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«Darllj

FabrykaPapierosó\v i 'rytoniu

Kalinowskiego iPrzepiórkowskiego
pod firmę "lIoblesse" wWa~!~!~~ fabr~ki.1

360-6-6

HOTEL VICTORIA.

Warszawa, Jasna 8

po gr11llt01vnem odno\vieniui zupelnej zmianie administracyi otwarty.

Czas juz zaprzestać,lezplodnych'szamotail!
Czas do pracy nad uzyinieniernłanów ojczystych pod nowy zasiew;. by gdy pora siewu Hadejdzie plony nie' zawiodły!
Przy .swlęconem, tradycyjnie łączQcem
wszystkie stany w jedńo bratnie Koło,. p.omimo różnicy przekonalI _ niech zjednoczą, się
'wszystkie serca, izest1'zelą. wszv'stkie' rnvśli
'\
~
oJ
W ogólnem, potęzne,ll1. pragnieniu pracy społem
dladobragor~co .umiłowaneJ Ojczyzny.

.

ule wieuzą,

co czynią!>

Tych prH wJ 'llltl wolno gwałcić człowiekowi,
coraz wyżpj' po szczeblach cywilizacyi...
A zatem przebaczcie i wy najbardziej poszkodowani, wy wycieliczeni przymusowym postem
tym, co was lm temu wieuli, nie oglądając się
na prawdy, które człowiek w swoim kulturalnym
pochodzie przez tysiące lat zdobywa!.
Na 'tej cywilizaCYjnej pracy opiera się wyż
szośc człowieka, niewol no więc jej gwalció. bezkarnie.
Wielkopiątkowe dzwony ucichły, rozpamięta
nie nastało.
Dalej hracia, razem ręka w rękę ... do pracy!
\Vitajmy Zmal'twlchwstanie!!

1344:-2ti

R e d a k c y a.

*

PrzeżyJiśllly

,oddalając chwilę od~odzenia.

dZlen przebaczenia.

Olt'zp, bu

To jedyne życzenie czytelnicy, jakie 'Vam
składa przy święconem jajku

A.ll .tUJ Itr
Alleluja! Chrystus zmal'twJ·(')lwstaJ. Prastary, radosny okrzyk, sy mbol wszelakiego odrodzenia, w chwili, ldedy pfl~yroda' po długim
śnie ZimOWjlll budzi się do nowego zycia-w roku biezącyln pncjmującymgrozą., ąźwięczy tonem.
Zamiast zacz.ątków odrodzenia -chaos, Z3miast pracy twórczej-rozkład wszys1kich czynników bvtu
i 'dobrobytu Ojczyzny.
~
Ogół narodl] chce, przygotować poje pod
nowy zasiew, dązy do odrodzenia na podstawie
ideałów narodowych. Zaznaczyl to wyraźnie i
stanowczo' przywyb01'3Ch. Grupy, za~lepione
doktrynamipolit-ycznemi,. zacietrzewione \V zawiśchu!h partyjnych - teroryzują jego wysiłki,

go

1111

uążącemu

że powtórnie pojawilły się falsjfikaty zupelnie naśladujące nazwą. ety]netą i formatem powyższe gatunki.
. Prosimy zatem o zwrócenie uwa.gi lJa umieszczoną wewnątrz każdego pudelka firmę naszą:

.

I1prl.ed7.a.

barJzo ciężkie chwile! Tyle za.bÓJstw, tyje luwi bratniej, tylenędzy ludzl,iej,
tyle głodu .. tyle teroru!
Nie do nas' llależy oceni ać ty łko co przeżyte wypadki \\' c7:iłsie tił k 8tra:szlly~h rozna/nię I
,
tniell,-- ale do llas należy nawolywarde o jal<na.j\V l ę Cej
S1> oIw j II i uJll i a r h o wa11 i a, n a woł y\V a tl i e o
zgodę i l'ozs:l del \!.

WINCENTY POL.
1807-1907.

I

I

H.ozszalało

się

morze i rZl1ca oktętepl jak

I, UrO(.lzin'\V bieżącym
roku obchodzimy
rocznicę
ba.rdzo. cieka.wego poety, charakterysty100

l cznego z tegosię PoilI

ojciec Pola był niemlub Poll, matka Eleonora
star j(:.szcze większą burzę, jeszcze straszniejsze l Lonszan (Longchamps), jakkolwiek była franfale, Jes'Zcze 'częstsze bły8kawlce i gro{Ily? On ! cuz~ą., ale~pokrewniona z niemcami, 'była znaprosi,' aby te straszne żywioły IllOg'ły fiię uspo 'czme spolOnIzowana.
lwic, ab y prom'i'(·'nie słLlleczne znów zajaśniały i
na llOryzonde z poza eh mur ukazało się Słońce!
Pra.gnęliśmy zawsze uciszenia się burzy, pragnęliśnry pogody, !lragnęliśmy slOlica, pragnęliśmy
celowości w działaniu!
Straszne te dni ub~egle ... straszne, przebrzmiale, należą już do przeszlości; więc wyciągnijmy
. ramiona do przyszlości, do powrotu do pracy i
spokoju.
'
.
Jeżeli walczymy o braterstwo ·ludów, musimy
najJHerw zdobyci braterstwo wśród braci.
I
Niema braterstwa ludó~ i nie może być, gdy
zbraknie miłości bratniej.
l'
,
są wiellde prawdy ·na świecie, a między meWINCENTY POL.
mi jest prawo miłości bliźniego Chrystus to
wszczepial, zalecał, nauczał i za swoja naul{ę
. Pol. urodzał SIę w Lublinie w tych czasa:ch,
ł
k'
b
"
, kIedy mIasto to należało do zaboru austryackieumar na rzyzu... umArł, a y zmartwychwstac go. Kiedy w roku j 809 austryacy musieli ustaw mlrodacb.
pić, stary, Pol zabrał ~yna i przeniósl się ..do
--ll!pillą·

(}z y

żeglarz wtedy wzywa Boga, aby ze- I cem i pisał

względu, że

..!
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Lwowa, gdzie też mIody chłopiec pocz~l uczęsz
do szkól nipmieckicb, innych . bowiem Au·
strya wówczas; nie llozwala-ła" ·zakładać. Will,centy na śwj:~~a i wakacye :wyjeżdżał jednak często
do ·krew1lybb matki Ziętkiewiczów, ktÓrzy mieli
majątek l\fostki pod Lwowem; . tu ma się rozumieć ży l duch polski, który oddzialywalna mlody i wrażliwy umysł Pola.
,V młodym bardzo wieku obudziło się w nim·
wielkie zamiłowanie do poezyi, ale tak słabo
pisał po polsku, że w l8-tym roku rękopisy jego dużo zawieraję. błędów gramatycznych, jakkolwiek okresy były dobre, polskie.
Pierwsze prace, przeróbki z pieśni ludowych,
nie nosiły na sobie cechy samodzie.lności... ale
pracował w tym duchu dosyć gorliwie, zaniedbu+
jąc nawet naukę, tak, że egzaminów nie złożył,
zato zakochał się w pannie Olszewskiej, ale opiekun jej oświadczył mu, że albo powinien otrzymać odpowiednię. posadę, albo zaniechać starania się o jej rękę. Zasmucony tym wyrokiem,
z żalem wzią.ł się za pióro, aby napisać po niemiecku historyę literatury niemieckiej i· z tym
materyalem wyruszył w drogę do Wilna, w nadziei' iż zawiesi się tam, jako profesor literatu \ry niemieckiej.
.
Opuszczał IJWów w 1830 roku i trafił na
Litwie na przygotowania, które potem zamieniły
się na rewolucyę. Gorę.cy i oddany nowej SlWO·
jej ojczyźnie, wstą,pił do óddziałów polskich i po
skończeniu rewolucyi przeszedł z resztkami Gieł
guda czy Chłapowskiego, do Prus.
'V Królewcu zapoznał się z profesorem literatury Boblenem, który namówił Pola do tlómaczenia na język niemiecki ludowych pieśni polskich.
Równoczrśnip jednak począł tworzyć pieśni
ze swoich wrażeń, które przeszedl w J 83l roku,
'vlóczę.c się, jako żołnierz z oddziałami po Litwie i Polsce. rre pieśni potem odczytał w Dreznie Mickiewiczowi i Odyilcowi, którzy nie szczę
dzili mu słów uznania. To też w roku 183H
ukazał się pierwszy tom jego "Pieśni Janusza"
po p.olsku, a równocześnje prawie ksią,żeczka
niemiecka, zatytułowana" Volkslieder der Polen".
Ta druga poszł~ zupełnie w zapomnienie, zato
pierwsza została rozchwytaną i zrobiła duży rozgłos młodemu poecie.
Były to gOl'ące słowa, kiedy poeta wolał:
"picŚJ" z ludu ma dla ludzi -"
'V pieśn iach tych oburzał. się Pol na tych,
. co lubią się posługiwa(~ mową francuskę., wy
kwintnie piją i wykwintnie jedzą i z g'óry pa" trzą, na prostaków, choćby najbardziej zaslużo·
l1ych krajowi.
Mimo to Pol nie występował przeciwko
s t a n o m, on tylko nie lubił magnatów, uie lubił ich za to, że nic ich z krajem nie łączyło.
Kto kraj kochal szczerze, był dla niego bratem
Czy to w dworze,
Czy w 'klasztorze,
Na słobodzie,
Czy w gospodzie. '
.\V' tym zbiorku jest sporo drobnych utworbw,
pisanych nie zbyt wykwj utnym wierszem, ale
ciepłych i z pewnym rozmachem; jednym z bardziej ciekawych będzie niezawodnie ,. Wieczór
przy kominku" ,opisujący przygodę Kazimierza
Pulawskego. Po tym pierwszym występie oglosil w "Rozmaitościach' 'lwowskich"-.,Przygody
I. P. Benedykta'Vinnickiegow podróży jego z
Krakowa. do Nieświeża 1766 r i powrót w dom
rodzicielski". Bohą.ter opowieści, nie była to
postać zmyślona. Autor wlał w niego tyle życia
i tyle cech charakterystycznych, że utwór ten
chociaż słaby, czyta się z pewnem zajęciem.
Pyszne są opisy', kiedy w powrocie do domu
ojciec za nieuszanowariie:· figury przy drodze,
zbyt poufale przywitanie j ,jedzenie mięsa w wigilię, 'obatożył syna i do ciemnej komórki zapaczać

~

Sobota, dnia 30 marca 1907 r.

\V lducz powietrzny zawiązany.
I juź tylko od Jeziora

Słychać Jeszcze wrzask kaczora,
Lub szum długi~ gdy gromada
Już wędrownych gęsi spada.

Wszystkie przylotne ptaki
ziemię, więe poeta wola:

pójdziem't
, CZl' w cieplice~
LekIdem sk.rzydłem za ptakami'/'
Czy pod strzechę za stadami~
Ha, my s t a r z y t u d z i e d \z j c e...
Więc po wiQśnie nie zapłaczem.
Idźmy z Bogiem i oraczem
\VieJkim szlal{iem w wiellde bramy!
Z

kim

odlecialypolską

więc

. ........... .
"

A czy znasz ty bracie młody,
Te po].-rewne twoje rody~
Ty.ch góraJów i litwinów.
J Zmudź świętą i rusinów1'
A czy znasz ty bracie młody,
Twoją ziemię, twoje wody~
Z czego słyną, }{ędy giną
W jakim kraju i dunaju~
A czy znasz 1y, bracie mł·ody,
Twojej ziemi bujne płody(t
Pola bitew-ojców groby l pomniki starej. doby~
A czy wiesz ty co tam stoi
Po fej ziemi pdpisanó~
Co mll'ości twe ukoi't
Co puścizną tobie dano?
Trzeba będzie się nałamać
Z t?bą, z ludż~i, z życiem, z I08em~
I Dle wolno Bogu kłamać,
] pod lada upaść c.iosem!
Poznaj, pókis jeszcze młody,
Co kochane b.)' 1'0 wprzódy,
Nim twe serce krwią dziedziczną
Kochać mogło ziemię śliczną.

Poznaj wiernych serc puściznę
Dobre.! sławy ojcowiznę!
Bo to ona Clę naj czulej
l ukocha i upieści

J

~"

lI
I

Tu się szczerzej człek uśmiecl13,
Gdy się wiosną śmieją góry.
A gdy ponad turmę czasem,
. Przegrzmi latem nagła burza,
To zieleil~ze po tem wzgórza,
~opod hale, ponad lasem
Swieższe, żywsze barwy, wonie
I powietrze bywa lżejsze,
Ach i bóle serca mniejsze.
Czyste czucia, w lżejszem łonie,
Trawnjk błyszczy w świeższych rosach}
A olbrzymie półobręcze,
Rajskie wstęgi, jasne tęcze,
Pną się łukiem po niebiosach.

I koilCZY ten piękny opis, ten entuzyazm
dla ziemi wolaniem do młodzieży:
o te skarby, te obrazy
Prostej duszy i przyrody
Chwytaj, pókiś Jeszcze młody,
Póki w sercu jeszcze rano,
Bo nie wrócą ci dwa razy,
A schwytane pozostaną ..
;\le nietylko Tatry maią tak ładne opisy
w . ,Pieśni o ziemi". Pol umiał' ukochać i umilować inne zakątki kraju, potrafi odnaleźć piękno
i w wilgotnych, pełnych jezior ziemiach Litwy
i na stepach \V' olynia i na Polesiu llieurodzajI nem. Pieśń llawet swoją rozpo~'/,yna opisem pól! nocy, opisem krajobrazu litewskiego.
Tam na północ, hen daleko,
Szumią puszcze ponad rzeką,
Tąm świat inny, lud odmienny,
Kraj zapadły, równy, senny,
ł
Często mszysty i piasczysty,
Puszcze czarne, zboże marne.
Niebo bledsze, trawy rzedsze:
Rojsfy grząskie, groble wąskie ...

l

I
l
j

Puszcz i

żubrów

to kraina,

A dzie~zictwo Giedymina.

puszcze, mgła sięzLiera,
pasiekach kraj przeziera,
W ół za rogi orze zgliszcze,
. W ostrym zwirze socha świszcze,
K01~1 obłączny w wózkach małych,
Lud w chodachach z łyka szytyo~.
W chatach dymem ogorzałych
Drallcami plasko krytych.
Gdy na lud ten cdek, spoziera,
To aż serce żal opłynie,
J zapytać chęć go zbiera:
Co ci to jest mój Litwinie'~
Ale Litwin nie wygada,
Bo w tej duszy hart nielada,
Ll}-d to ~ze:vny, cichy, skryty,
I Jak mowlą: kuty-bity.
Kiedy szczery, jak wosk topnie;
Ale g,dy go kto zachaczy:
To i w grobie nie przebaczy,
I na końcu swego dopnie.
Ch0ć kraj jego niebogaty,
Radzi sobie, bo oszczędny,
Nie marnuje grosz na szaty,
Więc dobytek w dom gromadzi
I "o jutrze" wiecznie radzi.
Cmią się

Po

I uśwIęci j umieści
J do serca przy matuli.

Cala pieśń" O ziemi naszejd jest jednem pasmem uwielbiell dla kraju Polskiego. Litwy i Rusi. P"etawyrósl tu i wychował się wprawdzie,
ale przecież . ojciec jego był niemcem. Wpływ
jednak niemiecki nic ·na niego nie od~:7.iałal, aco
więcej, że miłość jego do kraju rozwinęlasię w
tak potężne uczucie, że przewyższyła ona uczu·
cia dziedzicznych polaków. ;J est to bardzo zna
mienne, ile ta kultura polska posiada siły przyciągającej, jakie w niej muszą tkwić odrębności
obyczajowe, odrębności piękne, skoro tak bardzo
ku sobie wabi. Chwile, w których Pol wzrastal, należały do piękniejszych wprawdzie w na
szej porozbiorowej historyi. W 1815 roku przyszło Księstwo Warszawskie, następnie zamienione na Królestwo Kongresowe. 'vV okresach tych
budził się duch narodu bardzo. poezya zakwitła.
Do całego szeregu poetów, opiewających żale
polskie i uwielbienie dla ojczyzny przybył Pol
ze swoim, nazwać można hymnem, ze swoją, pieśnię. o ziemi naszej.
W góry, w ~óry mIły bracie,
Tam swo boaa czeka na cię.
Na szałasie do pasterzy,
Gdzie ze źródła woda bieży,
Gdzie się serce sercem mierzy, ..
Tutaj silniej świat oddycha,

!

I tak dalej, i tak dalej Pol wychwala zapojego wiarę w siebie i w swoje siły żywotne, a stąd bywa hart w narodzie,
a kończy ten" ustęp pewnym przycinkiem dla
Korony: "litwin mądry nie po szkodzie", i wtem
widzi, że górą idzie Litwa nad Koroną.
Tak się przedstawia twórczość Pola w piel':"
wsz \ ch latach jego wystą.pienia. Nie zmalała
ta miłość ku ziemi polskiej i w utworach nastębiegliwość litewską,

kował.
Głębsze

jednak uznanie zdobył sobie Pol
1843 roku w Poznaniu "Pieśni~ o ziemi naszej", którą poprzedził bardzo ładnym wstę
pem "Na jesieni":
Coraz ciszej. Wrzesieil, wrzesieil, ..
SłOl'tce rzuca blask z ukosa
I dzieil krótszy, chłodna rosa.
Ha i jesień-polska jesieil!
wydallę. w

..

. .

. .

"

. . .

-.

. . .

bociany,
Polskiej strzechy gospodarze;
Już i żóraw rzuca straże
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ZAKŁAD DLA OBŁĄKANYCH W KRAKOWI E I JEGO ZAŁOŻYCIEL.
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pnych, do końca żyeia tyle ezuł dla tej nowej
swojej OjC 7 yzlly przywiązania, tyle uwielbienia
jej składał.
Nie jeden to niemiec, tak bartlzo ukochał
ziemię polską. i jej idee inne, mniej zachłanne,
niż na zachodzie.
.Miłość ta Pola niech będzie promieniem
ożywczym i drog'owskazem dla tyeh,
którzy te
uczucia lekceważą. i co boleśniej llif'mi często pogardzają" chociaż są. dziećmi Polski.

