstawia:
dzone zostaly mury w bramie domu i rozbito wieKiedy bandyci wtargnęli do pokoju j zażą- le szyb.
dali, wydania pieniędzy, które spodziewa.no się
Kiedy policya przystąpUa do uprzątania tru:zastai w ka:sie 'gminy wobec zbliżających się 'i pów, w pobliżu trupa Muszkata znalazła drugą
-świąt, w kancelaryi, znajdował się buchalter warnabit~ ,.bom.bę w ,formie cylindra. Bomba ta na.
sztatów, K. ,Muszkat, orl1z instruktorzy: Julian SZczęSCle , me wyb~~llla.
:
.
Sordzik i Bro.nisław Mierzejewslfi.
Powo.d , ~apasel na warsztaty .na raZIe me
Jeden z nich odruchowo zerwal się ze swe- został wY)asmony. Jak przypuszczaJą dolwnaną
go mIejsca, , bandyci zaczęli strzelać, torując 80- 0.n a byl,a. w. ce.lu gra?ie~y, lecz wi.doczn!e ,bandy"
~bie Jednoczesnie drogę ku wyJ~ciu.
CI omylIlJ, SIę l zaszli Dle tam, gdZie chCielI.
: Wtedy to padli ranni od kul Sordzik i Mie, Krążą pogioski, ż~ w ~arządzie gminy miały
rzeJewski a Muszkat, na widok dwóch rannych,
byc rozdawane wsparCIa bIednym żydom na świępobiegl ~a uciekającymi, alarmując krzykiem
ta wieJkanocne, istnieje więc przypuszczenie, że
znajdUjących się w sąsiednim lokalu wychowań·,·
bandyci zrobili zamach na te pieniądze, ponieważ
;ców szkoly rze~iosl.
" w ,wa.rsztatach kasyer posiadał nieznaczną tylko
Rzucono sięw pogoń za uciekającymi. W bra- ~ sumę·"
~
miewartu ląc} bandy.ci przepuścili: swoich na uli.. ;
,cę i naj widoczniej cheąc odciąć drogę ścigającym, ~
;rzucili bombę, która zabiła Muszkata oraz ra- ~
nila sześć osób, wczoraj wymienionych.
~
Pierwszych sześciu bandytów uciekło-dwaj ~ Petersburskiej Agencji Telegraficznej
ostatni, stojący na warcie w bramie, rzucili się ~
i
do ucieczki najpóźniej, w chwlh, gdy huk zaalar- I
i 'własne.
~
mowal żolnierzy, dzięki czemu schwytano ich;
j,~.dneg.o na ul. Grzybowskiej, drugiego na ulicy 1,
Petersbllrg, 26 marca. W celu wprowadzenia '
(JlepleJ.
.
~ w życie zasad tolel'ancyi religijnej, wolności su- ~
. Obu o~eslano ~d{) WyJZ.lałU ochrony. Rewol- 1 mienja~' zapowiedzia.nych w Ukazach z d. 30 kwie- i
-wer ;ualezlODo tylko p~~y Jednym.
. .. ~ tnia i 30paźuziernika 1905 r., ministeryum spraw 'ł
Z~narly~uszkat, kto~r dal, dowody wl~lkl~J ! wewnętrznych poddajere~izyi istniejące prawo- ~
odwagJ, gdyz ,tJ:llw ~klJem w ~ę~u rZUCIł Sl~ dawstwo w spraw,ie religH~ Projekt opracowany
w l)O~On z~ uzbr~JoD.yml. ~ brau~lllgl, bandytaml, zmienia i uzupełnia to prawodawstwo i wprowabyl J.edną, z poz~_teczme!szych. J~dnoste,k. tV za- dza zasadę, że wolność umienia powinna polegac:
d
t t'
Y gd
l l
b
r~ą, z~e warsz a. uw ~mln,
Złe pe Ul o 0- wylącznie na udzieleniu :wszystkim podd'anym roI
WIązki kasJera. l bucł~ltltera .. RaYI on~a~
syjskim możności swobodnego wyznawania religii,
.raz ~raeOW,lty , l ru~hh~y, zble~
skIaalu, zJe- jaką sami wybiorą, przechodzenia z jednego wy~nY,wal, .of13fodawcow l był calą ,duszą oddany znania na drugie. ale w żadnym razie nie, moz'e
ln tyt
'
s '~~Jl:ocił'"
dzieci bez środków pociągnąc za sobą pozwolenia na powstawanie !
,do ż1 ~lel
z,onę l' CZW()fO
klasy l~dzi. b~z~yznanio~ych, t'.. j. takich, którzy j
. Cła.
*
porzucają Jakles wyznam e, a me przyłączają się
do innego. Państwo może pozwalać na milczące
:
"LUdzkość" (~-144) donosi, że jeden z at'e- odstąpienie od chreściaństwa "i nie pociągać do
,sztowanych nazywa się Hersz, syn Lipy, Silber- odpowiedzialności chrześcianina" który jawnie wygołd; z, zawodu Jest szmuklerzem. Zmad on poznaJe religię niechrześciańską, ani duchownego
;dobno od otrzymanych ran.
lllowierczego, który ,odprawia swoje obrządki, ale
,
Następnie " Ludzkość· podaje wiadomoś6.
pallstwo nie może pozwalać na uroczyste prze:którą: przytaczamy na odpowiedzialności tego pis- chodzenie chrześcian na religię niechrześciańska.
ma, zaznaczając, że wiadomość ta wydaje się nam
Na tej zasadzie projekt oświadcza się za ni;.
:wysoce nieprawdopodobną:
dop~zczalnośeią urzędowego przyznania mocy pra,
• W sprawie powyższego wypadku krąży
wneJ odstępstwom do religii nieehrześciańskiej.
,ró'wmeż pogl()Ska, że poląezone tam zostały wlaK~ź~y niechrześcianin, który przyjmuje chrzeiśeiwie dwa zdarżenia: oto napad bandytów na
ŚClanstwo, będzie pOSiadał prawo przyjąć w przyQ