Sobotll, dhla :lO marca 19tH r.

był

z dniem każdym widocznie większy, ale sympatya dla mnie byla z dniem każdym mniejszą.
Gospodarze i niewiasty nie wychodziły przed
chaty, kiedym pl'zez wsie jechał konno-nie witali mnie na obejściu, kiedym przed obejściem
stanął- dzieci nie biegły z uprzejmą wesołością.
i krzykiem, by otworzyć wrota do wioski lub
wygonu... Niezrozumiany od ludu wiejskiego,
któremu oddałem najdzieluiejsze i młode siły
moje krzywo sądzony przpz obywateli, kt6rzy
w usiłowaniach moich widzieli tylko wybryki
niepral\ tYCzllegn człowieka i na karb ideałów
i poezyi składali wszystko, com czynił, zatrapiłem się w duszy i popadłem w jakieś odrętwia

Wincenty Pol

I

jako geograf.

łe zw~tpienie."

"\V życiu Pola następuje przełom. Odtąd prz€;staje się zupełnie zajmować ludem. Nadana mu
Dużo mniejszą sławą szczycił się Pol, jako katedra uniwersytecka zwraca' jego umysł w ingeograf, jakkolwiek poruczono mu ten przedmiot nym kierunku, chociaż wierszy pisać nie przedo wykładów \V uniwersytecie krakowskim. Ka- staje, Uprawia je z większern zamiłowaniem . .Mi
tedrę w \Vszechnicy Jagielloilskiej zyskały Pomo to z pobytu w Beskidach i rratrach pozostają.
liowi jego opisy podróży, które przedtem wydał, ładne opisy natury, które zna.idują. się w książa niewielka pensya była mu bardzo· potrzebną,. ce pod tyto "Północny wschód Europy". Pierwgdyż gospodarząc stracił ł rawie wszystko. DoS7,Y' tom zawiera następujące prace:
1) " Na 10bil go wreszcie rok 1~46. W początkach tego
dach",~) "Na wodach", 3) ,,\V puszczy", 4) "Na
roku opuściła prasę książka Pola p. t. "Obrazy. wyspie", 5) "Na Beskidzie", 6) "Z niskiego ,i
z życia i podróży". Pierwszą. i najdłuższą część szerokiego Beskidu", 7)"Z krain stepowych",
tych obrazów poś\vięcil autor wyłą.cznie góralom 8) "Ze stepu", 9) "Z burzy", 1O) "Z burzy górpodtatrza.llsldm. Znał on te okolice dobrze i lud skiej"
ukochał, bo pracował z nim razem wśród gór
Na opi~y te w literaturze naszej nie zwraBeskjdzkich najpierw we wsi Kalenicy,' potem cano uwagi, a jedłlak należą Ol~e do bardzo pię. ożeniwszy się ze swo.ią ukochaną. Karoliną. w knych, odznaczają.cych się l1iezwykłą prostotą.
:.llaryi Polu. Sam zamiłowany wielbiciel natury styJu, zwłaszcza opisy przyrody górskiej, grozy
robił częste wycieczki w g6ry i zżyt się z gó-' i sUy natury wielkie 'wywierają, wrażenie.
raJami, poznał i(~h b:edę, a zarazem śmiałość
"Przed wieczorem - pisze Pol - lioszliśmy
] odwagę i wsze kie inne przymioty, które też do Jaszczurówki (w rratrach), połoźonej na saprostym stylem opisał.
mem podn6żu reglów w ciemnym ostępie stareChociaz wiersZ' w tych " Obrazach" lOzglo- go świerkowego lasu pomiędzy skałami.
skowy nie tak żywo plynie, jak w poprzednich u. Dzi wąie to ponure miejsce, a przy burzy,
tworach, mimo to, dużo wlał w niego poezyi, du - w dniu ciężarnym i parnie 'zachmurzonym, wy·
żo prostoty i dużo milosci ku tym górskim mieszdało się ono jeszcze więcej ponurem. Jaszczókańcom wypowiedział
Po tern ws~ystkiem lud r6wka jest to przestrzeń kilkudziesięciu sążni
ten źle wyszedł z poetą w czasie rzezi galicyj- kwadratowych, gdzie z plytkieg-o niby jeziorka,
skiej, nie uszanowaŁ go i pochwyciwszy go, przy- zawalonego wielkiemi bryłami skal, dobywa się
wiązał Ila własnem podwórzu do drzewa i lży t
ź~ódło ciepłe. Jaskier i rzeżucha wodna poraPokrwawionego wywieziono do Jasła, a następnie sta tu bujnemi kępami, a odłamy skał okryły
do więzienia l wowskit:'go, ską.d uwolniono go się skorupami mchu i liszajców różnego koloru.
18-10 r. Całej tflJ af3ry omal życiem nie przyRoślinność ta bowiem nie zamiera tu i w
płacił.
. zimę, ale deplem źródła podsycana, trzyma się
W więzieuiu pisał \Yiersze, które odbiły smuświeżo,
tny nastrój jf'go duszy. Płakał w nich nad do
Nawet ,vówczas, gdy zwalisk śniegi okryją
'lą swoją, plakał llad doją. ukochanego kraju, pycale podnóże Tatrów, nawet wów('zas zielenieją
tająe się siebie "czem się będzie lud ten bawił,
się te jaskry i rzeżuchy pomiędzy skałami, jak
gdy pierwszym krokiem co w życiu postawił, oaza na białych piaskach pustyni, a parne mgły
już w dzi~jach ś wiata wyrósł na Kaina".
wznoslą się z tego jeziorka, które się nigdy nie
Zmianę 'v nastroju ludu dostrzegł już poeta
pokrywa lodem.
weze~niej i tak ją. opisuje:
Przypatrywałem się długo całemu gniazdu
"Posłuch ". g-romadach, które mi rządziłem, r salamandr, które się w Jaszczórówce gnieźdżą·

Nieraz przypatrywałem się naszej p Jspolitej
jaszczurce całemi godzinami. Cóż to za, ruch
ł żywy, co to za zwinność i obrotność, c6ito za.,
oczka maleńkie, czarne, tylko do oczu g-azeHi
i a.rabskiego konia podobIle,cóż to za swoboda!
ob:'oMw teg'o krokodyla w miniaturze, Ale nici
brzyd~zego' nie znam, jak salaman4rlt. .Jest t~
tłustił., eię7.ka niezgrabna ja~zczurkft/~zal'lIą, ś1i·
zką skórą powleczona, nakrapiana p~mal'ailCZO
wemL płatkami, łeb 'okrą.gławy i tłnsty, nóżki
krótkie, jak'u' kreta, hokiem wykrt;:eone, oczy
mają wyraz głupiego płaill, tępe i zamg-Ioue; ruchy leniwe, niezgrabne, obrzydliwe naWt't ...
Na głazach Jaszczórowki ·wychy!ają się Olle
z wody i leżą. po całych godzinach bez ruchu,
a kiedy je nocny' szron tam zaskoczy, tęiej;l od'
zimna i zamierają niby.
Coś dziWnie mitycznego, .ale i niemilego zarazem ma widok tej Jaszczurówki i gniazdo odwieczne tych salamandr, które tam w każdym
czasie, w każdej porze roku znaleźć można w
wielkiej liczbie.
Dnia tego, o którym mowa, - salamandry
pełzły od J aszczórowki . we wszystkicll promieniach ku powyższym skałom, opuszczając gnia.
zdo swoje.
Od strony skal nie, można było obejść .Taszczórowki, w obawie, aby co krok nie nastąpić,.
na salamandrę·
Zastanowiło nmie to bardzo i pytałem ~ól'ala, coby to znaczyło?
.
- Będzie psota, panie, i to dł'uga .
Od \Vęgier nagnało ciepłych chmur, że od
parotyoddychać trudno.
a kiedy te jaszczury
pełzną. ku skałom, to z,nać się boją powodzi, bo·
ją. się, żeby ich woda lliezabrala z sobij, bo bę. dzie psota i psota wielka, ale nie zaraz jeszcze.
,Jaszczury czują najwcześlliej słotę. bo to
temu nie sporo, to kilka dni lezie, zanim Się do.
bezpiecznej skały dostanie,gdzie się j ui wody
bieżącej nie boi."
Jaszczurowka, jako najbliżej polożona od
Zakopanego, stała się dziś letniskiem kuracyjnem. Pobudowano tam wille, kt&re zamieszku
ją. chętnie zwolennicy ciepłej ką.pieli źródłowej.
W r. 1851 miejscowości te nie były tak popular·
ne. Pol przybył tu z innej strony, nie od Zakopanego, bo pod wieczór' dostał się tam dopiero, co nasuwa myśl, że szedł dłużej. Nie ominą.ł
jp,dnak tej miejscowości, która wydała mu się
dosyć osobliwa. Opisy.przyrody skreślił wybornie. Widzimy w opisie jego te centkowate jaszczurki, jak na obrazku.
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dW'je moce przyrody zmagają się z sobą a odrod- i te etapy wielkich szamotali, wielkich. tryumfów\)
i wielkich klęsk, żyv.lione i grzebane wielkie na·;
cz~ jpj sila Jeszcze za słaba, by zmóJz rywalkę
dzieje,
wiele nauczyły i wieje przysporzyły. To
i przebić 'jej paucerz lodowy.
też, kiedy wszystko w kraju w zaraniu wiosny buW dziejach Iuur.kości różnorouność wal ki dzić się l przekształcac zaczęło w nowe formy 1.1'! w zależnOŚCI
od warunków, w Jakich toczą ze so- tu, zwiastujące jeśli nie zmartwychwsta;nie, to oJ-'
Wiosna i Zmartwychwstanie. - Wspomnienia z przeszło j bą b6J śmiertelny dwie siły, zachowawcza I twórści. - Horoskopy.
I cza, zaznacza się też różnorodnie. Zachodzą ana- rodzenie do innego, więcej samodzielnego by tuI lud polsld witał wiosnę z radOŚCIą i nadzieją, llleZbyt dlugo w roku bieżącym wiosna każe logiczne wypadki; mędrcy i politycy napróżno su- ały demokratyczne za~anowaly w um~dl, a iell
nam czekać na siebie, jakby by la symbolem cza- I szą sobie Illózgi, by na te) poJstawie snuć horo- has~a wszerz i wzdłuż rozległy sj~'JnpO ca tym
skopy i w yprowaJzać wnioski. Rzeczy wistość ldam
sów" które 11rzeżywamy.
kraJU:
. ..
im
zadaje, bo życie postawiło nOwe wymagania, I
Sloniw wiosenne wybija
"Przez lu~ po~ski, ~jednoczonYj~ez rózlli~y
Odllllell1W czynni)\! znalazły się na terenie walki.
się z poza chmur śnieżystych.
! pochodzenia, wlary l stano w, do odr9uzellla umiKraj nasz od chwili swego upadl\,u dwie przeży lowanej .Matki Ojczyzny!"
od czasu do czasu rzucają~
wał wlOsuy, )\lóre bylyssmbolelll toczą.eej się
cych gromy piorunowe;cieI na nabożeństwa patryotyczne szli do kościo
I,
walki o Zma l't\vych wstanie, o odrodzenie. Każ- łów chrzesciańskich żydzi, gorJJ\vi czciciele zakonn
ply wietrzyk zawieje na
, da z nich w odmiennych toczy ta się warun- a w zamian na takież nabożeństwa szli do bóźnic
chwilę; lecz wnet nadciągną
kach.
śnieżyce lub wichry chłodne i
żydowskich chrześcianie, nawzajem zachowując się
VV powstau iu lwściuszlw \\ sldem, kiedy na tam z poszanowaniem obrzędów, powagą i godnomrożą wszelkieusitowania
wiosnę w Wielkim tygodniu. przed samą uroczyw i osn y d.o zapanowania
ścią. Nikt nie plwał na znaki narodowe, nikt im
~
stością Zmartw ych wstaaia, Warszawa zerwała się
wszechwładnie -l<u wielkiej
nie urągal.
do bOJU w obronie praw wolnego narodu, które
radości ludów,
znużonych
Na WIelkanoc r. 1863 przy stol~ch ze świę
mial y odrodzi6 go i podnieść z upadku. do nowe- eonem, czy to w chacie, dworku .szla~.heckim, pa·
~ługą i ostrą zimą. trzJmago bujniejszego powołać życia, lud polski i dro- lacu magnata., czy też l\Omnatacb b9gatego mieJącą. w okowach wszystko,
hna szlachta po wsiach i siolach pod wodzą. N a- szczanina, zbierali się wszyscy -bez różnicy sta·
co życ pragnie.
czeJllIj(a
w sierrlllędze-a w stolicy mieszczaństwo nów.
Z wiosną lą~zysię wspa:polsl\ie pod wodzą szewca Jana Kdnbkiego staPo dworach - włościan, i czeladź rolną, po
niala pamiątka Zmartwycb~
nęlldo walki ofiarnej.
miastach-dostawców swoich, rzemieśl#U{ów i służ
'Wstania Tego, co ludność
Ale dzielo odrodzenia poszło na marne; zmar- bę zapraszano na jajKo świąteczne, Jły zacieśnić
zmurszałą w niewolniczych
twychwstanie było tylko pozornem, cbwilowem, bo węzły bratniej miłości j wzajemnego sżacunku; 'popętach
odrodził i na nowe
do takiego aktu zjednoczyć się wpierw muszą wszy- dejmowano ich gościnnie a serdecznie,: I\h~ czy~o~y wprowadził caly bieg
stlde siły narodu, oczyścić zdawllych grzechów, niąc najmniejszej różnicy między nimi fi! gośclIIi
Jej życia.
ró \V lIego so bie stanu,
błota i brudu. Iśc lawą ..
W roku bieżącym urovVszystko łagodziło wspólne umiłowanie oi~'
1863
przyniósl
znaczne
zdemokratyzoRok
czystość ta przypadła w saczyzny
i ideałów narodowych.
społeczeństwa.
Długie
lata
niewoli
i
ucisku,
wanie
mem zaraniu wiosny; w chwili ldedy] jeszcze

Kronika świąteczna. I
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DZIECI ŁÓDZKICH ROBOTNIKÓW.
Fundusz tell I>ozwolil niżej podpisanemu pewną ilośc ksi<Jźek poważnych. Udałem sie
natychmiast prz'yst~pić do praty, jedllakże po do \ Varsza wy i tam poczyniłem wybór książek:
•
.'.
od wolaniu się do Kola o !o'ę,g'owego łódzkiego Praca jednak, moja żwiększyła się znacznie, gdyż
o decyzyę, w jaki sposób uzyskać pozwolenie na p A. ,V. Stebelski, zamieszkały w lVIoskwie, ofiarowal do fundar,yi Stebelskich jeszcze swoją wła
o
otw~rcie biblioteki \V Lodzi, sprawa uległa zwło- sną
1 . li
li U
li
li •
<:8 .. Swieża maeierz polska nip miala jeszcze dróg
bibliotek.ę z lVIoskwy, składającą się z 600
utartych, u wladz natrafIała na opór. wynikajlj,- tom(nv dziel, przeważnie beletrystycznych, a w
('Y z innego tlómaezeuia ustawy. Kolo okręgowe skład ten wliczono duży komplet roczników "Bi\V numerze ~35 "Hozwoju" z 19'G roku na Jódzki(> uZllało, że musi porozumieć się Z głów;". bloteki dziel wyborowych". Książki te Ilrócz
stronicy 4 ej pomieściliśmy list llastępujący:
11y111
Zarz<j,(telll Macierzy \V vVarszawie,który pieczątki P. M. S., noszą jeszcze stempel ofia, W celu uczczeni:t rodziców IJa;;;l,ych znów w t ycll CZllsa eh llieustaull!e p('rtrakto wal rodawcy z napisem "Biblioteka A. W. Stebel'Vincentego i Anny malżouków Stebelskich 'IV Pt~b:'l';:<bnrgu, <1opominaj~c się wlaśdwego ko- skiego w ]V[ oskwie. "
Złożone 500 rubli nie podobna bylo użyć
z okazyi ich ~łotego we'''ela. składamy na ..,mf'11towania nstawy Wskutek tych lliepevvnośd
w .calości na zakup książek. Prócz książek bQPolską Macierz Szkol'llą ;)OD rub., przezna \ spra;wę odlo~ono do kOllca stycznia r. b., i w tym
czając fundusz
tell na założenie biblioteki I cZ3sje dopiero puczynił Zarzq(l ohl'ę~o\\'y Jódzki wiem potrzebne były je~zcze~ op?'awa, półki, katalogi, 7'i(~czątk': i t. p. niezbędne przedmioty. nie
ludo\vej imienia Stehelskich w Łodzi, do odpowieduie kroki.
dyspozycyi prezesa Kola śródmieścia, p. 'ViPolecenie, włożone na mllie, starałem się wy- mówi~c .iuż o lokalu, który postanowiło płacić
ktora Czajewskiego.
konać' jaknajrychlej i jakllajodpowiedlliej, zabra- , Kolo śródmieścia z napływających składek.
Dziś praca okolo oprawy i zkatalogowania
Synowie i córki."
łem się
też do pracy, aby skompletować choć '
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Rezultaty tego zjednoczenia po l hasłem idei
demokratycznej, nip w słuwach leez. w czynie, były olbrzYIDie. Po nieudallych. wy"dkach rozpoczęła się!pelna szamotall nadludzkich, . wskutek
stawianych .lei przez rZf);d przeszkód i mnogicb za·
wad, olbrzymia praca 11 podsta\\:, pral'a dla ludu
i Jlad 111d€lIn, szczególniej trudna \robec przHpaści,
jahą między dworem a chatą wykopało umyśln,e i
Lez znajomości warunków m,ejscowyeh przeprowadzone uwlaszczenie. włościan z caJym aparatr.m
służeLności.