l

Tel e gramy

I

bombę. Sila wybuchu w najbliższych domach powybijała szyby. Bogajewskij ocalaf, woź ..
nica ma poparzone nogi. Sprawca uciekl.
-

rzucono

DZIENNE.

Ozerniewio8, 27 marca.
lehon.

Powracają

zbiegi do

Plan rzeczy przyjął nieęo spokojniejszy

charakter.

Kiszyuiów, 17 marca, Wieści podane przez
gazety, jakoby na besarabskim wybrzeżu Prutu
wybuchJy ruchy agrarne, pod wflywemwypad.
ków w Rumunii, są nieprawdziwe.
Berlin, 27 marca. Berliński świat handlowo..
przemyslowyz zapalem przyjął myśl urządzenia
w Berlinie wystawy wszechświatowej. Postanowiono wszystkiemi silami popierać ten projekt.
Londyn! 27 marca. Podlug informacyi cEwa.nig' post~, otrzymanej z Tangeru, wojska franeuskie zajęły oazę U dida.
,
Paryi, 27 marca. W izbie deputowanych
Chaussier oświadczyl, że ma zamiar zainterpelo·
wa6 rząd z powodu zamordowania w Tangerze
lekarza Manchampa. Minis,er spraw ~agranicznych zaproponował natychmiastowe rozpatrzenie
interpelaCji. Izba zgodzila się na to i wyraziła

! i
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w.y-
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lkaneelaryę gminy z zamachem politycznym. Miaino_leie, kiedy bandyci uei.ekali przez bram~ na

szłości religię niechrześciańską.

Przepis ten

ma

bfć

rozszerzony takte na

o-

jednomyślne zaufanie do rządu.

Giełda warszawska.
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z 19(}a

7400
.1'1 93.50

f.

i
'I'
89.00
m· Warszawy 83 .00

1

• •.

80.15

4 /{t listy zlamslde • • • . •

41/.,/~ listy zastawne
5%
"
"
.,.,

,"

4,1f,i~"
"
"Łodzi,.
~key~ '.sanIrn handlo:ego ;V Ło"dzl
Pożyczka premiowa I-ej emiSYi
"'
f'

Lilpopy

,.
II-ej emiSJI .
szlachecka."....
. .. • ~

73.00 73..30

92.50

I -.-

z 1906 r. 1'87.25 86 25 86~60
1

79,60 -,88.15 88.60

8,2.1, fi

8260

181.00

81~60

88 50 87.60 88.15
8200
89:30

351
268

I 242

~ • • .' -.-

~~
341
258
2ai

-.-

-:::,

_.-.-.-

. ~ . . : : : •·1' =.-"
_._=~f_._
PutUowskie
.l022i Czeki na Be;Us· • • : : : : : II i6:so 11-:=-,•.:...

~:a~!~h~wiee·

I -.

1

Giełda petersbul~ska.
(Tel. wl. "Rozwoju").
Rantr. państwowa. 73,50.

U

ROZWOJ -

,

Sroda: dnia 27 mar4t3 i90T r.

::Ni 1175.

DyrekcyaTowarzystwa Kredytowego
Jooąje do powsz~chnej wiadomości, że ni~ej wyazc~~gólnione, nierucho~ ,

mośei w m. ŁodZI pOloione, ~ powodu ulezaplacema raty hstopa~oweJ
UKHS r. z za.leglośei~ wystawione zostal! na s~rzedaz przez pubhczn~

lh~!tacye,

? go1.zinle, ~l-eJ

odbywae się mające

z ra~n~,H'~ w kanc~lartl

ID. Łodzi
r"

11) pod J'& 689a przy ~lic'y Wólez~~skiej, ,obciążona pOŻ16Z~

w~U'zystwa rb. 15,000., od ktor6) zaleglo$c wynosI rb. 2,071 kop.6a, ,Tadium do licytacyj. złoźyć się mające wynosi rb. 3,000, licytacya rozp()e~\

11:ie się od

SUlil!

rb. 22.,500;

terPlin sprzedaży wyz?-Rezono n~ dzień ,18

Wydziału Hypoteeznego, przy Ullcy SrejnH~J,. {Jod M '224 W m. Łodzl, , (26) czerwca 1907 roku przed notaryuszem EugenIUszem TroJanowskim.
prięd wJznł\c~QnJmi notaryusza,mi, a, UllaIHnU?le:. .
. .
. , ." ł
12) pod Ml 754 przy Uli~y Piotr~~wskiaj . obciążona pożyczką To~a..
'.
l) pod ]t 58a przy -uhey Aleksand~JskwJ, obmązona pozyczką rzystwa rb. 51,000, od której zaleglosc wynoSI rb. 2242 kop. 6~), vaduun
To'warzystwa rb. 10,000, od której zaleglos? w)'noHi rb. 634 kop. ---, do licytacJi złożyć się mające wynos, rb. 10,200, Hcyta.cya rozpocznie się