Zrodziła się myślasymdacyi żydów

na gruncie narodowym, energicznie wprowadzana
'v czyn. Termin «polak mojżęszowcgo wyznania»
pozostariie chlubnem świadectw'em tolerancyi naszeg9 natodu, dol\Umentem, śwjadczącym wymowniej odwszelkicb traktatów o równouprawnieniu
żydów, ~e polak z całej duszy pragnął uważać
za współziomków żydów, z któremi długi szereg
wieków· ~rzeżyl na jednej ziemi, razem cierpiąc,
gdy nadeszły dni niedoli i bratnią dloli wyciągnął
do nich szczerze.
fraca u podstaw wydala owoce. Krnj się
rozwinął, zwycięzko bronił Q~ \V Ynal'odowiellla
spotężitiał, zdemokratyzował lIalrer widocznie i silllie, po~niósl ogólny }>OZiOIlI swej kultury. Polska
dClmol{ratyczna nie jest maulidlem, ani też pustym
zesęm agitacyjnym, j('no warzeniem d la doura
kraju, do urzeczywistnienia lliezbędnem.

Epoka ta pracy u podstaw wydala cały ów
szereg ludzi w różnych dziedzinach pracy kulturalnej, którzy imię Polski rozs]awili szeroko, pozyskali dla niej i jej ludu szacunek cał<~go świata!
ucywilizowanego.
Ale niewola robi swoje. Blizko półwiekowy
ucisk i szkoły, w których coraz to zacieklej upra wiauopo lity l{ę wynaradawiania, coraz na dalszy plan spyehano IlHUkę koszlawiąc przytem jej
istotę, :l'robiły swoje. Na domiar nieszczęscia-do
l<:raJu naptynęlo mnóstwo żywiolów obcych, które
same prześladowane i przeganiane z miejsca na
miejsce, nie znając ani narodu ani jego ideałów i
potrzeb - wystąpiły wrogo przeciw również uciśnionym i gnębionym, dla wrzekornych korzyści
włas:lych, pod hasłem jakoby wolno:3ci, zapoznając, że są tylko gośćmi w }uaju, w l<tórym panowac pragną Nadplynęly od zachodu i wschodu
f(lle doktryn politycznych, często lliez;iszczalnych,
często wymagających dlugich przemian w ogólnym
ustrojU spoleczellstw, zanim wcielić się dadzą
w życie, oądi też wprost sprze(~znych z naszerni
ideałami narodow~':Illi, a nawet, im wrogich ...
Skoro więc znów za LI y.:;la jU,Lrzenka swobody tak Lardzo mdłem Jeszl~ze ŚWIatełkiem, skoro
zoudt.ila się ZIlÓW IIIIUlieja ourOUWflla - wszystlue te ż y wio Iy, lliew yJąt:za ląc obałamuconych
prze,,: szkulę synów tej ziemi llleszczęsnej, zwró-

się przecI w naszym idea10m narodo wym, 0pl wały je, z bezcześciły.
Ale nie zlllOgf); nas one, nie obalą, nie zniweczą. Polska Judowa powstaUle i żyć będzie bujniejszem niż kiedy kol wiek życiem
To n\e marzenie, nie miraż na pustyni. T.
rzeczywistośc, InóreJ sądzono wcześniej czy póź
niej WCIel ic Hię w życie, a może na.wet prędzf;j,
niż spodziewać się tego możemy.
A chociaż wi tamy wiosnę tegoroczną, zgnę
bipni ogromem niebywałych klęsk, w towarzystwie
lokautów, przy' odgłosie skrytobójczych "trzałów,
pód panowaniem sądów wojenno-polowych J niebywałych represyi, chociaż nie sIonko odżywcze,
]ee~ zawieje śnieżne są wyrazenl jej zal'ania, a
dziell Zmartwychwstania Paliskiego obchodzie; bę
dziemy w nadf.'r smutnych waruakach, żywotnoś0
J1as~ego narodu, rozbudzenie się w ladzie wiejskim powszechnie, a w miejskim \V znHcznej pl'zewadze ducha narodo\vego i poczucia obywatelskiego dobrą stanowią wróżbę·
Jak przyroda po śnie zimowym, tak i· kraj
nasz po ucisku niewolnicz yol i terorze rozbudzi
się "do wspaniałego życia.

cily

Janusz.

ROZWOJ. ksi~żek ma się ku koilCowi.

W zasadniczych zarysach możemy podać już rezultat naszej pracy
która przedstawia się w następują,cych cyfracll.
Biblioteka z fundacyi Stebelskich będzie posla
dała przeszło 1600 tomów, wśród których mamy
dzieła Korzqna, Bobrzyńskiego, Kołłątaja. Tarnowskiego, Swięcickiego Jarochowskiego ł~uka
sza Górnickiego, Krasickiego, :l\Iickiewicza Kondratowicza Korzeniowskiego, Słowackiego i wiele
innych treści historycznej i przyrodniczej; nie
zapomniano tu i o książkach dla dzieci. rrruduo
wymieniać cały katalog tych dzieł zaznaczymy
tylko, że jednak będzie to poważny zbiór ksią
żek. Wymieniona ilość ksiażek powstała: z. 60~)
tomów, darowanych przez" A. \V. Stehelskiego
nabyto okolo 80u dziel, \V. Czajewski zlożył 100
dziel i broszul', p. BrukaIska z zebranych dawniej książek przesIała 100 tomów (przeważnie
J~·iblioteka dziel wyborowych.)
Z ofiarowanych
pieniędzy przez I:. ,8tebelskich wydallo:
N a zakup

ksią,żek

4~5.1

1\ a półki i pudelka
Na opra\vę książek '~f)
N a pieczątki, brystol, far·
hę do piecz., marki stemplowe, przesyłkę i przywóz z kolei książek
Pomoc płatna
.
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ści odpowie<lnicll. Zdaje się jedrlak, że w poło
wie kwietrlia Biblioteka zo~tanie jui. otwartą.

nie państwu Stebelskim za h,<ll.n~
, kt6r~
pozwoliła w Łodzi stworzyć ''7i\o\\rą i. tak pOŻJ
teczną, in~tytucyę. Mniemam równie~, te raz za·
wiązana Biblioteka wzrastać b~~/lłtio~ nas~
o niej nie zapomni i poprze ją;Ś4łMlj iłAflUj~f{o.M'
nością.· Członkowie P . .M. S. będą indg".NkbN!Jstać z biblioteki za opłatą 5 kop. mteł&~zntl,

*
Odpowie1lzialność
za nic! przyjął na siebie
Antoni Ziej iilSki, urzędnik biura kolei podjazdowych.
.T rmn, p. Stanisławowi Brzezińskiemu
i p. l\Jusiatuwiczowi składam podziękov\"anie za

l

I

*
\V i II C e n t y S t e b e l s k i sjęl'~ Józefa
Maryanny z Jabłollskich ur. w r. 1@~~ maj}ltku Łysiny, gub. piotrkowskiej; w P. '1(847 ukończył ginmazyum realne w Kaliszu, )a9 W rok..
1852 w~-dział budowlany w szkole sztuk ttręknyca
w \Varszawie.
.

\V tymże roku wstąpił na slużoę A~· zarzą
du komnnikaeyi i pracował: w roku II 52-~
przy buc10wieZjazdll w ,Varszawie Iwo kierownictwem inż.\'uiera Pan cera, w r. 185'4Jfi..Y bldowie mostu na \Viś]e w \Varszawie, r~.:r;~ 185i
przy robotach faszynowych na \Viśle od strony
J)ragi, a nastc:!pnie od r. 1857-1890 jako inżJ~
nier-konduktor na szosach pailstwowych w 'V ar.,.
sZil\rie, Zgierza i I.Jodzi od r. 1860.

O

48. -

110.--

18 7;:)
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\Vydatki wzroslyz tego powodu, że myśla
lnu o ilości mniejszej książek oprawl1yeh, orB/':
mniej kosztownej robocie stolarskiej i t. LJ.
Część podanych wyżej rachunków przyjęła
już sekcya biblioteczna., próez tego będą one zło
:żone do rozpatrzenia Kołu śródmiejskiemu i od
't:tne głównemu kasyerowi dla zaciągnięcia do
,księgi glównej i dla wykazu dla Komisyi rewizyjnej.
rl'ak się przedstawia w zarysach powierzona
mi robota, która już jest na ukończeniu, rozcho
,dzi się tylko o loka], ,oraz załatwienie furmalno-

*)

Cyfra

nleustalofl", 7. p')w1ldł] nhłws Je ilczenia
i brai, II ra' hunków.

KsiĄżek

lViktor Czajeu;ski.

Poseł łódzki.

Jlubli 013.8;-)

\wszystkich

będący członkami płacić mają 15 ~up·n~m.t6sięcznie (stosownie do uchwały Koła śródmieścia).

nie

ALEKSANDER BABICK/. '
niesioną
r,naczyć

pomoe przy skatalogowaniu l\siążek. Zawypada, że w skład sekcyi bibliotecznej
weszli: jako przewodniczący p. Kazimierz Sokołowski,
zastępca
przewodniczącego p. Andrzej
Lipski, jako sekretarz St.anisław Brzeziilski i jako bibliotekarze \V. Czajewski i ]L Antoni ZieliilSki.
,
Zarzad Kola śródmieścia P. M. S., oraz sek- ,
cya biblióteczna składają niniejszym podziękowa-

Od r. 1875 - H)O(5 ~ajmowal stanowisko bll/lowniczego 'r-wa Kra<lytowego m. ł... odzi. Oże
niony w r. 1855 z AnIlą z Przewlockich przepędzil. tu, jak widzimy, olbrzymią, część;swego żl
cia. jj'lna inżyniera i jubilatka, z okazyi którE
dzieci złożyły powyższą snmę na rzecz P. M. ~
llrodzila się w r. t8;J5 w majątku rodzinnym ł-
świcz,
g'l1b. wolyilskiej.
Wychowanie ~deb
w dOJllu, a następnie uczyła się w 'Var,ęza
.Tako kobieta dużego serca wielki wpływ
wada Jla wycłlO"Tanie dzieci.

SALA POSIEDZEŃ "DUMY" PO OBERWANIU SIĘ SUFITU.
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roku: ~W pieśni tej uczucie silne, prostota wiell\:a,
szczerość czysta---,w~Tóżniają caly ten utwór, cho-

~Ilro
r'
t
I::> j ..
'r~z" lllcenego
o a.

sposobność widzieć

to arcy-

dzielo.

mniej ładny opis jest i w kOllcowej pie- •
Gfębokie poczucie al'ty~tyczne poz woli I o Krle-'
którym
mówi
poetą.:
wejrzeć w głąb serca polskiego lud 11, od .. ,
szowi
'.B~ ~B1 B~ ~~B!IlWÓ.
,v,. ,
"Jest w Boryszkoweaeh staw i grobla długa, CZIl~ jego głęboką wiarę i przela(~ je na płótno.
~a.BII ~'g0lVłJ \~]~~e ~zJelo Pola l łza n~. eelllleJKrzesz kocha takie tematy. \,JVidzie!iśmy je~.;;~
uJtop,,[;t)łłM tł~ł)Żally Jest rapsod rycerslu l\Iohort. l a na niej stoi mogiła odwieczna.
do
pierwszego
przyszło
więc
spotkania,
Tam
bardzo
misternie pOl11yślany obra.z, przedstawiająey
-~j{ N~r;tawił w nim. losy wojownika kresowe- .
bo llit~l'rzyjacjet szedł 1000k w krok za nami, a parl Chrystusa wśród tłumów. Boska twaez Chrystusa,
(fiUn;s~~11 większą część życia poswięcit dla obroJlasz korpus trzema 1collllllllami -rzadko już strza- przesuwa. się w gromadzie ludzi, '/, których jedni
~ll;mgrqD:W polskich.
z wielkim uwielbieniem pa.trzą na świętą LI()sta(~;
\
ły padały od rana .
. (.Gbaeimbo
O mój wielki Boże~
iuni znów 8zyd(~rst\Vf'm ją, obrzueaji!,.
A pan Kościuszko przednią straż prowadził,
I.~oq

~r ~.

.JlScJ; 1 ~

ciaż

ly tych, którzy mieli

OlI

li ie

śni, w

I

·
I

to mnie koił nie nosił światem,
J był się znacznie przodem już odsadziL .
• s~'(,~ czym ja pomyślał, że się skoilCZY na tem,
Głównym korpusem sam książę dowodzi,!,
Że w grobie ojców jeszcze głowę złożę,
A w tylnej straży komendę jenerał
,Innem ja żyCIe roił sobie z młodu,
Wielohorsl\:l mial i z leldm odpierał
'Gdy wiatr dnieprowy owiał mnie od wschodu:
Nieprzyjaciela, który na nią godził, .. "
jlB~ó l,\VMępując w służbę jam sobie układał,
Na tej grobli w Boryszkowcach zginął l\1UłlOl't,
'-Bm wŻ~~ędę w bitwach l na koniu starzał,
a
Ostaszewslu
opisuje koni ~c Jego, kit'd y tizedł
-IJ \' ł>8'JV .łjlamiocie sypiał', przy ognisku jaJal,
pierwszym
na
nieprzYlacieJsk!e
działa. Zglllął, \\'0.:a01 \~e.Borzel będzie nad nami się zważaJ;
f3jąC: "Szkoda mojej Litwy i Jak dąh się powalił,
l:->vrriirtt fale życie na stepach mi spłynie,
ale nas wszystkich swym skonem ocalil!"
• Ze krzywa szabla \vśród boju zasłynie.
~I .i.adąc w pole w solwfem na pięści,
\
-liS1SS~J)'b
~
"
, ,
~"::lr
y!lem
pewlen,
ze B'og nam poszczęSCl.
, j
~ .~ kiedym ujrzał mogiłę z daleka,
I
-01e1.11, Mo
. Ja
'k l egnę w 1)oJU,
'
ó ,. o~~ rOI'l 80 b'le: ze
i~&1~1f1o takie loźe na stepach mnie czeka,
Pisząc o działalnOŚCI PoJa llIusielib~-sl!ly \\'ie-+ :łLd'~ie niby hetman wypocznę po znoj'u:
le
więcej
poświęcić miejsl'a, niż na to Illoże polII011.12 .Do
.
.
zwolić sobie codzienne pismo. \Vybrali~HJy pl'ze-lsrri OJIs
.

I

kędyż

{'_

POL JAKO DEMOKRATA.
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to tylko naj ważniejsze momenty.
Z prac Pola nie wolno nam jeJnak pOłllimil~
dwóch utworów, rniano'wvide: "Historyj S7:tlWCil .• "
j "Szaj ne katarynkę".
Historya szewca Kllulskiego. jest to jeden
w ybitny moment z życia mieszczall~twa warsza wJÓZEF KRZESZ,
sldego, l,tóry coraz bardziej wyłonI! się 11 1IOWszych historyków. Kiedy go pisał Pol w ) 843
roku, były to czasy, w l\tóryeh nie mieliśmy nie
Nigdy może więcej, niż \V tych czasaeh, obraz ten
podobnego w nasze] literaturze i ,Szewca" mo- nie miałby doniosłego znaczenin, tlómaczy bowiem
zemy uznać jako pierwszy poemat w tym kie- czlowieka i jego namiętności. Postaramy się zapozrunku napisany. Autor poduosi \V nim energię : llać naszych cZJ1telników z tem dziełem prawdzi wie
lliezużytego mieszczallstwa jego od wagę i mi I głęboko odczntem i z wlell<ą silą talentu nalIlaloI lość ku ojczyźnie w przeciwstawieniu do zgniłej
wanym, dając jego reprodukcye,
i nic nie wartf~} arystoluacyi. Utwór pisany Jest
Po za tern radbyrnzwl'ócić jeszeze u wagę :na
I. z WIelką werwą, i będzie on zaW.5ze dowodem,
jeden temat który artysta z wielIdem przejęciem
I Jał\ Pol odczuwał potrzeby krajII.
i zamiłowaniem opracowywa. Tematem tym jest
I
"Szajne ]\atarynkę, t0 poemat, h tóry nie posta(j królowej polsl\iej Jad. wigi.
~. doch,owal się w całośel. Pisał go Pol w tej my\Vybitne stanowisko, zajęte przez tą postać
I śli, aby przy dźwiękach -muzyki były pokazywa- w naszych dziejach, a przedewszystkiem pnyczyue obrazki sJawIlych Judl,i, wybitnych rnOllar- nianie się do unii z Lit\Vi'~ i wznowienie Akademii
I chów, bohateró\v,
poetów, lub obrazy gmachów krakowskiej, zjednały młodziutkiej i pięknej krói miast z odpowwdniemi \Vil~rszowanemi objaśnie- Jowej nietylko serca współczesnych. ale WytWOfhyniami.. 'Mial więc poeta na celu spopuIaryzowa- ly tak olbrzymią pamięć o niej, ze do dziś dnia 0nie wiedzy wśród /Jlaluczkich.
promienione Jest ono dziwnie świet1ną aureolą .
OJego miłości do Indu mówiliśmy już na Zdaje się, że milośc narodu ku żonie Jagiełły nhl
innem.miPjscu. Z przytoczon yetI w yżej ut WOI'Ó w maleje, lecz "nra!sta z dniem kazdym. Nie wieje
widzimy więc, że Pol całą duszą poza innemi jest tak ukochanych i wyidealizowanych \V dzie-,
stananll umitował Ind i mieszczarlst wo.
jach narodów postaci, jak Jad wiga,
Krzesz, odczu wając tę rni10śc narodu l, Ił nko- '.
chanej 1,ró!oweJ, kilkakrotnie staraJ się odtworzyć jej postać, ten typ kobiety pięknej, której
życie za dobre jeJ serce, za poswięcenia. rzucalo,
ciernie pod nogi, a potem nieubłagana sm ierc tak.
wcześnie wydarta narodow i.
Jadwiga Krzesz, to kobieta myśląca, wielka,',
potężna; w twarzy jej maluje się i królewskość i
ból i dobro~... Na tle olbrzymiego Orla białego,
wyhaftowanego na krześle tronowem, hasiadta ...
Oczy przysłonięte trochę powielrami, usta zaciśnięte lekko, szaty bogate,.,
Całośc wspaniała,
technika wielka. Niezwykla praea, znać, jak afty·'
sta lamal się z trudnościami, pochodzącemi z niedość udoskonalonych farb, któremi trudno wydobyć ten kolor) te zlewające się delikatne półtony
na ealośc.
"V każdym razie, lu'ólowa Jadwiga stworzona,
przez
Krzesza 1 jest dziełem niepospoIitem.
ANTONI STEBELSKI.
O Krzeszu, jako o portreciście, nie będę mówil Należy on do llaJcelniejszych polskich portrecistów. Jego postacie to studya psychologiczne. Tworzy on barwne, pełne prawdy postacie.
Poza tem Krzesz jest również dobrym obyZ
Mę
z.
watelem. Ma Oil swóJ własny mały domek na,
Za. olbrzymami naszego malarstwa w pi er,&.- I Dębnikach. Jestto gmina podmiejska w Krakoszyni szeregu podąża niezwykly talent JózefJPf!- wie, po drugiej stronie 'Visły, na wprost 'vawelu-dziś już nawet przedmieście KraJwwa, po-,
cina- Krzesz, uczeń Matejki.
łączone
z pięknym, żelaznym mostem. W Dębni
Krzesz tworzy już, od, lat z górą dwudziestu
kach
mieszka
kilkanaście tysięcy ludzi, w części
PięCiu,,·a. tern latwiej o jego pracach będziemy moniezamożnych. Krzesz postanowił dla dzieci tych
gli mówić, że Łódź zna jUZ jego obrazy.
hieda!rów zalożyć ochronkę.
W ysta WIr on u lias, w dawnym salonie Pa l'
Sam więc z i-oną zajął się telll godi wie ze-'wlowskiego~ ~erye obrazów, przedstawiających modlitwę p~Ilsl{ą <Ojcze nasz!»
Obrazy zachwyca- bral w pracowni obywateli D~bn!k Obywatele
I

l

i,

ANNA STEBELSKA.