vldlllm do licytacyi ~"l()~ye się majl\ll? wynosl r~. 2,000, licytacya rozfo~ od sumy rb. 76,500; termin sprzedaży wyznacz?no na.. dzień 13 (as)
Genię się od sumy rb. 15,000; terIIllU sp~ze~a~y wyznaczono na dZlen czerwca 1907 roku przed notaryuszem Józefem Zyzniewskun.
11/25 czerwca 1907 r. przed notaryuszem F~hksem Rybarskim.
I
13) pod N! 78tłg przy uliey Benedykta, obciążona pożyczką Ton...
21~pod ;N2 128 l)rzy. ulicy podrze,c;ncJ, o?ch!:~onapożyczką To-! rzystwa rb, 25,800, od której zaległość wynosi rubli 1167 k)p. 13, va..
W&nystwa rb. 21ilOO,. o~ ~tórej .za1flglosc w,ynosl rb. 2,51~ kop. 24, va- ; diU~ d~ lioytacJi złożyć się mające. wynosi r~. 5, 160, liclt~oJ& :o~po~
dhun do licytacyi zlozyc SV~ maJąc.e wynosl.rb. 4,220 lIcytaCJa .ro,zpo~ cznle SIę od sumy rb. 38,700; termIn sprzedazy wyznaczono, 'na dZIen 18
ozJlie się od sumy rb. 31,650, termm spr~edazr wyznaczono. n~ dZlen 12 , (26) czerwca 1907 roku przed notar~l1s~e~ JÓz.ef~m Grab?wskim.
O~j) czerw,olt 1907 rokl.1 przed n~tary~szem .~lk~o~~em S~r?sleklem .. , ',~
,14)
~ 1350 przy ,uli?y Krotlt!~J, .' obCl:tl:~ona ,pozyezką .,To~,.
'3J pod 11i 232/296. przy ul:cy. .N OWO illl,e}S klOJ, .obt:nązpn"a pozycz~ą rzJ~twa rub .. 30,50,0, ~d, k~6reJ ~aleglosc wynOSI rublI ~,924ko-p. SS,
Towa~Jstwa. rb. ~3,(}O~" o~ kto~eJ, z~leglOS.6 Wy~OSl rb. 2.rJ04 kop, 12, , vad~um. do llCytacyl złozyo 8U~, maJ~a wynOSi ;rb. 7 ,300, lieJtaela~o~po
vadluw do Ueyta.c1l ~lozy6 SH~ m3Jąc~ ,wynosI rub~l 8,600, lIcytaCJa r?z; i C~'{lle SU~ od sumy rb. f>4,750; termm sprzedazy wyznaczono :!la: d~len 14
pocznie się od sumy rb. 64,500; teuulnspn:eda.zy. wyzllaCf!;On? na d~~en j (27) czeI'Wea. 1907 roku przed notarym~zem Konstantym Mogilmck.lw.
12 (25)B~erwea 1907 r. przed llotaryuszem Eugen1Usz elu TroJ~nowsklJn. I
15) }l{>d ]U 1356 przy ulicy Dzielnej, obciążona pozyezką Towa: . 4): pÓ9.·ił 2ł}9 przy 'U}ic~ Piotrko:;skiej, ~bciąż?na pożyczką.. Towa- I r~ystwa r? 10,O?O, o~ ,kt?rej ~aleglość w'yuosi rubli 6~ kop. 14" varzy~twa rb. 58,300, ?d, k~oreJ ~aleglosc '~lnosl rubh 6,~Ol kop. 03, va- dmr,n d? lIcytacYl zlozye SIę maJąe,e wynosl rb: 2,000, bCJtacya rozJ?O;
dlumdo licytacyi, ~lo~tc SH~ maJąc~ wynoSl r.b. 1] ,660, hcytacya r~zpocz~ , CZnlC SIę od sumy rb. 15,000; termm spr~edazJ wyzn.aczono na mell
nie się 0<1. s\unJ, rb. 8'/,450; teruna sprzedazy wyznaczono na dZIen 12 ; 14 (27) rzerwca 1907 roku przed uQtaryuszulll Janem Nleznańskim.
(~5) czerwca. 1907 r. przed notaI'!llszem J6z~fem Żrż!li.ewsldw,. ,
16) pod 1(11 1358 ~rz1 ulicy D~ielnej, .obciążona pożyczą, Towarzy ..
5)' pod 1i 270cc P~z1 ~uhcJ Za,~ątneJ, .obC1ązona pO~Jczką ~o- stwa rb: 14,~O?, ?d kt?reJ zalegl?śc wynOSI rb: 15~2 kop. 96, Y~di~ do
warzystwa rb. 7.800, od l\;t;oreJ zaleglosc wynosl rb. 488 kop. 28, vadmm licytacYi zlozyc SH~ mające wynOSI rb. 2,800, licytacJ& rozpOGZJue sUł od
do licytacyi" do~yć się maj~~e w~Ilosi. rb. 1,560, licytacya .r,ozp()cz~Ie sumy rb. 21,000; termin s.przedaży wyznaozono . na. dzi~ń 14 (2,7) czerYsię od :Sl1Wr rb. 11,700; terw,lnsprzedaZf wyznaczono ~a dz1811 12 (25) ca 1907 r. przed notaryuszemFeliksem Ryba.rskuu.
,
czerwca .1907 roku przed notarJUI~zem Józefem GrabowskIm.
17) pod j\g 1385a przy lIliey Wschodniej, obciążona poirczq To..