Tak rozpoczyna por mat Pol.
\,. odczuty początek maluje
Jć

Po

'..

Ojczyźnie.

Ładny to i grę
również piękll10

at caly rozpoczyna się od wspomnieJJ,
. eŚll, najladniejsza, przynosi nam ciekawyczaj pięlmą cll\\ ilę w życiu l\Johorta,
ŚĆ Jego do Anusi Róiaósldej Moment,
miało być zdecydowane o dalszym 10bardzo ładnie odczul poeta. Mohort
al jej z niecierpliwością, konie okietw pogotowiu. Jeżeli panna odmówi,
w SWlat na luesy po łby tatarskie,
alki szukać ulwjenla, przygluszyc II ią
lub umrzeć talII,
, swat .Mohorta rozkazuje mu się do6, ją·k na zolnierza przystało, bo:
iej bije serce pod pancerzem.
wezwij naprzód w porrlOc Pana Boga
, pancerz, jakbyś szedł na wroga,
i ja czuję, że swatam ryc~za ...
ojskiego przyślę do waszeci,
znak będzie-jeśli krzylmę z sali:
konia!-to siadaj i pojeżdżaj dalej,
ć nie dla ną,~ szczęście tutaj świeci.
zawiódł sięhetmall,
owany wOJsld dobrą

rycerza przyjęto
przyniósl wieść.
pani siedZiała na krzesle

-a,

J
ar

rt wszedł,
hetman za wołał:
nóg, jak matce!
rn do nóg przejęty do żywa~mówi ryu było mi coś tak żałośno, Jak pod
gdy tak. nie bywa.
się wreszcie. i narzeczona, przyhra-,
jako na ziemię stępują anieli, a mate hetman chce' zastąpic jej Ojca, któspoczą! w grobie. On swata cię MoAnna i jak lilja zbladła,
matki na kobiercu padIa ...
utrzymują, że pieśń pią.ta była

piSBa miauowIcIU w lB40 roku, ~ą ua to
istach z poJ Lwowa", pisallych ·przez
~kiego i og'łoszonych w Lipsku w 1861

I
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pra- I ujarzmionych bólów, którym poeta podporządko
wywa caly ws~echświat!. Z bólów tych pragnie
Krw:3z nie ~alllżs 1 jednak rąk bezczynu!e i się wyłamać, wyl'wa6, aby płynąć gdzieś dalej i
.';Jehronlw, niezawodnie \V ]uĆltldrn czasie zostanie I swobodniej, CZUje że Ula po terrm siły. ale dziwne
okow) skuły go jak Prometeusza ... 1 nie pozwavtwarta.
Tak więc żyeie artysty nie schodzi bezczyn- lajq, czerjJać z tego wszystkiego, co wielka na·
tura. dala. Rozpacz poety ;e5t tak straszna, że
nie. Tworząc swoje obrazy, jest on myślicielem,
nawet najbliżsi lękają się jej.
to stara się odtworzyć przegzłośc. a gdy mu zbywa czas, to go na publiczn1~ chce zu zJć robotę·
Tchnąłem - ł zgasły slonca, co wisiały w wyżyj
Krzesz jest jeszcze człowiekiem młodym i może
Rękę-m ścisnąl - do stóp lU Jch w procb runęłY'
.my się spodziewać, że, jako artysta, niejedno
[szczyty,
Od zderzenia z ml\ plersJą prysnęly granity.
}e8ZCZe po sobie zostn \Vi arcydzieło.
łtdzą wpłuży~em s'ę w prawa, kowane ze spiży ...
przyld asnęli
~'r

Hl y śłi

~rtysLy,

cię~ar

ale i ealy

na Iliego włożyli.
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Pod powyższym tytułem ukazał isię zbiorek
,ij{}ezyi młodego autora. PI(:H'wsze litwor y drnlw·
'wal przed, paru la.ty \V "Rozwoju", z wlelkiem
tel, zaciekawieniem przeczytaliśmy ten zbiorek
niezaprzerzenie z talentem napisanych wierszy;
sloilce! Stanęło •..
A ja dlonil\ potężną walę raz za razem
.
W brzemienaą pierś .• i słucham z rozkoszl\ Jak Jęczy .•.
Jak się wije •.. Jak pęka pod moim rozkazem
.Jak z głębi swych wyrzuca mUlony obręczy
Skrzącycb,promieonycb, jasnych-niby lica Boże!
-

•

•.

•

~

•

•

-.

•

•

•

• • • • • • • • • • • • • •

A matka mOJa.. stara matka płacze ...
Do kf1.yża spróchniałego przywftrla swe. usta,
Łzy na nlm krwią się, srebrz~. lśnil\ niby.lnkrusta!
Nie płacz.. Krzyża nie rusLę!
Patrz, krzyżem się znaęzę!
młodego
większa część

poety nie jest inną, niż ta,
naszych wieszczów wyśpie
wala, stara się jedIlakże autor zbiorku o oryginalną szatę dla niej:
Erotyka

którą

Daj ramię, wcałuję plomienie!
Nie splamię -- skrysztalę w złocienie.
Spojrz na mnIe - Jak t~cza SIę mienie,
Połamię twe strażne pierścienie.
'

Stań

'ł

•

•

•

~

..

•

•

..

A tera.z zachodź słońce!.·. Skończyłem robotę .. ·
A1ho nie -~- razem z toba do snu się ułożę,
l ni.e wstaniem jużnigdJl .
- 0, słońce ma złote!

Poezye młodego autora s:1 przeważnie suthiektywne, to dzieci własnych nie op~tanych, nie

I zadulJzę obrożą - co wlazło w obrożę
Ten tylko iJw zostanie, kto idZie w tęsknotę.
Kto nigdy nie przestt\je wo!ać~
- Zorze! Zorze!

I

"Sonety" są bardzo ładne i spokojniejsze,
przytem więcej styl prosty, szczerszy:

I

"Ałma I\Jater" jpst najobszerlliejszą pieśIli4~
w tym zbiorku, trzymana w odrębnym stylu i
i bardziej wesolem, llllmorystycznem napięch1l..
Opo wiada ona przygody herbowego hrabiego i zaniedbanej hrabiny.
Wogóle ze zbiorku znać, że duch poety nie
skrystalizował się jeszcze-objął on pierwocin}
drgnięJ, właściwe młodym umysłom, nie przeszedŁ jednak do tych tematów wielkich pieśni 'j
wielkich idei: "Jestem milion, bo za miliony kocham i cierpię· -jak wzywał Mickiewicz.
Ziemiec zda się wołać: "Ja kocha.m siebie i
ją... która musi mnie kochatL. ja wierzę, ale
musi być tak, Jak ja wierzę. Bóg musi być taki, jakim ja go chcę mieć ... "
,V poezyi musi być sila, ale i dobroci po·
winno być wi€!le; w tej wlaśnie dobroci serc ludzkich, w tej bezgranicznej dobroci i miłQści naJpiękniejsza spoczywa poezya ...
Nie nam dyl{tować poecie drogi i wciska4,;
mn obrożę na karle.. tego nie chcemy, ale jesteśmy przekonani, że w dalszej. pracy obierz0
szersze daleko horyzonty.
Do słońca, orle!

Mówilł, żem bez serca, a ia za węzglowle
Miałem niebo, zaś w KllŻdym ciała mego narwie

ziemi nioslem. choć deptałem czerwie,
Choc mówili, żem z dnchy jaklemiś byl w zmowie .•

Z bibliografii.
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Wiedzcież teraz, że stopą, co - pełza, rozgniotę
A co w jesieni pomyka, lichem lodowym zmrozę
A przegryzę to wszystko, co rdzawe nie złote.

Nakładem Gebethnera i S-ki w Krak~)
wie wyszła powieść Artura Hruszeckiego p. t.
Bojownicy» (wydanie drugie).

TOWARZYSTWO EMERYTALNE.
--+~

Najbardziej \v życiu codziel1Ilem niepokoi człowieka
· starość, która nadejść musi, i którą przeżywa olbrzymia
część ludzi.
Smutna starość, gdyż sily maleją, energia slabnie i zdro· wie nie dopisuje. Praca w takich warunkach staje się nie·
· zmiernie trudną, a zapasy, które mogłyby zapewnić wypo·
czynek, często bywają niedostateczne.
Zdarza się też, że uzbierany na starość grosz ginie na
ztej hypotece, lub \V obrotach u nieuczciwych ludzi i czło·
wiek przechodzi najcięższe chwile wtedy właśnie, kiedy mu
'się należy po dhtgoletniej pr~cy wytchnienie .. ~zęść lud~i~
pozostających na urzędach pailstwowych,ma lUZ tę starosc
zabezpieczoną --- po wysłudze bowiem pewnych lat otrzymu· ją oni emeryturę," którą w Królestwie Polskiem wprowadzo,no dekretem królewskim dnia 24 lutego 1824 roku. Eme· rytura ta ma wielkie zalety, zabezpiecza bowiem nietylko
:spokojną starość pracującej jednostce, ale i jej rodzinie;
ma też i bardzo ważną wadę. jest ogromnie drogą, począt· kową bowiem opl'atę 41)/0' wkrótce podniesiono na t O od
_sta i tvlko nauczycielom zrobiono ulgę, pobierając od ich,
·.wreszc·ie bardzo I~liewielkiej pensyi, po 6°/ n·
\V Cesarstwie zaprowadzono .tańszą ~meryturę, ale
· równocześnie wynagrodzenie urzędl1lka podZielono tam na
· trzy oddzielne grupy: 1) pensyę stalą, 2) dodatkowe koszty
'na utrzymanie (stołowe) i 3) kwaterunkowe. Emerytura
,obejmuje tylko pierwszą grupę·
Na kolejach próbowano stworzyć rówmez kasy emerytalne. Bardziej postępową była kasa ~merytalna drogi
· żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, nie dała Jednak dotąd zu.
pelnie zadowalniających rezultatów.
Towarzystwa asekuracyjne otwierały w SWOich księ
·gach rubryki dla osób, chcących sobie zabez'pie~zyć kapital
jaki taki na starość, ale stawl,a dla tych kapltałow na przeżycie była dosyć wysoka.
.
\Vszystkie wyżej wymienione sposoby ~le da!y moż
'ności rozstrzygnięcia kwestyj ogólnego zabezpIeczenIa staro·ści; nie rozstrzygnęły jej również prawodaw~twa nar?d?w
,.cywilizowanych, żądając ogólnego ubezpieczel1la rO,b,otl1lkow;
nie 'dopięła i dopiąć nie może celu dobroczynnos c, zakla· ·Dając przy~ułki lub schroniska dla starców i kalek.
.
Nie państwo, nie dobroczynność, nie wybrane osobnl.ki mają pamiętać o starości dartej jednostki, ale ona sam.a
,o sobie! Tylko swoim kosztem i swoją pracą każ~y POWInien zdobyć sobie spokój na ostatki swego życl~. O~o
główna podstawa, którą kierowałem się przy rOZWlązal1lU
tak ważnej kwestyi.
Za główną podstawę opracowania ustawy Towarzy5twa emerytalnego wziąłem stan duchowy emerytów - psy,cnologię człowieka, który dużo przeżył i dużo pracował.
Wiele pragnień ludzkich już w tym wieku ginie, za to wzra::sta żądanje spokoju i wygód.

Czy pieniądze zapewnią te wygody?
Zapewne duże względnie pieniądze dziś mogą stworzyć
życie znośne, ale mały pieniądz w ręku jednostki może opę·
dzić najważniejsze potrzeby, chociaż życia od kłopotów nie
uwolni.
Nie dać emerytowi pieniędzy, ale zapewnić wszystkie
potrzeby, stworzyć względne wygody, pomoc lekarską, dać
dużo świeżego powietrza i przestrzeni, oto zadanie niniejszego towarzystwa.
Wyjeżdżając gdzieś na letnie miesiące do kuracyjnego
zakładu znajdujemy tam dom obszerny, widne korytarze,
niewielkie pokoje, pozatem mamy wspólną jadalnię, wspólną salę zabaw, wspólną czytelnię i dużo swobody. Czas
nam' schodzi przyjemnie w gronie ludzi często nawet obcych.
Otóż tego rodzaju urządzenia pragnąłbym widzieć dla
emęrytów-z tą jednak różnicą, aby nie były tak kosztowne, bo na to większość ogółu emerytów nie stać.
Więc ludzie, którzy się wpiszą na członków do towarzystwa, po dojściu do lat sześćdziesięciu nie otrzymają
gotówki, ale dostaną wszystko, co im tylko niezbędne bę
dzie, a więc ciepłe i suche mieszkanie, zdrowe pożywienie.
ubranie, pomoc lekarską, . kąpiele, czytelnię i t. d.
Nie będzie to zakład dobroczynny, ale porządnie urzą
dzony hotel lub kilkaset hoteli, w których gospodarzami zostaną' emeryci. Oni na podstawie samorządu
prowadzić
mają gospodarkę.

Osoba emeryta, o ile stosuje się do regulaminu, opracowanego przez siebie, jest nietykalną: Rozporządza on \v
zupełności swoim czasem i sobą, może przebywać w zakła·
dzie lub wyjeżdżać, jego miejsce zawsze pozostanie niezajęte.
A ileż to ma kosztować? zapytacie się ciekawie.
Emerytów dzielimy na dwie grupy: mniej zamożnych
i zamożniejszych.
Pierwsza grupa opłaca tylko 20 kop. tygodniowo, czyli rocznie 10 rb. 40 kop., a więc tak niewiele, że człowiek,
który nawet .1 ruble za'rabia na tydzień, bez wielkiego uszczerbku wnieść może tak małą opłatę.
Druga grupa ludzi płaci 2 rnble miesięcznie, czyli 24
ruble na rok.
~
Jeżeli zbierzemy te sumy za całe lat 40, które potrzebne są do uzyskania emerytury, to przekonamy się, że czło
nek pierwszej grupy przez ten' czas wniesie do kasy Towarzystwa 400 rubli, członek zaś drugiej grupy 960 rb.
Czyż te pieniądze wystarczą, zapyta niejeden, czy skła·
dki przypadkiem nie obliczono zamałe, czy przez to samo
nie mogą być narażeni członkowie na pewien zawód.
Na to musimy odpowi,edzieć cyframi.
Obracając umiajętnie kapitalami towatzystwa, zarifj
przy oprocentowaniu ich 41/ 2% otrzyma po 40 latactbd-łi
. członka l-ej grupy okolo 1170 rubli, II-ej zaś grupy Qk<d.
26R8 rb.

8
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Ze statystyki widzimy, że na 1000 dzieci dochodzi do
lat 20 wieku 592 osób. jest to cyfra, która qla towarzystwa stanowi główną podstawę. W dwudziestym bowiem
roku życia najlepiej się każdemu w poczet członków zapisać, aby w 60 módz przestać pracować.
Z tych 592 członków doi:y\va lat 60 przeciętnie 232,
do 70 roku dotrze 131, do 80--30 osób, do 89-1 osoba.
Oto dokładna tablica:
Przeciętne życie emeryta w zakładzie wypadnie oKolo
lat 15.
Ponieważ z procentami
cala suma pierwszej grupy
wyniesie około 1170 rub., to rocznie wypada na jednego
pensyonarza f-ej grupy około 96 rb., 2-ej grupy około 230
rubli. Mó\vimy okolo, bo pomyślne operacye finansowe
mogą znacznie zwiększyć ten majątek.
Sumy te nie są wystarczające, ale poilieważ Tovv'arzystwo będzie posiadało inne jeszcze dochody, przeto i kapitał jego znacznie się zwiększy, zwłaszcza, że ubywający
członkowie, odbierając składki, nie będą otrzymywali od nich
procentów, które stają się własnością Towarzyst\,va.
.
jeżeli więc nie zajdą jakieś nadzwyczajne zmiany w cenach produktów, jeżeli wartość pieniędzy ~lie spadnie, moż
na niemal ręczyć, że tak drobną składką zapewnią sobie
członkowie zupelnie spokojną starość.
Tembardziej, iż według brzmienia ustawy, w razie pewnych i zasadniczych zmian w cenach produktów spożyw
czych i codziennego użytku, zarząd obowiązany będzie czuwać nad uregulowaniem składek.
Poza temi głównemi zasadami, na których staraliśmy
się oprzeć Towarzystwo, poczuwam się do obowiązku wyjaśnić niektóre artykuły ustawy. Chodziło mi bardzo o to,
żeby kapitał stowarzyszonych był' jak najpevvniej zabezpieczony; dlatego wprowadziłem do ustawy zupel'ną jawność
działania.
Wpływy i rozchody muszą być ogłaszane i podlegać kontroli wszystkich członków.
Nadaliśmy ogłosze
niom wartość wierzytelną kopii, dlatego, aby w razie wypadku
pożaru znalazły się poza zarządem lub radami dokumenty
zupełnie wi;Jrogodne.
Wreszcie wszystkie ogłoszenia, prócz
ogłoszeń zarządu, dotyczących członków, idą na rachunek
interesanta, towarzystwo więc nie ponosi strat.
\Vobec powyżej przytoczonych danych uważamy, że
towarzystwo emerytalne należy nietylko do towarzystw naj··
bardziej humanitarnych, ale zarazem do tych, które najwię
cej dają stowarzyszonym, bo prócz tego, że płacącym zapewnia spokojną starość, jest ono jednocześnie najdoskonalszą kasą oszczędnościową·
Wszystkie bowiem wkłady bez ryzyka stowarzyszony może wycofać już po 20 latach z potrącenięm tylko 10% na korzyść towarzystwa, zaś po 40 latach bez najmniejszego potrą
,eenia, a zatem jeżeli interesy . czlonka tak się poprawią, że
obejdzie się zupełnie bez kolonii emerytalnych, to wszystko
,o złóżył odbiera 9 traci wprawdzie procenty, ale od pojedyńczo wziętych sum tak drobnych czyżby mógł otrzymać

te rezultaty, które wyrobi sobie towarzystwo.
,
Wreszcie, jeżeli członek życzyć będzie sobie, to w myśl
:.uwagi do artykułu 47, może zażądać wypłaty pensyi emerytalnej, która dla emeryta I-szej grupy ustanawia się do
.wysokości 100 rubli, dla emeryta Ił-ej grupy 240 rb. rocznłe.
Pensye te będą wypłacane w ratach kwartalnych z doJu wszystkim emerytom, którzy mają jakiś przytułek u \vła
snych rodzin i nie zechcą się z niemi rozstawać.
Ponieważ przeciętną długość wieku emeryta w Koloniach emerytalnych obliczamy nn lat J 5, przeto emeryt l-ej
grupy wybierze wówczas 1,500 rubli, kiedy złoży zaledwie
z procentami 1,170 rubli; emeryt zaś II-ej grupy otrzyma
3,600 rubli, kiedy cały przez niego złożony kapitał wyniesie wraz z procentami 2,688 rubli. jużci, że Towarzystwo
nie ponosi strat na tych operacyach, jest to raczej los szczę
śliwszej jednostki, która, jako dlużej żyjąca, otrzymuje te
n~ddatki, zaoszczędzone z wcześi1iejszego zgonu innych jednostek.
• Najzamożniejszy więc człowiek i najbiedniejszy, pGwinien przystąpić do towarzystwa,' bo ani najbogatszy nie może ręczyć, czy sumy jego nie stopnieją, ani nawet urzędnik
zapewnić, czy wysłuży swoją emeryturę.
; Członkowie, prócz tego, korzystać mogą z kasy to\va- .
rzystwa, które, udzielając pożyczek, będzie im pomagalo.
Moralnie jesteśmy przekonani, że Towarzystwo emerytalne, dobrze prowadzone, duże może oddać usługi nietylko
swoim członkom, ale nawet calemu krajowi, chodzi więc
przedewszystkiem o dobre jego zorganizowanie, o danie
mu tych fundamentów trwałych, na których gmach cały
następnie ma być wzniesiony, to też, rządząc się jedynie
,chęcią przysłużenia dobrej sprawie, położyłem nacisk, aby
w pierwszych latach, w których chodzi przedewszystkiem
o zjednanie jak największej liczby cz,łonków i utworzenie za- ,
kład owego kapitału - dużą część pracy włożyć na założy
cieli, którzy, dając inicyatywę, łatwiej ją w pewną przyoblebleka formę.
Przy wielu jednak wprost wspaniałych warunkach, jakie daje stowarzyszonym ustawa, musimy wykazać jej ujemi1e::strony, a mianowicie dla większej części ludności bied,łUejszej, w ciągu pierwszych lat 40-tu, jest Towarzystwo za
.łośźtowne, starsi bowiem ludzie, chcący przystąpić do To-
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warzystwa i mieć z niego korzyści, muszą, według brzmienia
ustawy, wnieść wszystkie składki zaległe od lat 20 wieku,
wraz z procentami. Dla osób, liczących już lat 40 lub sa.
są to rzeczy trudne.
Pięćdziesięcioletni członek musiałby
wnieść 633 rubli 78 kop. w pierwszej grupie, a 1464 rh,
34 kop. \V drugiej grupie; sumy to znaczne, któremi nie
każdy rozporządza.
Zato członek 30-letni, a nawet 35-letni, może bez \vysilków zapisać się \V poczet członków Towarzystwa. \V pierwszych bowiem latach procenty słabo narastają, a jako przykrad zaznaczę, że składka po dziesięciu latach wyno~i \\.
pierwszej grupie 128 rb. 09 kop. Gdyby ją czlonek corocznie wllosH, zJoży,tby 104 ruble. Po upływie pierwszych
dziesięciu
lat, będzie musiał nadpłacić 24 rubli 09 kop.
procentów, licząc po 4 1/ 2 od sta. Można nawet zażądać.
aby składkę tą Towarzystwo rozłożyło na tygodniowe raty,
w ten sposób opłacając przez lat 18 po .40 kop. tygodniowo, spłaci pierwsze 10-lecie z procentami, a nadal będzie
już tylko wnosH składkę pojedyńczą. Ten sam stosunek
pa:1u~e i \V Ił-ej grupie.
Trzydziestopięcioletni
kandydat

może zażądać przedłnżenia terminu emerytalnego do 6s-go
roku życia i wtedy wniesie tylko za 10 lat składki zaległe
z procentami.
Niedogodność ta jednakże,
z każdym rokiem będzie
5ię zmniejszała, tak, że za lat 30 przy dobrem zrozumieniu
swoich interesó\v, mal'O znajdziemy ludzi takich, którzy nie
zechG1 zapewnić sobie spokojnej starości tak niewielkiemi
uszczędnościami, tak bajecznie niską składką.
Zaznaczamy przytem, że cała ustawa ma ten ważny
przywilej. że Ogólne Zebranie przedstawicieli, a przedtem
Ogólne Zebranie założycieli, ma prawo regulować inte~es~
stowarzyszonych i w miarę lepszych obrotów zbliżać cza~
emerytalny, lub powiększać emeryturę członkom. .
Teraz wypada wyjaśnić jeszcze jedną bardzo ważną
k\vestyę, a mianowicie tą, czy pobierając tak mał'e składki,
Towarzystwo zapewni· członKom dostateczne utrzymanie,
czy czasami rachuba ta nie jest mrzonką.
Ażeby odpowiedzieć na to pytanie, znów musimy zawadzić o cyfry, dla otrzymania których przeslałem cyrkularz do większych miast szląskich i niemieckich, aby zdo··
hyć tym sposobem pewne dane, co kosztuje utrzymanie jednej osoby w przytułkach, utrzymywanych kosztem miasta.
emerytalnych towarzystw bowiem tego rodzaju, jakie daje
nam przytoczona ustawa, dotąd nigdzie niema.
Wiele magistratów odpowiedziało na rozesłany cyrkularz. Z Wiednia, który. obecnie Hczy 1,958,323 mieszkallców (obrachunek z końca 1906 r.) dr. Hecke, naczelnik wydziału statystycznego w magistracie, pisze, że w zakładach,
miejskich znajduje się biednych od 14-~o do 50 roku męż
czyzn 559. kobiet· 40-+, od 50 do 60 roku niężbzyzn S 19,.
kobiet 421, razem zaś· ze starszymi nad lat 60 mężczyzn
1712, kobiet 1143, w prywatnych zaś zakładach mężczyzn
3345 i kobiet 3154. Utrzymanie jednostki w zakładachi
miejskich kosztuje rocznie 139 koron, w prywatnych 134
(okolo SS rubli rocznie).
Królewiec w Prusach, liczący 223,770 mieszkańców,
. pielęgnuje .122 mężczyzn i 81 kobiet, razem 203 osoby (sta-·
tystyka z dnia 15 grudnia 1906 r.); kosztyutrzymaniadzien-·
nego jednej osoby wynoszą 46 fenigów, czyli około 168:
marek rocznie. Pomoc lekarska rocznie kosztuje 1,500 ma-rek, to jest 7 m. 8 fen. na osobę.
Magistrat miasta Chemnitz wydawał na utrzymanie je-dnostki 45 fenigów dziennie. Magistrat miasta Katowic dal
nam dane, dotyczące szpitala, 49 dorosłych i 4-ch dzieci;
utrzymanie tego zakładu kosztu je rocznie przeszło 14,00<)marek, t. j. około 264 marek na osobę.
Bardzo bogaty statystyczny materyałnadesłał nami:
Magistrat miasta Hamburga.
Statystyka tam prowadzona jest tak dokładnie, że wie-o
my, ile dziennie spożywa członek domów zarobkowych lub,
przytułków mleka, chleba, piwa, zupy, cukru, mięsa i t. p.;
wszystko to z dokładnością najściślejszą jest obliczone na.
gramy. To samo czytamy w sprawozdaniu BerJińskiem, ..
\V Kolonii, liczącej 437,764 mieszkańców, opiekuje się
miasto 219 osobami, a koszta utrzymania jednostek są na-··
wet większe, niż w Hamburgu, gdyż wynoszą 354 marki na.
głowę i przedstawiają się w następujących cyfrach: mieszkanie 12,214 marek, utrzymanie 48,000 mk., odzież 1,200 mk.,.,
lekarz 600 marek, lekarstwa 2,120 marek, utrzymanie zarządu 15,000 marek i różne wydatki 11,000 marek.
Zważywszy te wszystkie dane, zważywszy znakomite'
. utrzymanie, jakie miasto Hamburg daje swoim pensyonarzom w domach zarobkowych, gdyż nawet piwo wchodzi::
do budżetu, przychodzimy do wniosku, że za 100 rubli bę-·
dziemy mogli wyżywić dobrze emeryta I-ej grupy, a doskonale za 240 'rubli· emeryta II-ej grupy.
Mniemajmy też, że· majątek emerytów znacznie się"
wzrośnie, ar dobre gospodarstwo da tyle, że ·nawet w pier-·
wszej grupie emeryci zostaną zupełnie dostatnio obsłużenil
j na niczem im zbywać nie będzie.
Ulltawa zos~ala zat\\" ierdzonl\ i wkrótce Towarzysto zacznie·
swoją działalność.

ROZW·OJ. _ ... Sobota, dll,ia 30 marea 100'1

Dodatek!
fi

;

od

UL1~l

n

Il Ui

I

I

W Ą%vestyi podatku od frachtów, pobierane~·
go :na. kąei fabryczno ·łódzkiej, rad.ny miasta dr.
L. na pO~iedze~iu komitetu gieldy dnia 18 marca
r. b. udzl3m następujących wyjaśnień:
Podatek odfra;chtów pobiera się na zasadzie
Najwyżej; zatwierdzonego orzeczemia Rady Pail~
stwa z dUa 21-go grudni~ 1893 r.) a mianowicie
1/10 kop. od puda węgli i 7/10 od puda innych to~
warów, przYDjwających na stacYę ;f.:,;ódź kolei fa,bryczno-l6dzkiej.Wolue . Oli podat.ku są: zwierzęta, r~kwizyty wojskowe i bagaż pasażerski.
K. as.a k?Je~jOv..'a WI.).laca podatek do kas.y. miejskie),
p?ble~aJf: za zarząd 3ł% od wpływów. Gazo\\' J11& lodziH. na z~śadzle koncesyi swej uzyskanej
w r. 18~" wolna jest od płacenia podatku.
StOlI; 'nek dochodów z 'tego podatku do: 3.) 0g~lnych:'ł ochodów kasy miejskiej, b) do wydatkow wo'a ;le, c) Il8.policyę, d) straż ogniową miejską. e).ri 'ruki, w szczczególnośei-okazuje się z
llastępUt;~ej tablicy, na której zestawiano liczby
PO~wsa
od 1893-1:901 r., w tysiącach rubli:
o

T

_____
W_t Y slą CaC_h_r_.11_1)_1_____.
1893 l, 27
26
1894 3t 96
88
:~~ 90
..,
1895
91
2 0 8 4 0 7 192
.
1896 '. 02
2~5
583 183
\
85
1897 ;Q ,46 183
667 183
110
1898 '. :.04221 Upr.w.
918 183
188
1899 Jj 137 286 4ipr. w.
641 183
100
1900 . (~40 217
908 183
89
1901 .li ~93
226
9HS 188
431
1902 ~1~27' 240'
li14 183
182
1903 li! !42
217
150 1135 184
71' 470)
1904 le 195 130 430 11 ~6 184
40 163)::;
""

9;;g

1~5)e\' >1.6

105

350

)67 budżet

65

19Qf.) y~ 3ÓO
190'7 a

lj

~rachto'm Ił bu~&o'} ml'H(i'[!ł :U~~~~Z:;%I:~~~~ną P~:Y~J:m~~~r~~~~y~a;~

Jj

1173 185

40 360}~
3.1)

199 lQ~r. w •. 1100 184: . 40
1067

~

izumienie tych eyfr kasowych wymaga pe;)bj.a.śnienbuehalteryjnyck) ze względu nil
prowl j ~enie ksiąg doehQd6w i wydatków miejskich.
Rubr~1 a wydat.ków odpowiada rzeczywlstości--na

wnye1

lub

•

l.