6) pod 1&272<spl'zy ul. Cegielnianej, . obci~żona pożycz;ką Towa~zy- warzystwa rb. 13,000" od której zaległość wynosi rb. 781 kop., 43, 1'&stwa. rb .. 22,OOO, od którejzaleglość wynosl rubb ~,376 kop. 42, V~dIU~ dium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2,600;, licytacJa l'ozpodo licytacyi złożyć ai~ mające wynosi rb. 4,400; lIcytacya '~ozpvczme 8!ę cznie się od sumy rb. 19,600; termin sprzedaży wyznaczono Illło dzień 14
od sumy rb. 33,000; termin sprzedaży wyznaczono na dZlen. 12 t 2t)) (27) czerwca 1907 roku przed notaryuszem Wiktorem Sarosiekiem.
czerwca 1907 l'. przed notaryuszem "Vlad;{;:;Iawem .Tonszer~m.
I
18) Pod ~ 1408a przy ulicy Wschodniej, obciążona pożyczq ~ Towa,
7) pod ](e. 2<i5i przy nlicy Zakątnej, obciążona pozyczką To~a· rzystwa rb. 12,500, od której zaległość wynosi rub. 963 kop. 53, vadilWl
rzystwa rb. 9,400, od któ~ej zalegloś~ w,~osi rb. 8~6 kop. 91. ą vadlU~ ~o lic}tacyi złożyć ~ę maj~ce. WyRosi f!1bli 2,500, lioytaela. r~zpocsale
do liCYitacyi z.lo*yć,się maJ~~e wynosl~nbh 1,880; lIcytacya. ~ozpoczma Slę od sumy rb. 18,700; termlll sprzedazy ,!yznaczo;no.na 4z1e~ 14 (if)
się ód ~umy rb. 14,10U; termm sprzedazy wyznaczoJl.o .na. dZlen 13 (26) . czerwca HW7 roku przed notaryuszem Euge~lUszem TroJanowsklm.
e~erw,ca ,lS>97 r~ przed notaryuszem Konstantym ~Q~łlJ)lc~H~.
19) pod Ml 1418d przJ ulicy K~I?ienneJ, obciążona pożyczką To".~
S) Pod J'& 320~bb przy ul" K?nstanty~~wskleJ,. obClą~ona pożyczką rzys~wa rb .. 8,O~0" ~d której zalegl~se wynosi ru~li 560 k. 00, v~~i1t!D
Tow~rzystwa rb. 46,fWO, od ktoreJ za.legIQs~ wyno~l rb ..0)811 kop. 98 , do lICytaCjl zlozyu SH~ mające wynOSl rb. l,600~ lIcytaCJa roZpoCZnIO Slę
vĄc;lill.m dQ licytacyi zloiyó się mające, wynosi rb. 9~360, hcytacya .ro,zp~- od sumy rb. 12,000; termin sprzedaży wynac~ono nadzień 14 (21) Oietw. .
cz~le s~ę Qd sUJn1 rb. 70,200; termin sprzedaży' wyz~aczo~o !la dzwn 13 ca 1907 roku przed Jlotarynszem Józefem Zyżniewskim.
(26) czerwca 1907 roku przed notarJus~em Janem ,N.lezna.ns.klm. . , t
20) pod 1ł 1501sw przy ulicy B~l!edykta,. obciążoną poźyezkł\ Tow,9} Pod .}f2 821 eb przy ulicy KonstantSlloWsk!oJ obC1ązona pozyczką rzystwa rb. 13,000, od której ~a.ległos(} wynOSI rb. 1,006 kop. 80, vadi1QD
Towarzystwa. rb. 2~,OOQ,. o~ .której. zaległość .w~no8i ru~lt ~201 kop 12, do licytacyi ~iożyó_'się JIlają~e wynosi r~. 2,600, licytaCJa roz~oezD.ie
vadfum do licytacYl zlozyo SIę mające wynOSi rb. 4,800, lIcytacya r?z; od sumy rublI 19,500; termm sprzeJazy wyznaczono na dzien 14 (27)
,poczuię .~ię od sumy rb. 3d)000, termin sp'fzedaż!" ~yzllaczono na. d.z18u
czerwca 190'" r. przed notaryu8zem Józefem Grabowskim.
13 (26) częrwea 1~907 roku przed,notarruszem. ~ ellkse~ Rybarsklm.
W razie, gdyby dzień wyznaCZ(iny dla apl'zedaży byl śW',t e
'
10) Pod N2 H36h przy ul. Polnocnej, Obclązona pozyczką Towarzy- sprzedaż odbędzie się dnia następnego
" l eznym,
s~warb. 22,500, ~d ~tóre.i. zaległość .wyno~i rubli ~171 kop. 29, v~din~
•
.do lieytacyi zlozyc Sl(~ maJące wynosl rubli 4,500, hcytacya rozpoczme SIę 'I
Łódź, dnia 25 marca 1907 r.
431-3 .. 1
Od. sumy 'rb. S8750; termin sprzedaży :wyznaczonQ ~a. dzień 13 (26)
Cierwea 1907 rokuprzecl notaryusz,sm WIktorem SarosIelnem.
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Dzierżawa.