inną ~~~r~~ i~~;~~Y:ą i U~~i~!o~ga~~W;a~:ł:lfaJie t~t;g~~~

żadnej fiuktuacyi, wskutek czego kasa miejska
zawsze remanent kasowy z roku poprzedniego, tak, ' płacić je mnsl, choćby magistrat zaniedbać mial
że o ile byty jakie
oszczędności, jak w latach ; najpilniejsze swoje llotrzeby.
od 1893--1902 - . milion l'ubH -one stale do- !
Taki los czeka. nas z brukami. Zacząwszy od
pisywane byIy do dochodów, zaś od r. 1903 -190;} : 1897 r. t. j. peryodzie, kiedy norma wpływu od
l wysokie dochody nie wskazują szczególnego pro- l' podatku na frachty byla wysoką, zaoszczędzony
sperowanla, przeciwnie zaś w tych latach czerpa- i z tego podatku fundusz byl zużytkowany na forno z kapitału zapasowego dla zrównoważenia wy- ! sowne zabrukowanie ulic miejskich i na ulepszedatków t. j. z oszczędności lat poprzednich nie samego bruku przez zaprowadzenie drewnia·
milion rubli. Odejmuiąc z rubryki dochodów za i nago na pokładzie z cementu.
1906 r. rubrykQ wydatków (1,100), otrzymamy sumę ~.
\Vydatkowano rocznie od 100,000 do 470,000
200,O(V} rub., ktr')ra. rq)rezentuje< mniej więcej kapi- rubli. Od roku. 1903 do 1905·-milion rubli na ten
t.al za.pasowy, który przeszet.U do rubryki docho- cel zm~yto. Ale obecnie, kiedy zapasypieniężue
tlów na 1907 r." jako remanent z lat dawniejszych. zostaly wyczerpane, kiedy wypada dopłacić ze
Dla -wyrównallia. zaś budżetu wydatków za 1907 r.
zwyczajnych dochodów kasy miejskiej, t. j. z opła~
(1,067 tys. r.), wypada czerpać z tego remanentu z llieruchomości więcej niż. połowę do docho{lu od
65,000 rubli i pozostałaby suma 135 OOO rb.
frachtów (115 tys. do 224,000 w 1906 p. tablicę)
Suma zapasowa nie znajduje się w ka- l na. same' utrzymania policyi i stra.r. ogniową wiejsic·w formie gotówki, gdyż ona faktyczilje~ za, 1 sklh-dziś wszelka myśl o inowaeyach je.s~ plonwyjątkiem 50 OOO rub. w 4% rencie, wyczerpaną m}: do chwili pOWiększenia się -dochodów miejskich
jest przez tak nazwane awa.nse, t. J. wyda tki, z nowych źródeł resp. do rozszerzenia podatku
które, okaza 'NSZy się w przeciągu roku lmaieCl':- od frachtów na towary przychodzące do miasta
nemi, do budżetu wciągnięte będą dopiero w przl- koleją warszawsko-kaliską.
sz!oścL Na zamianie dawniejszego kapitału' zapa'Vjlrost kom:;erwacya bruków' staje 3ię niemoż
sowego, oko~o miliona. rubli z przed 1902 roku, li wą. Bruki drewniane muszą być odnawiane co
stracono 20% z powodu nizkiego kursu w chwili ;) lat, tilużej nie starcZi~ przy.łódzkim ruchu. To
spieniężenia renty.
I też wobeo oplakanego stanu kasy miejskiej '! r.
Podatki miejskie nie wplywają regularnie. i 1906 wydatkowano tylko 31,000 rb. na brukIl a
Od kontrybuentów kasy miejskiej nalezy się rub. ; w budżecie 1907 r. przewidywana jest konserwa600,000, z których 300,000 rub. są prędzej lub ; cya bruku kamiennego za 27 )000 rb.~o s% konpóźniej do umorzenia.
i sekwell(~ye zmniejszonego wpływu z tego poda.tku:
W roku 1899 podatek od frachtów· najwyższy \ skutek konkurencyi warszawsko~l{aHskiej (lrogi żejaki kiedykolwiek osiągnięto - 286 tys. rb., sta- ! laznej.
.
.
nowil 45% wyuatków miejskich. 'V roku 1906''''NieJaleką jest więe chwila, kiedy sławny pod
tylko 10%. Jednocześuieze zluniejszeniem się wply..; i względem reputacyi .stan bruków Iódzkieh los da...
wrr z tego źrÓdla ubywa kasie miejskiej pieniądz ! wniejszych (z przed roku 1893) wróci i da sit·
kaźdej chwili do rozporządzenia będący, go-: nam we znaki.
tówko~'jiy, peryodyczny,mogący zapewnie takie
Jes~cze jedna okoliczności uęp.ra.wiedli»;ia
wy. da~ki, które w. ypada PłaCi".. ' regularnie co mie, i w najwyższym stopniu rozszerzenie. podatku Qd.
siąc Jak pensye, na utrzyma,nie policyl;straż Oli l frachtów także na towary przychodząca koleją.
gniową miejską··
\ war.szawsko-kaliską. :rrllasto zrobiło w r. 19(H:r:.
Jak widać z tabl!cy, 'podatek od frachtów zo- ) kolei prawie darowiznę, biorąc 3/'iO I)"-rb. za, dziestai zaprowadzony z chwilą reorganizacyi policyi ' sięcinę (2 morgi) gr unt \.1. pOti lasem będącego ze
w .1893 roku. Od 1894 - HJ02 oprócz dochou6w swego tel'ytoryum, a mianowicie odstąpUo 60
ua jej utrzymanie z tego źródŁa były pewne plu- dzies. za tę nizką ceul~. Kasa miejska nio~la tę
'. sy na. bruki. Od 1903 przybyło także 71,000 jeofiarę w tej nadziei~ że p.odatek od frachtów. któ'.I.norazo\Vo na urządzenie strażyogniowej m.iejskiej rago· zaprowadzenie na towary przycho~~ące tą
i .roczni.e40,OOO rb. na st~ż.·iniejsleą~ bęlląe(~. pod koleją.
cln~j}fpel'traktaGyj kupn.a, .)tWestyi. !lie
komendą policyi. Jednoczesnie'zmiliejszyl się popodlegal, zwróci jej stratę na.wartosci odstąpio
datek od frachtów na kolei łódzkiej, wskutek wzmo.. .' nego gruntu. W dyslmsyi obywateli nad tym przedzeuia się ruchu na h.onlwrencyjnej linii kolei war- ~ miotem w magist,racie ten momentnaJ~vyra~n~ej
sza\ysko-kaliskieJ.
'.-'
był zaznaczony, inaczej niktby się uiezgodzU)la
Doszł'o do tego, że doyhó<i. od fraehtów nie
taka oTI.are.
opłacal potowy wydatków na te dwie ostatnie po.. Na domiar złego dri:~ewo wycięte letnią pOfl}
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rA PRZYZBIE.
p-

.Znalazl,. em dziś naprzjzbie rankiem "List otwartr".
~lo,rę. \ v rękę ... oglądalIl... Zżółkłe 1 stare karty,

.Jak gd yby z gospo.d.arskich rejestrów wyrwane.
IpisDl{ :) równieistare, zgóla mi nieznane,

Jak najemnik.? Czy ja żyd', kiedy wodzom grałem
Dla zysku nawspomnienje Ojczyzny płakałem?
Qzy dlatego mazurków uczyłem bachorki,
Zebr sobie wypchały talarami worki'?
qzy dlategom się z listy za Niemen przekradał,
Zeby mi kto coś placU, albo też co nadal?
Nie! Panie KramsztykI Ja się llważ3m z jnnemi,
Nie żydem, ale jednym z prochów' mojej ziemi!
I~an mówi o zapłacie ... Pan inię za to chwali,
Zem nie brat.. Panie Kramsztyld a czy inni brali?
Go wzią.t ksiądz Robak? pytam, oprócz krw8wej

Lecz ~ ,odpis własnoręczny bowiem bez kr1.yiyka•.•
U s.~, ej góry adres:' "Do pana Kramsztylca" ;
. '
[blizny?
POllIJ( i motto: Było okUlist6w 1.l,ielit,
A dal dużo, bo pychę zlożyldla ojczyzny!"
A.le ;)ó den, głupstw tak~ch nie plótł Q Janlr-iel,u .. !·
Co brał'a owa szhichta W Do"brzyńskjm zaścianku?
'I:lst~'1 :'zmial Jak następuje:
~ Co Sędzia? Podkomorzy? .CQ klucznik ~Iopanku?
~,~
'.
"Doszła mię wiadomość,
~ Pytam pana!. Czy według Pańskiego mniemania
~~ś'() bie4uym Jankielu mial odczyt Jegomość,
I Taki Klucznik to nie wart rąk ucałowania,
Ze~ ,mi~ opisał z serca, Ulowy i oblicza ...
l Gdy dla krajul. na jedno ojczyzuy wspomnienie
Tylko \PO co poprawiać I)ana Mickiewicza?
Grzech nawet p'fO p'ltblicQ wziął na swe sumionie?
?Qeo glósić te rzeczy, które się nie mialy,
Czemu ich Pan poniża, dlaczego i za co? .
Po eopo~iżae jednych dla drugich poehwały?
Pan żyje w takich czasach, 'gdzie za wszystko
Taka pochwala gorzej boli nii nagana,
[placą,
Bo z za\lriści zrodzona, bo z fałszu wyssana
I ż,ądają zap~aty, więc pan nie pojmuje,
It1lk.o chwalonego niepotrzebnie wstydziCo czuć powilllcn ezlowiek? co kraj sw6j miłuje
A.. ~e4 ..ws~Yd winnincznć wszyscy polscy żydzi!
~n~ WS~)'dl.V.7szal\Że Jegomość ch waliłeś mię za, to, 'V. ciężkiej chwili •.• Pan Vi7szystko na p1enj~dz.
[ ohlicza!
Zęru.:kr~J kochaX, za żadną nie patrząo zapłatą!
PanleRramsztyk! Nawzajem stary Jankiel spyta: Z raehunkiem czyta nawotpleśni l\ilickie\viczal
C~y Jlliłość, l~raju-to jest lekarska wizyta,'
To rzecz gustt! i woli, i chęci, i wprąw Ja Ętórą fizy1;owi z miasta pIacie trzeba?
Lecz Ja Pana kwituję ... z rachunkowej sławy!
Czy kochać tylko można za ImwaJ:ek chleba?
A zresztą,. prawdę mówiąc: to byla zaplata!
Pa.u,i~, ~ralUsztyk! my żydzi w NapQliollskiej dobie Jeno wprzód wzięta... Byly- Kaźmif'rzowe' lata!
1tly slell slU y o Polsce naszej, nie ·0 sobie!
Byl przytułek dla biednej żydowskiej gawiedzi
~~lll wte~y przed oczyma we lztlch .naszyehstaly W' tej Polsce, Q której Pan-panie Kramsztyk:N~e i!~Z!, nie zaroblu, 11awet Ide kaha1y
[bredzi!
N.le ~ÓZ~lC~! Zakon~~l nam był Orze! Bialy!
Ale którą my Jankle, Boruc1lJ i leki
'Zlellll a l luebo PO}SKle!. Czy Berek pod KlecIdem
Kochali jako matkę: ..• Byl statut wlś!icki
SprZedawał krew Oj czyz.uie, sl>osobam niemie'ckim: BJ' k,\~ ziemi-gdy wsz~d}' ścigaui jak zwlerz~--

Z

Co nas na swoich piersiach przytuliła szczerze!
Nie, pr.awda, Panie Kramsztyk - żem nie brai
,

[zapłaty!

brali i dlngiemi la.ty!
Ja bylem winien płacić i odpłacić chciałem ...
Nie mogąc walczyć spolerui cho(~, po budkę '~ratem,
Bo to i moje święto bylo w onej dobie
•
Ja.k każdego, co Polskę czul i nosił w sobie!
A .Pan mi, Panie Kramsztyk--wylicza zQ.stugL..
Czyż to zasluga kochać? albo plaeić długi?
Czyi: zasluga dla ptaka,że się czuje l)takiem?
Albo może żem zrodzon w Polsce był polakiem!
~ czym przez to się ojców przeniewierzy! wie~e,
Zem do mojego Boga. mial: polskie pacierZe?

Ja, i moi

ją

Pa:nie Kramsztyk! Pan chcialeś, jak. bieduych na,

, [sabat,Obdarzy0 mnie, .Jankiela., da6 mi jakiś rabat
Za to, żem' kochał ziemię, w kt,6rej ~ię zrodziloUlDziękuję.,.Na ten dochód całkiem nie licz'ylem.
.Mnie starczy grudka ziemi w litewskiej' równinie,
I ba, która na kSiążkę MICkiewicza spłynie,
1fnie starczy to, że nieraz nad mym wizerunkiem,
Potomność imię żyda wymówi z szacunkiem,
Więcej nie ebc~.
Tę re~ztę zostawiam dla Pana•.•
\V końcu przypomnę jeszeze. Jest przypowieść
[znana,
Bo jeszcze w Starym głoszona Zakonie:
"Ud moich nteprzyjacióI to się sam obronię,
"Lecz od różnych przyjacIół, niec'u nóg mię
[zachowa ... •
Pan zna, ją, panie Kl'amsztyk?
Jankiel z SopUooWQ;
...••)
( " Gome!.i
.

przepisał

El
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straeUopolowę na wartości i zuazilo resztę la-, runkach .fab~·ycznych po wsiach ~ t. p.
.
su choroba •. polegającą na niszczeniu kory drzew
Czyz WlęC w brakufelczerow polaków mają
owadem. '\Vsklltek tej okoliczności wypada obe- ! posterunki te zająć felczerzy z Cesarstwa, kt6rych
cnie rok rocznie wycia"ć 0<1 12000 - 20000sztulc liczba docbodzi tam do 4(),OOO?
z drzewostanu t tak, że wkrótce, o ile miasto nie ~
Niechże wreszcie przeciw tej szkodliwej akcyi
,będzie, . w s. ~anie przystipić do. regularnego gospo- .1 przemówi .statlst~ka, wykazu~ąca d. o nie~n,~ wna,
darstwa Jesnego, lasu siadu me pozostanie.
' podług obbczeń pIsma lekarskIego "ZdrowIe, zaS,trata więc na majątku miejskim od czasu d ledwie 1,541 lekarzy na cale Królestwo Polskie;
;,budowy kolei warszawsko.kaliski~J jest k?los.alną .. ~ odUczywszy z tego 86~ lekarzy warsza~~kich,
Jest więc dążeniem slusznem' l sprawledhwem otrzymamy na ca~y kr~J 676 lekarzy, t. J. 1 n~
przez zaprowadzenie podatku ~a frachty pr~ycho~ ] O,~~5 mieszkańcow, kled~ stos~tnek ten wynosI
dzące l\Oleją warszawsko-kalIską odzyskac cboe
w NIemczech 1:2100, we:fi rancyl 1:2500, w AuVI części powyżej wskazane straty kasy miejskiej ł stryi 1:3000.
i mająt1cu miejskiego~_
,
Niestosnnel{ st~je się nabiera j~sz?ze go~szą
Przy udziale radnych. pp. Her~sta, S.p. I{~- I p~oporcyę. przy . mzkim u n~ pOZl~mle szpItal ..
nitzera, Majera, Poznańskiego magIstrat wystąpił I m.ctwa, n\zszymnl'i w Cesa.r~~wle, gd~le na> 10,000
w dn. 26 grudnia 1901 r., 3 lutego 1903 r., 30 i mIeszkańców wypada 6,2 łozek, zas n nas tylko
marca 190,5 r.. z ,podaniami umotywowanemi do 5,8.
władz. wyższych. specyalnie w tej kwestyi. Jak
&Teszcze jaskra.wsze śWiatło rzuca na 'to atawiadomo'. dotychczas bezskutecznie.
tystyka zachorowań i śmiertelności, sięgająca n nas
Opi~l\any stan k,asy miojskiej, zniewala ma... do 28% na 1000, wobec 16-21% za granicą.
O'istrllt do lwnowleniaswych starano W tym oelu
Dodawszy tu zupełne zaniedbanie stosunków
~daje' się także do' komitetu giełdy o opinię w l zdrowotnych w kraju, brak kanalizaCji i wodociątej liwestyi.
ł gów7 brak dróg komunikacyjnych, a otrzymamy
Wyluszczywszy swój p~gląd. i położelli,e ka- I dopiero całkowity obraz opłakanych warunków
8y miejskiej ,wskutekzmmeJsz8UlR dochodow o~ i cier~iąeej ludnośoi, 'ctórą antyspołeczna. ~kcya pepodatku na ~rachtr uwa,ża, że usunięcie wal~l ł w~~J grupy l~k~rzy: chce jeszcze b,ar~zieJ skrzyw~
,konkurencyjneJ dwóch dróg powinno nareSZCIe dZIC, poZbaWIając Ją ,n3;.wet dorazneJ, .za,s~ępczeJ
: ustać na jego terytoryum ze szk~ą d~a handłu- porno?y. s~ych pOmOCD}~OW felczerów, dZIałających
jących, f~>brykantów i kasy mIeJskieJ.. Trudno
przeClez Jawnie pod selsla kontrola lekarzy.
przypu~cić, aby zapatrywani.a komi~etu giełdy byDoświa.dczeniem., zdobytem ciężką pracą ~y.
1y odmIenne od Zap~lil'ywama ma?lstratu... Prze- cia calego na. posterunkach, wyznaczonych nam
mysI j handel najwięcej korzystają z opIeki or- przez społeczeństwo, a potwierdzonych przez 'Ustaganów bezpieczeilstwa i bruków, sluszne więc I wy, okupiliśmy ptawowyczucia i zrozumienia pojest mniemanie że one najwit)cej przyczynić się ł trzeb zdrowotnych tegbż spoleczeństwa.
llOwiDny do ut:zymania ich. w spra.wności.
ł
Żywimy tet przekonaniel że dopóki każdy
Gdyby komitet giel.dy iDnegó b.rt zda~ia~ po- I ci~rpią:cy, b~z w~ględu na z~możność, me będ~i~
· zostaJe t,ylko alternatywa zastanowIenia SH~ l de- I mlalzapewttłOneJ raoyo'nalnej pomocy lekarskieJ,
cydowania innego i nowego ogólneg? ~od'tt~u ~a ~opóki. samo. zycie nie. zwoln.i nas od. ~lnżby spowszystkich mi.eszk,ańc~w.. Czy znaJdzie. SH~
l~czneJ., wytrw~m~ na stanowlf:l~acb, .. dąząc do pod· wni.e. prosty l sprawlsdbwy podatek-Jak roz.. Dl,estenIa nas~e.J., ~,ledz,.y ,P,,rz.~z SrednI, ą. szkolę meszerze.niepodatku na kalislią drogę, to jest pyta~ , dyczną wprzeswladczemu, ze w ten tylko sposób
nie wątpllwe,
Dr. Likiernik.
j slużyó potra.fimy spoleczeństwu nadal z korzyścią
i przez długie jeszcze lata;.
WarS2&Wa, 21 marca 1907 r.
- .....- - - -

ustawodawczych, zmierzających pr~ewalnie ,." do
ustalenia ręl\:ojmi s1vobody obywfłtelśld0jfjaJri~ini
były projekty ustaw: o nietykalności Isobistej,
nietykalności poselskiej, o rówDouprawnjttiu oby...
watelskiem, o zgromadzeniach l'zmianaellw u$troju Dumy" pallstwowej.
. '.
Przeprowadzono rozprawy' ogólne lad pro:"
,jektem w sprawie agr~nej, które naj "ęcej za";
t jęty C3asu. ,.'
..
...., ,
~
Na po~ządku dZlenny~, .byly " Ju.z,proJe~~~
! ustaw o zWl~zkach, o· wol~osel su~~e.nuł., w.oln~SCl
~ prasy, o zunanachw ustroju sądowmct.wll wpo~
I stępowaniu. sądowem. i 'o . powszoohnem bezpla-.
! t-nem nauczaniu elementarnem-ale 1>umęrozwią...
! za.no.. ' .' , . . . . .'. "
~
. Z~'przyczyny rozwtąZa.lll.a Dt1m~ allUrzypo . .
dają JeJ uchwalę o pogromie w Bldymtoku, a.
ostatec~nie jej kontrodezwę d-o Indu llak:omuni...
kat wyda~y. przez rząd w spra.wie agrar.ej.
DaleJautorowia broszury omaWiają ~tosttllek
KOla ~olskieg? do innyc~ PORtów polski<1, ust~6,~ .
Kola l zarys prac, podejmowanych 1vew~trzĘ.·9~,
la, .s~osun,ek Koła ~o grup pa,rHunenta.r.ych .ri);",~
syjslnc~) zasady ogolne taktykl przez 1010 sto~
so~anęJ,~ c.z~n~y ndzia'l ~ota' :v pracac~ prla.I~en. tu l wrS~l~tlaJą st~nowlsko ~ . wy~tąpHm& Kola
ł w w~bltll1eJszJch epIzoda.ch ŻyCIa płSrWSZ( I!UIll!.
!
~ą to rzeczy znane .ze sprawozdań lZHi'nmt ka:skwh. Dowod~ą one, ze I{~o pra:cowBO oSię ..
i d~Ie~ z po:vagą l taktem, stwIerdzaJący" wyr~~
I bIenle pohtyc~ne..
_ . . . . . : . '.
~
. Z~chowame SIę z rez:er~ą wob~e ~epązuJą ..
oogo Slę w Petersburgu zWIązku S!owu~~kiego~
I ~rganiza?yi, k~ór8. na szero.klej ;podstawiefedera-:
,hstyczneJzamlerzala poplerac odr~bnJtrozwój
(, wszy.s~~ich ." lu~?w ,slo;wiańskich, .. dowiQ,d) prze~·
I zorno~cl ~lelk!eJ.. Idea t?" wspaulala, lezez3s,
! na. Jej w.clelen~e JeSZC'le Ulę nadszedł. .
~ , . St~lerdzaJ~ to dal~ze .w.yp.a~kL po t'ozwią-,
l za~lU.p18rWszeJ D~my 1 n~t~?J obec!lyldll: lr~~.
j Syj~lue.?9 w spra~le a.uto~o;m
. . llkr,esow., nas,tr. OJ.
1 polItykI rządowe), wyraz1ll6 zaznaczone: CQ do
tej kwestyi w deklaracyi StQlypina.. Toteż,~świad~
& czenie Ko~a p()lskiego,
żeprzyst,pienie .f.cZllieJ-'
'I SZ.,6. po.lak. ow z K.rÓlestw.a.. d,o ZW.ląz.ku . SPWia.. . .
skiego możliwem będzie dopiero po uentaleniu
ZBIOROWY PROTEST
naszej' autonomii byl.oaktem nietylkopr~tzorlió.
KOŁO POLSKIE
' ścllecz i .dojrzałości polityc~nej. . .·l~... .
VI "rawie' ukrócenia słnib;rldrowla" Królestwie
'ralttyka .Kola polskiego pol~gała na ~m,.pr
Polakiem.
W pierwSZeJOUml8 panstwoW8J rosYJskieJ, i zdQbyć w Dumie należne stano'wIsko . dl gola;
Umocowani przez ogólno-krajowy ~jazd fel..
(Artykul nadeslany).
f ja.ko przedstawiciela odrębnego narodu idążyla
· czarÓw, niźej podpisani zwracają się ninięjszem
l do wywalczenia autonomij.
.
.'. '
do świa.tłejprasy polskiej, do szerokiego ogółu
-s.
Dzięk.i tej taktyce, Kolo zdobywalo'coraż
,lekarzy, do całego wreszcie spoleczeńs.twa 2 pro.. (SpraWozdanie poselskie Fr. Nowodworskiego i WIad. trwalszy grunt pod noga.mi i .sZ9ieunekiby l'
,testeni przeciw podjętej przez pewną grupę lekaTyszkiewł0za, b. posłÓW m. Warszawy).
przygotowywalo grunt do walki oautonon~.
· rzy sprawie zniesienia instytucyi felczerów~ .00
Pod tytułem powyższym wyszła w Warszawie
UdzialKola polskiego . .." pracach pał~m8n.;.
świeżo zaznaczyly następuj~e uiewczesne posta.- ! bros&ura, omawiająca działalność Koła polskiego
tarnych mial zawsze ua wido.ku 'swobody Jywatelskie i ujawnienie, że w kraju naszym.PQ~ Jzech~
nowienia:
I W pierwszej Dumie panstwowej w Rosyi.
1) Z~mknięcie felczerom i ieh uczniom pr2y" J W ~łowie wstępnem autorowie z dużą .znajo- ną jestidaa ró,tnottpra.wnien,ia naza.sad~ b. de ..
stępu do s~pitali. i pozbawienie ich tern samem I mością przedmiotu malują. ówczesny stan Rosyi ' mokratyzrml. oraz potrzeba, wobśe odrębn] n w~-:
możności)n~ztalcenja się z pomocą materyalu kIi .. I i zaznaczają własoi we stanowisko Dumy, któ~ej
ranków naszego by tu, autonomii. To byłmyśr
,}licznego.:
żadną miarą nie .·lIJożna porównywać zparlamen.. przewodnia przemówień wszystkich :pos!ó: poL.. ,
,
2) .Rugo wanie fe10zerów p'rzez rnalo kultura.l- I tarni zachodJliemi, . gdzie wyrobily się już formy skich na ogólnych posiedzeniach. Dumy.·· '
· nych~pie]ęgniarzy" już obecnie, jako też w przy- konstytucyjne i wniknęły w)trew narodów.
'Ve wszystkich. wybitniejs.iyeh epiżoda 10b.. ~
· sZlych .ziemstwach samorządnych'·.
.
.
Rząd rosyjski zbyt nawyIdy był do wszech~ rad parlamentarnyeh, c~yteż przy, rozpatr: r:aai!n:
. PrzedsięwziEita akcya ta zagraża niewątpliwą władztwa, by zdołał odrazu, abdykować ze swych wniosków ustawodawczych, K()to :W~iąż. ~a'l aCZ&.7
szkOdą spoleczeństwu , obniży bowiem tylko do- ł pra.w, a zwłaszcza . ws~ecbwladDa biurokracya,
lo odrębność naszego narodu. Tak bylo'pr~ tot~
tychcza.sową, i tak już niewystarczającą sprawność
stanowiąca. jakby odr~bny, bardzo 11.przywilejowaprawach. nad sprawąagrarną,ajeszcz~: pno",
pogotowia pomocy lekarskiej, nie zaSilanej wsku- ny stan, związ~ny sciśle wspólnością interesów.
. wniej zaznaczy1.o.. Kolo, źEtjest .. prż~dstaw teleąt
tek za.mlmięcia uniwersytetu i s:bkoly felczerskiej I . Lud rosyjski przez całe wieki nawyklydo l odrębfiego narodu przyrózpra.waeh w·, Wył rglli
oddwóeh lat ani. I1rzyrostem Je~arzy, atH felcze~ f biernego posłuszeństwa, w Durnie . państwowej l uchyleniu się od ud,zi~lrt 'w zredagowanar'. HUla!J
ró. w, a .,n,'.ie wy.nagrodzi jej "Pie.lęgnia. r.Z.,a.mi." nizlde· i, chciał. widzieć. ~ie .~ia"IO ,ustawodaweze,. le..cz. za.r.
odezWy. K.OlO . polskie u~zynllo to na. ej g.łÓW.,. ,nie.
go typu. kulturalnego.
! zem władzę opn~kunczą l wykonawczą.
.
zasadzie, ze odezwa ta byla dla .111.duw .zasad~ie
Godzi zaś akCja ta. w blizko ~,O()O-ny zastęp ł
'. Ponieważ. Du~anarod~la się w czasach roz- , dyrelttywąpolitykiwewnętrzttej .. Takiej ~l~~'i.
felcze.~'ów za. ,~odO, w1c~ .Jal~.O. Wypró.bo,~a.ny.ch :dlig bUdZOn~ch... pra.gIlien.',IUdU.! .Jego, wyill~gali ~owtc,h I. ktyWY.. da..wać JUd?\Vi . PO.'lS'~ie~.~n. ·.ie bt. łO, . ,i 'llie.·.·. jest
zdnnn:1 pubhc~mego wlasme w ChWIlI, gdy pra.. form bytu, z k9niecznośćl nłusmla Się stae Oglll~ ~ wladn:emzadt1e CIalo rOSYJskIe.
,
gną bni podnieść poziom swego zawodowego wy- ~ skiem zestrzelającem .wszystkiedązenia, bole i
Nie mogło też ltolopoIslde ani. n~l'n:dza.(3, ślę'
lisztnlcf'hia }}rzez powołanie do' życia własną ofiar- I 'skargi imper1nm rosyjskiego. Ludy te przez usta I z kadetami. W tej sprawie) . ani·. uchwały iehJłry ..
nośćfą sre~nie} szkoly. medye~n~j polski?.l .,w miej~1 s~ych posłów musi~y .wypowiedzi.eć. wszystko" co l tyko wać. lUusialo' bo wie~ .zażhf1ĆzyĆ; t~ n,chw~·11
sce zamkmętej . dawnej rosYJ8kH~J;zboJkotowaneJ ł leza.lo dotąd na dme Ich duszy. ] ~kt1tkiem tego ! tej nie uważa za p~zezna~zoną iUa hldl1.polskH~\'"
swego czasu przez uczniów, gol~daryzują.cych się ! rozprawy w Dumie przybraly?naraktersprzeezny \ go i jednoczesnie stwiertlzić,ze Dit),co(aSię dl
z eałą UCiąCf~ się mlodziezą polską~
1 z jej powołanie:m~ gdyż trybuna w Dumie była \ bytności w \Vyhorgu,o ile .matobTó zaś wia;vl..
Bezposre,dnie skutki powołanycb postanowień, ~ pierwszy raz miejscem w Rosyi, 'zkąd rozJedz, się l czeDi~tI1sympatyi dht liberalnej więkst'Ości 'poSló\t
pozba\viają killuldziesięciu uczniów dawnej szkoty l moglo swobodne słowo. Były to więc obrady wie ... l tOr&wiązanej.Dumy.
mO,ż.uoś~idokoń~zenia .Ilauk,i j uzyskania patentó"" ! cowe. an.ie. Sa}inowe, p~a.ce ustawodawcze.
..
ogot ,zas. f,e1czerDw mO:4nOŚCl P,rak. tycznego .. dOS,k. 0, ~ l
P().,.~l.m. o .to, .po. nn. mo, przewlekłych' rozp.r. aw,
ualenhl się w szpitalach.
'.
.~ rozciąganych nad miarę i PQtrzebę, Duma dzialaPOśf1ec1nio zaś al{Cya t.a dąl:~y do nieopatrzne" la, gorliwIe i ,uj'awnils.. gorący zapal i ćhęćdo
go zd~zorgan.izo:vanja ustroju slnżby zdrow?tnej, ~ r)~acy nad przebudową u.strojup~ństwa. yv~r?t- ł
opartej Ha zyclOwych potrzebach spoleczenstwa ; luro ,swoim, bo ~aled WIe 73·dnlOwatn Istmeniu l
Z a bój S t w k o11 i ok t a d ,6 \Y.
ina rozpgrządzeniach pra,ynych, powierzających 1ncllwalila ustawę o zniesieniu. kary śmier~i, nsta- ł
felczer.om w jeh zawodowym charakterże funkcjo- wę o przezn:tczeniu 15,000,000 rb. na pomoc dla 1
Ciekawą sprawę rózpatrywał 01Hl!!daj dt~u:ti
'naryuszów miejskich, powiatowych, kolejowych
ludności dotkniętej głodem, Przeprowadzlla nad·
wydział karny sądu okręgowego piotrkowskiegG,
•nie mówiąc jui o wielce odp<>wiedzialnych poste- to rozprawy ogólne nad sieregiem projektów bawiący na kadencyi ~ W Łodzi.
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Na ławie oskal'żonyeh 'lfls1adlo 10 wlo::;oian
ze wsi \Vola Rakowa, gminy Brójce, pow. lódzkiego: 48-1etlllKasper WIru? 40 letni Stanisław
Wira, 42-letni Walenty Lorelltm,yjez, 34-1etni Jan
Wajman, 35-letni Jan Roman, :36-1etni Józef Sujta, 30·1etni Władyslaw Kraszewski~ 51-letni Józef
Sajduda, 28-letni Józef Karnik i 43-1etuiWojciech
Maryasik.Wszyscy obwinieni zostali o rozmyślne
7.nęcanie się i bicie

d.rągami i kamieniami

wlos-

cian tejże wsi; Andrzeja Glogowskiego i Rocha
Krawca, skutkiem czego wkrótce nastąpiła śmierć.
Powodem do tego znęcaaia się i 'bicla wlała
być kradziei koni i pieniędzy dokonana. przez G!og?wskiego i Rocha (ojca) 'i \Vaclawa (syn.a) Kraw-

oow.

Akt oskarit)nia w streszczeniu brzmi, jak nadniu 15 stycznia 1906. roku
we WSI \\701a Rakowa" gminy Brójc8, po~v. lódzkiego zgromadziło się okola stu wlośe.ian miejscowycIl, którzy, otoczywszy dom ,Rocha Krawca, zażądali, aby on i syn jego Wac.iaw poszli razem
do urzędu gminnego, w celu zbadania ich w sprawie
skradzionych lwni j pieniędzy wlośclaninowi Jó ..
zefowi Sajduclzie. O kradziez tę podejrzani hyli
Roch Krawiec i syu jego Waclaw.
Znajdujący się w tlumie Jan Wajman zwią
zal '\Vaelawowi Krawcowi sznurkiem ręce i przy
pomocy wlościan Kacpra \Viry, Jana. Romana i
Wojciecha MaryasJlca poprowadzi! syna i ojca
Krawców do urzędu gminnego brójeckiego, dol\ąd
stępuj~; "Rank~em, w

również nadciągnął Hum.
II utaj wlościanie zaczęl i bić Kra wców, domagaJąc się od nich przyznania się do skradzellla

koni Sajdudzie•.. 'Vaciaw Krawiec wkr6liee przy-

znal się do liradzieży, wskal.~aws'jy na wspólnikt!'
mieszkańea sąsio?uiej wsi Andrzeja Glog(Hvsl\iego,

którego natychmuiat przyprowadzono do kaneelaryi gminnej, gdzie zaczęli tal{ie badać go i bić.
Jednak GXogowski nie przyznał się. W6wczas wło
ścianie, na czele z Janem Wajmanem, Janem Romanem; Wojciechem MaryasIIdem, ,Józefem Karnikiem i Józefem SUjtą, którzy najtzylluiejszy braH
udzial w biciu i badaniu GłOgowskiego, wyciąg
nęli go na podwórze" gdzie pobili go tak silnie,
że Głogowski wkrótce zakończy!. życie, przyezem,
gclr GłQgowski już był martw y, któryś z tłumu,
nasmi.ewając się, rzucił na trupa pęk słomy i pod·
palil.'·
,
.
~rzeczuwajł~c, że i :lch taki sam los czeka,
R?ch i.\Vac!aw Krawcowie wyra.z.ili ;i.YGzenia spowladama gię i komunikowa.nhl, llit en Leż wlościa~,
nie zg'Oth' 11 się i poslalido osa.dy Rigów po księ
dza PawIa. l.aluskęl , który,· wyspo\'vladawszy i u-

dzieliwszy Komunii Sw. Kraweom, stara! się przemówi{~ do sumie111.l, wlościan. leez wszelkie . per··
swazye były bezskuteczne. vVlośdnnin Józef Kornik razem z innymi pochwycił Rochu. Krawca za
ręce i wyciągnął go na podwórze, gdl;ie zaczęto
go bić drągami. Krawiec, wolaJąc o pomoc, obiecywał zarazem zwrócić Sa.jduJzie zrabowany
majątek i włościanie nawet. zgadzali się uwolnić'
go, o He zgodzi się na to Sajduda, lecz ten ostatni, z-llajdująo się w tlumie, uie zgadzal się na to,
skutkiem czego wlościanie 'Znów pochwycili Rocha Krawca i zaczęli ponownie bi6 go.
Wszys&ko to dzialo się w obecnoslli 'Vacla·
\fa i Aleksandra Krawców, z których pierwszy"
:między inułlwizau ważył, że obchodzący się okrutniA Jan Wajman porwał Rocha Krawca za nogi,
krzy lm,ąl, żeby włościanie bili go po 4rzuchu, następuie l{acper \Vjra uderzył Krawca w brzuch
kamieniem. Od zadanych w ten sposób razów
Roch Krawiee, nie prz yszedlszy do przytomności,
zmarl, zaś Waclawowi Krawcowi udalo się u~'a~
tQll'~ życie dzięki tyllw temu, że pisarz gminy
Zbor~owski zamknąl gow areszcie policyjnym.
Podczas obdukcyi sądowo lekarskiej trUI)Ów
Andrzeja Głogowskiego i Rocha Krawca, u p\erw.sz~go znaleziono wiele rozrzuconych po calem
c~ele~ifleów i ran, zwłaszcza na głowie. To samo
UJaWIllono na głowie, plecach i rękach u Roclla
~r~wca, u którego, także znaleziono ,okolo skroni
Wl~ rany tlu.czone 'i jedną ranę na wierzchniej
w~dze. W jamach czaszek obu zmarłych llja'WnJ.o~o simy wylew krwi, spowodowany ciężkiem
~o~lcl,em, co. zdaniem lekarzaGeksperta wywolało
SDuerc.
'
Poeiąg~ięei do śledztwa sądo\vego w oharakterze .,. oskarz~nych o pobicie Glogowskiego i Ro·
cha, Kravical zad:anie im ran śmiertelnych - Jan
Wajman, .Kacper \Vira., Stanislaw\Vira. \\Talenty
I:0re~t~wl,~Z, ~a~Roman, Józef Sajduda ... Józef'
~arlllk, Joze,~8U.lt~, Wladysław KraszewskI l \VoJc.weh l\iaryaslk, llle przyznali się do winyr