Zaorawy nat~ł~aln~·'
DO WYROBU· LlKtEROW IWODEK'

Potrzelma jest od l-go lipca, ,a może
byó i zaraz, pzierżaw~ malago kilkuwłókowego fCtlwa~ku w dobrej glebie
.."
..;,
k
w blizkości miasta lub osady i kolei,
J &.ółi.flze
li.: inwentarzem lub baz
Łn.skawe oferty
nI KI):.stantynow ska. 74· z pOdaniem WYSokości dzierżawy i obiaŚl1Ieulem warunków proszę prze~ylaó p"d
~ adresem: Plackowski, Łódź, Dłu~ą 21.
,
4U-3-3

fIrmy W. PrzedPelskiBfG W WarSZAwie.
u-prezonta.. t n" ł.Jód i okolice ,
AW

'"

4~'ł,'1

...

.

Bufet

~olBjOW~

dQ odstąpienia z , powodu słabości.
WiadoDł0;śó w 'administracji cRoz.-

WOjl~"

'417,3 3

Potrzebny na wyjazd

l

Poleca Si,

Mleko

wyborowe 'tl'~y razy dzhmnie świeże z

dóbr Paprałnia I Walewice. sprzedaż burtowa l de;a1.iczna.dla Udogodnienia Sum. Klientell ro~syla się I po doD!Mb. Miłloł jljtl1i1lJska 89.
l093'3

Suknie, bluzki, w8z~kie ubiory tłamsIcie.
dziecinno, on~ bleHzft~ pnyjmijJj d.Q
cechUj Piotrkowska 92. SJstom Vortha; ! roboty pracownia Maryl ZofH~ Wólc•••fasonowanie żurn:aH; patenty: specyalne l ska nr. 97, dom l\brelIłkows.k1eao.
kursa krOi u dziecinnych ubrań, krój bęJ,'· i
418-2U$-9
Uńskiej ąkadlJmU. Knrsa bieliźniarskie. ! Skrl\d~łOnO paszport pOdd~riego AllstrVA:
W Wa:'szawie, u,1. Zlilta 3, szkoh kapa- '
S
lr,'
"
!uszlliezff..
396ś12-9
,ckie~o Stanislawa
I&(!Zot~owsltiegoJ

mieszkanea gllltny JAwornik. obwo4u IłlJ"
śleniek1ego. UprABlA st, o.latrzymanle
palta, a odąslanłe paszportu ł dokl1men..
nr. 48.
6,5 22 tów za wynagr(ld~e~l.$iA do re~tauraeJi
ry~~m do, tatca uĄ fortepiaD.ie~p~zyj. i Nt.\:WNt 3a lU.D Q9 ałr<}~łł l>Cł~1~21.!:3_·
, llil1Ję zftIDowienia na wieCzory. Plotr- I
,,'
'... ' " .' 3
ki)wsi\a 176
631-3-1 ' Ucz~ń apte~ar$kł z roczlU\ prAId,,,.. po ..
,
"
'.
szuku!e m~ejse& w ap\ace. PO$l&da
(łat do sprzeda!lia duzy wJbor uprzE}Zy i równt~n~ język włoski i łacIllę. Oferty:
nka
,na konie i pOJsdr.
ftn, ~e, Iska mało
Sosnowie, e.,gub, piotrkoW$i", POi, ion,' .41ł
o wJn~jęcła zaraz 2 pOkoie z kuebnlą
oraz pokÓj w oficynie. Ul. Przeitu:d

D
G,

J

t

uąy W,,".D3. WidZOWSKA 194. ',' 619·""'~.,...3 . ZenderowSldego.
629-4 .....1
otrzebna dziewcz:yna do domowego za· I , "' .. " ' . '
., "
jęcia na przychodni~. Spacerow~ 3'7
Wynajem pt&ij.lQ i fort.ęp~~l;lQW.. Pl~_ł:"
In 12.,
639-2-2
kawska 131, Franelszek JaśIdewie,.
potrzebna dz.ewc~yua .~ ~'ezc~wyeh ro~2~.",..J~!
.
dzieów do dziecka.. Ulica }lanska ~r 9 ; Zzmi gą1 pa, szpr>,rt ~~ lmt, Józefy D1UilO..
m. rzy
17_
t 1
. t , Ś 1 b'
fąQlttęj. WJ~'QJ ~ g~lJlJ Wt"UQW,
bl ąk.ł\ą ę wyze m~ c la ej, .. My
6M-3-ł
, ' bronzowe. przednu\ noga ca.ła brotl.zo~
" .
'
'w,. Odebrać go możJlą. na ul. Targowej , Zaginąt p~es wyżel ~ody w bl~ę, ~ZVnr. 93 n stróża.
6~~ ..... 3......a '.
nę ł lóUe l~\y, Łask""J, J(lll_.
otrzebny ogrodnik na drzewa i' wa~ rac;f,04prow~q~iC na JlUe, Wid",,*,
rzywa, kawaler lub wdowiee. Wlado- pod Nr. gO1\, zaWJnaarodzenlQA1; ,
!:IlOŚć w~m."Hozwoiul&.
. 631-:$ -l
633-2-1"
rząd~enlo sklepowe, nadalące si~ do ZdOl n !\ krojCZynI do fllt\ł.ó,bó\ł
. pjekarni lub filii piekarskIej - tfnlio
. ~ta~a zajęcie, tami, ., Jo "
do sprzed""nta. Adres wskaże Adm. "Bo
sz;wac~ki do szycia fartłlehów. .P1otrk• .,zwoJu'".
615-8--8 ska nr. 2'18 JD. J1.
ł'#G-I-I

P

nafciarllu~ nafciar~a Drobne ogłoszenia. I P

porty er. Zgłaszać Si,
Piotrkowska 13 m. 18 od 6 do 8 wiilcz.

dQ

szkoła krojll i szycia Ro.sz· l
! A,) Cechowa
kowsklej, wars~a.wsktej młstr~ynl;

tamboroWIUłi&

:

419,.....3-3

.'E$ZKANU'
4: D,lniejsJycl1 hlb 3 Większych pokojów
zWJ80damł w połud,niowęJe~ęśei mi~sta

l;

PjotrkQwskłej
,ą.~ukuje od

na

1

lub w bliskości
lipc~.

tejże,

regularnle z gó .

Ofel't,V po~ Ut. liG. H. 100·
przJJmgJ~ ~4J1l. aI{~ZWOJu.".
43~ '~-1

l'J plac,\cy

Pracownit\sukien, ~pódnje i
bluzek, Wykońezaniostaran
ne i punktualne. Mikol!\jewska. nr. 36)
wiesz. 11, prawa oftey~a, 11 piętro.
367-d-10
-_.
- -.".
Potrzeb~y zaraz c~loWiei inteHi~n
I
tnj" z kaucYą Oferty "Skromny"
w ~dm. .Rozwoju,.·..
62~ aśc2

AA
,. A•
A,

-',

P
U

!

6;1,-:-a:

'='.",

Jtozwo,,,· -

: 11eP!~I~~If!~~~~·

Brodł.;

dnia 21 marca 1907 r ..

J6 'll

~P!~~If!~~~:'''''~~~~'I''~''''~~

SPRZĄCZKOWSKII
Łódź, Piotrkowska 54, róg Dzielnej, lelef. Ił! 529.
i
.ęg~e
SzalIIpańskie,
li "Pi;i;griii;i~ TOii:;iia'i(:ełiiawc:azp;t~;~. I

IM.
li··
~

~

Poleca amatorom i znawcom po dawnych cenach

..skie, Fpancu$kie, Hiszpanskie, Renskie,

. . Wina

fiI'

Koniaki, LIkiery, ; .

kraj;;e.

lIliod,. alaropolskie od 60 kop. do 10 rb.

bułelka. Wina krymakie białe i ___one od k. 4O •. !Io ..... ~

Oliwę nicejską, ocet winny francuski, musztardę francuską i krajową, sardynki i konserwy rybne krajowe i zagranlezne.

~

Biorą,cy jedDlu,wG 10 butelek wiua, otrz;vmlljejedenaatą, bezpiałnie, za wyłą,oleniem Szampańskiego.

$I

SI
~

386-3-3

"~""I"""I'"""""""""~:'''~~~f4~~~~:'~I~~~iC''
I Ch"oroby _W8n8.rycz~8, IDr. JELlł!~~I
Ostrzeżenie.

Ponieważ zaczęto podrabiać cykoryę naszą,

prosimy o zwracanie uwagi przy kupnie takowej na obok

; mouzoplclowe I skorne ~ Choroby skórne, w.ner~czDe
I
.
,

Dr. SI.
lEWKOWICZ
Za~bodnia .Ni

i
I
obraz-

śtojącą markę ochronną.

Od 8-10

33

i

święta

r::'C:~=ł;!I;:i~·w niedziele

9-12 rano.

1463-r-145

SpecJalny nasz gatunek CykollDya z
.
(obok lombardu akcyjnego)
GabiBat lekarsk.i dla cborJcłI
pa.nów od 9-1 l od 6-~, dla dam
kami opakowana jest w niebieski glansowany papier i! Dla
od 5-6 po pol. W niedziele od 9-1 I.
WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH
i zaopatrzona w obrazek oraz banderolę, na której i od 3-6 po PiJt
1141r20
D -pa B
i,
• .argu •.les.
widać dwie obok stojące marki ochronne.
Nasza CJ'koPJ'a z p~dko_ą opakowana
6_s wleez;
&'1
.. .
~ w niedz. i święta od 10-1 l od5-61/~ w.
jest w żółty glansowany papier? na którym znajduje \
i
I.. I
·.l
Porada 60 kOD.
48G....-..r-7
się widok fabryki z podkową po lewej stronie u góry.

l

D·· SSIN·ITKIND!

Przyj~eje P~~t~~.!:k~ ;J5

l
Chorohy sk6ro:';~~~J:~.l~moczapłci... I Dr. Ark.· Goldenberg
WtU CŁ AWSKAf A8R~ KAC~ K~ H~ II :~~~Uj.
O!6::;:~ió
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