lt
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rozprawy 8ąj(HV8 1;1'w301y blizko w fabryce był posądzany o szpiegostwo. .;.\f omen ...
talnie wszyscy ~ię rozbiegli, niektórzy przeskasześć godzin, Do sprawy wezwano 22 świadk6w.
Poszkodownni, miamHvicie iona i synowie J=tocha kiwali przez parkan. a znalazłszy się na polu po~
Krawca, oraz zięt5 jego Filip, dawali zeznania ob- częU strzelać do Dundera. Na pomoc Dunderowi
nadbiegli robotnicy z fabryki Albreohta i puśc!l i
eiąża.jące znacznie więcej OSk;\r2:auych; co się ty ..
czy ś·w iadka 80Uysa Gladysza 1 calego szeregu się w pogoli za napastnikami, z których zatrzynaocznych św iadków, to ci konstatowali najzupel- mali t.ylko Żurka. Na 81edztwie pierwiastkowem
stwierdzono, że udział w napadzie brał i Stani$law
niejsze allbi obwinionych, a przynajmniej uiebra
nie udziału. w z.nęealllu ;:łlę nad Głogowskim i dwiętoszek, którego policya al'ęsztowala w dn~ 11
23 czerwca i znalazła w jego rnieszkauin rewot·
Krawcami.
Wezwany na sąd w charakterze eksperta dr. wer i 5 naboi.
Ekspertyza lekarska wykazała, ię Dunder
Wieliczko, dowodzi!, że w d.anym wypadku nie
otrzymał 10 ran lekkich. Swladkowie na sądzie
można stanowczo twierdzić, iż śmierć nastąpiła
l)od przysięgą potWierdzili swe pierwotne zezna, od znęcania się.
Po ukOllczeniu badań świadków i orzeczeniu nia. Swiad.kowie zaś oskarżonych twierdzlłi, że o
opinii eksperta, zabral glos towarzysz prokura.- 'tej porze obaj oskarżeni znajdowali się gdziein...
tora, p. Jewuokimow. Dowodził on, że w 'Woli dziej. Podsf~dni nie prz yznali się do wiuy.
" W chwili, kiedy sędziowie wyszli na naradę,
Rakowej rozegrał się straszny dramat. To nie
Swiętoszek pod konwojem wyszedł na podwórze
zwykła rozprawa wzburzonego tłumu, to nie sąd
a za nim także i Żurek, który ule pilnowanydoraźny (lynch). Fakt te.l.l przypomina. llam są
dy średniowieczne. Jaką grozą przejmowała sy~ zbiegI. Ucieczkę spostrzeżono dopiero, gdy sę
tuacya, w jaki sposób działa! z rozmysłem roz- dziowie wyszli dla ogXoszenia wyroku, mocą kr.t}~
wl~cieczony tlum, dowodzI ten fakt, że sprowadzo- ,rego skazany zostaŁ f'ranciszek Żurek i Stautno księdza, z sąsiedztwa, aby '\vy~powladal i przy... sław Swięioszek. na pozbawienie praw l po 8 lat
gotowaX ofiary tortur na lamten świat. Smierć ciężkich robó/i a. po odbyeiu kary u.a osiedlenie
IV oddalonych gulwrniach Syberyi. Zueek c(lpo'·
Głogowskiego i HOf'ha nie nastąpUa wypadkov,ro.
Tam było dlugie pastwienie się i znęcanie kilku- wjadał z WOlllosci za kaucYą .100 rb., któl':~ sąd.
nastu włościan n.ad Rochem Krawceln i Andrle- skonfiskowal wobec ucieczki Znrka.
jem Glogowskim i ono spowodowało śmierć. Za..
dane podezas znęcania Się rany, same mogly wywolać śmierć.
VIa tego też żądam zastosowania
§§ 1489 i 1490 kod. karrrcgo.
Obrorlca osli:arżonych, adwokat przys, Pr.
.Maternieki, przedewszystkiem :~wróca u "'lagę s~du
Obecl1;(', gdy domorosJ:y rnsJiikati.,H' 7, amana st;ronę formalna sprawv, mi~nloivicle; ~e eks~
pert Yl'. a lekarska u.;talIl a fi.i(t, ii tf~ nIe by lo znę torstiva lh)1.d'~~Sli.::)ki~ wpro~l.'auza 1\onh,'aktywyht·
ca.nia się; co się tyczy strony materyalnej, t,o cznie wjezyku }.'J8j;jskiru. że nie ot! rl(h~Zr bedzie
. zeznania świadków poszkodowanych t. j. rodziny, .przytoezy~, tuk~l~ kontra.l~'tu p o l s k i e g t) .. z "roku
nie mogą być uznawane jako tchnące istotną. 1875, a 'wi~G z czasu panowania silnego ucisku
administracs jnegO.
prawdą.
Oskarżenie obwinionych nie sprawia tak
POa3J~'lDy bU w doslowIlem brzmieniu:
silnego wrażenia, jak chce władza prokuratorska,.
'
"lVIiędz,Y i). MikOłajem Urbańskimi ObywaieTntaj byIo usiłowanie dostarczenia obwinionych do urzędu gminnego i przedsięwzlęeie środ lem i PoseSSOr€fil domu pod J'\! 59 przy ulicy Za~
ków, ahy Ule' uciekli i llie skrjli. zię. Dla/tego cbodnie) z jednej, a Ile. K. Poznafl.SkllU z druKrawca i GŁogowskiego ~wiązano. Oczywiśeh\ giej struDy. staje lliniejszy lwntrakt dobrowolnie
um6Ydony i zawarty, w następującej osnowie:
że ten i ów z pośród tłumu mógł zadać mniej
§ 1. l'Gsessor br. K. PoznaIlski wynąjmuje
lub więcej cięzkie razy, lecz n!e mOżna sta,·
nOWt'.zo du\\'odzić, ze w danym wypadku pastwio~ od lJ rbatldl·; i\:go VI domu swoim przy ulicy Zucho~
no się. l{1iO był faktycznym sprawcą zabójstwa-- dniej J\f2 C,H następnie opisane st.ancye skł'adającB
się: na. dolo trzy pokOje i Kuchnia, a TIU. górze
nie można, było ustalić na sądzie.
pokuj j Kl}clmia na rok jEden, zaczynatl się maSzkoda wielka, że brak nam zeznania 3traź
nlka. Draezyka, któreby dostarezylo do sprawy tący od Sgo Jana 1875 roku, a kOllCZY<:' się
S go Jana 187G roku, za Sl1riH~ Jtubli srebrem
wtele danyc.b, wyświetlająeych fakt G.toguwskie .
go i !{ra\vców tłum prowauzil do kancelaryi D\.vieście rocznie w monecie brzęc:qcGJ kurant,
gminnej jako zlodziejów: aby natychmiast wydo.- roeznie wynoszącą1 którą polrocznie ratami po
Stu Rubli z góry; w dniu zaczynającego si\ lewarbyć od niell zezname.
\Vezwanie księdza. nastąpiło skutkiem nale- talu każtieg:o wjiej' WSIH)mniony lokator wyp!aganiu, i żądania. Kra'wców. \Vlc;śelnnie zgodzili cuć przyrzei\a i ohowiązujcj się.
§ 2. Uchybienie którejkolwiek ra{~y przez
się na wezw~11lie księuza, gdyż liczyli na to, że
najmującego, lub któregokolwiek z niżej wyszczeobecllośc księdza sli.lo11i Hochów do wskazania,
gdzie są ukryte ,konie i pieniądze skradzione. gólnionych punktów, nada moc Posessorowi wyrugować onegoż w przeciągu tygodni d wóch, po·
O znęcaniu stanowczo m01vy tu byci nie może.
VV kOllCU obrońca l\Iaternieki, prosi sąd, aby mimo· wszelkiej prawności i szkody wszelkie, jakleby ze strony lokatora wynHmą(~ mogly, timże
rozważvtsprawę ehlod.uo i zastosował § 1:164
do tego faktu, w którym jednak jego klijellci. ni? takowe winien wynagrodzić.
§:3. Podatki.wszelkie, tyczące się handlu
, brali najmlliejsze,go udzialu i jako tacy, pOWllllll
luh ~ komornego, sa.m lokator I)placa(~ będzln
byó zupelnie uniewinnienL
, Sąd okręgowy w komplecie: Krygiera (ja~co winien, oraz 11.. watul'unek do onego przel~naezony
znosk, nie żądając żadnych od P038sdora boni,
przewodniczący), Szymkiewicza i Tyski-po .p·okgodzinnej naradzie oglosH wyrOK, skazujący: fikar,j l.
S 4. Zastrzega. Posessor, aby zwyż wymie48·1etniego' Kacpra Wirę, 40-1etniego StaniSral'Va,
niony lol\:ator żadnych obcych os6b na mieszkaWirę, 42-1etniego Walentego Lorentowicza., B4·1etniego Jana Wajmana, 35-1etuiego Jana Romana, nie/ do siebie nie przyjmowal i nikornn bez zezwolenia Pąsessora onegoż nie wydzierżawiał.
30-1etniego Władysława Kra3zewskiego. 51-letniego Józefa; SaJdndę, 28-Jetniego Józefa Karni .. Zaleca się także jak uajmocniej ostrożność z oka i 4B-letnlego Wojciecha l\laryasika. ua pozha- gniem 1 w przypadku wszczętego pożaru, z po\Viellie "vszystkich praw stauu I na 4 la.ta eięż-, ,wodu jego samego, lub jego ludzi, za wszelką
kich robót każdego z mocy §§ 148H i 1,190 ko-' szkodę ztąd wynikającą, sam Qdpowiedzlalnym
będzie. .Rozumie się sa.mo z siebie, iż obowiąza
deksu kar głównych i poprawczych.
nym jest śdślo zacllOWać. w:3zdkie rozporządzenia.
Józef Sajta zostal uniewinnIOny.
policyj De, do lokatorów ściągające się, oraz każ
Akcyę eywUną w imieniu pos~kotl0wanych
popieral adwokat Grzeszkiewicz~ \Vllo::;i on do dego u siebie prZOrlOCO\Vanego natychmiast go ...
spodarzowi zameldować) albowięm w przeciwnym
st\du oddzielną skargę.
razie ciiI;;2 odpowiedzialność przyjmujon,a siebie.
§ 5. Lokator '.
obowiązuje si~ toż
W środę li wydział karny sądu okręgowego pomieszkanie jako . i przed tymże, w czystości,
J!iotrkowskiego rozpatrywaŁ sprawę Franciszka nalezytym pOr:1ą;,dku i, ?chędóstwie ntrzymy\va6,
Zarka i Stauislavla Swjetoszka, oskarzonveh o . tudziez wiec IUU. ,i.lueZnos;:;l~ aby ludzie jego przez
to, że dnia 26 maja H}:.'6 "roku, o godz. 2-"ej po d.l·z~vi i okna iJli~ me'.·YYlewaU, smieci i niecz1~
połuuniu, Wl':lZZ inn"ymi lud:l.mi pn~y3'zli do fabrystosd 1J3. pU:dznaczoue miejsee 'xynosHi, drzewa
ki GaI~lpe i Albrecbht, llrzy ui. Parrskie\ zwolali WeiYHi~trz kamienicy nie rąbaU dołów po piwni...
,
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,
robotlllków na pociwórze, aby z nimi omó\v16 pe ... caeu.
Ule (Opau lSClall nie uszkadzali.
Drzewo
wue sprawy. W czasie rozpraw zauważyli oni na opa~ powinno być porzni~tę, przywiezione
idącego polem robotnika ~ichala Dunde.i.-a l który
natyclulllasb na pl'zaznaczone m.iejsce zlozolle.
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§ G.. Ponieważ lokator.. tor. pomieszlHtni-e
w nŚJez-ytym PQr~ątlku odebral, przeto Ob01Viązuje się tenże, t~tkowe pely eXIJlracji kontra.ktu

I

Sohota, dn.ia ~n

lIIUfca

1907 r.

dl'l1giej--~lepszenie t~ra;'nicjs7.;ego systerrm sta··
współ0iesnych wyma.gn,ll tech ..

eyi oupO\rie{ltlio do
niki.

P. M. S. \V ~jJra 'ivozdaniu ~ dJihlibtoki s.tebeiskich P. :\L ~~.) zazoD,czyHśmy. 20 od p. Bru ..
kalskiej otrzymn.liśffiy 100 tomów, tra.nsport ten
jednak. znaezuie się zwięksI3Yl.. Część jednak ksi~~
:lejc d~fektowych trzeba bylo zupełnie odrzuci6,
t.ak że Z zebranych książek 'przez p. Btukal~ką

niniejszego, w takimże sań1!ll1 stanie ńapowrót
Skorzys1ali~tlly ze sposohności obejrzenia no·
oddać, coby zaś więcej z reperacji do swojej Je.. 'waj stacJi, a2eby podzielić się z naszymi czy telpszej wygody lub IJotrzeby poczynił lwsztem nikatni kilkoma szezególałU!, w jakiej fazie znaj
swoim, skotoby tyłlw w mur osa,dzblle lub gwo~- dują sięprzed8i~wziębe roboty, a zarazem i obja· wybraliśmy dziel kompl~tnych:
dziem przybite było bez żądania Ul. to bonifikacji. sniad-jak urządzono tego rodzaju instaJacyę·
Z Biblioteki Dzieł \vjborowyc.h 84 temy
na gruncH~ zostawić obowiązuje się, osobliwie zaś Za.mierzona zmiana systemu polega na zastosowa ..
Innych wydaA
27 11'
najmujący nie ma prawa w tymże pomieszkanill
nin taJtzwanych kortluntatorow ;,MuHtple"~. iilaBiblioteki Ziarna
3il 11'
glównych ,odmian c~ynić, lttóte stanowi budoWla- czej wieloktottrych, które to aparaty, tózniąc się
TygodniltR Ilustrowa.nego·
6"
lleIllU jakową szkodę ptzynie~h5 by Inogly.
tylkO w niektót'ych swych szczegółacu, są w nży ...
Bluszau
2 '"
§ 7, Skoto lokator \V tym samym lOkalu ciu na wszystkich większych stacyach teiefoniczRant dla mJod:tieiJ. z l1'Vagi . na wielką po ..
który zajmuje dnIej. chce pozostać, pOWinien trzy llycb. Zewnętrzne urządzenie podobnej sta.cji 130" tl'zeb~ dopomozenia. młodzieży szkol~ej w drugietn
rnies!ą<;e llt'żed expiracją ltoiltraktll n.iniejSzego
lega Ha ustawieniu oddzielnych lcomutatorów, ma· półt'bc~Ut naj v\"ażn iąjśźetn bo decydu.ją(~etn o ca.,
o to z wlaścicielćm się ułQżyc tak datece~ aby; jących wygląd szaf, albo raczej wysokieh pianin I lol'oeztHi.j pt'aey szkOlnej, igr'onr) mtod7,ie1~r w drHu
d wa miesiące przed wyż rZeC7.011ą, expiracją, już ~ któl'e ustawion.e, obok siebie tworzą jedną eałose.
i.i kW'jetnia r. b. Vi saH' bhi.,łe.i hotelu l\fanteuf'lrl
posiadał nowy kontfnkt (lo dalszego mieszl\ania. ~I Do ltaźdego komutatora w poziomej jego części,
organi7,ujo rau(; na. korz~~d Tow. porńoey dla ni\1l":Je·zelib .Y ~~ś W .poaiadanjU .taltiH\rego W.c~R~ie rZ\l- tam, gdzie p~anino ma klawiatnrę-w~nl~za s~ę po zamożnyćh uczniów 7.. kia:'jo\v~j szkoly ł1andtowej
: czon~Itl me byl~ wI)enc~as Jnn1trakt mmeJszy, na 300 abonentow, podzielonych na seUn. z ktorJ~lL kupiectwa lddzkiego.
moc} ldórego złijrilUje się loka.l, llWaŻł1Ó się rua \ każdą obSlnguje odd7.ielna telefonigtka. CałOBe
Na gospodynie i gospodarzy I't'ojektowa.nego
jako zupełnie roz\viązan1. I~ol\ator ~~adnfeh pre- ! składa się z sześciu komuta~orÓw, tak, że pojem~ rautu zaproszone są pp.:
tensyj względem dalszego rilu wynajęcia do wIa . . , ność staeyi będzie wynosić ogółem 1,800 abonen- '
Gospodtnle: Grabowska, W'sciekltc:H'Va, Z. Wasllaw"*
'ściciela rościć nie może iw czasie przepisanym ~ tów.
sks, StefallOW8 Przedpebka, Wó·eietlhows!n\ z~ó:rką Jł\
wyprowadzić się łUusi. \vyra.źnie zast~zega sobie ł
Oprócz swojego miejsca w poziomej CZęSCI
dWill.ą, Krr.susktl; p ny: A. ŁQbiań~k:a) J. ~1Hii1~ka, M.
· Posessol"1 że zadua ustna Umowa w tym wżglę ... i odpowiedniego komutatora, każdy abonent ma Karpowic'!.ówna, K. Sikorska, ESudra, S. Zasacka. Go·
'dzie miejsca mieć uiemtlie. - '1~altże nie ma I swój numer w każdym z sześciu komutatorów-'""-w spodarże Płh: ~en. ŁubIeński, PI'. tuc: Łubieński, Szy·
illanoWski. Dobrowolski, Flersuer. l~. Glltkóntt, W, Cbą·
prawa lokat()r wzbraniać oglądania tym., l{tórzy"by l górnej ieb o:zęści, znajdującej się w pOZyCji pio·
dzyński, 'Drwęski, Chojnowski, Jat·lSębtHVski. Sto Iięghl·
toż pomieszkanie wynaj~ć sobie życzyli.
l noweJ; tym sposobem pojed.y.nczy l\:Qmutator za .. ski, Hem', KOSiu:ski
§ 8. W kQńt.u. zrzekają się obiedwie strony wiera wswe,j poziomej części. 300 numerów i w
Zatwierdzenianstawy. ŻRtwiel'dzoIU\i została.
wszelkich prieciw kontN\ktowi niniejszemu za~ pionowej tyle, Hu dana sieć liczy abonentów. ustawa związku pracowników ba\\?erniallyoh, welchodzić mogących wyjątków i wybiegów jal~:iego
Rozmiary są przyjęte tego rodzaju; że telefonistka nianyclt i w samopl'ząśnica-ch. Zebl·anit~ (}rg~ril~a ...
bądź rodzaju; przeczytawszy i zrozumiawszy osnoz latwo8oią moze połączyć każdego abonenta, ob .. torów odbędzie slę w sobotę. 6 b. m.
.
'wę onego:~ zupełnie aprobUją i ta.kowJw dwóch
sługiwanej przez nią d.owolnej set~i"z każdym
Ochronka
dla.
dtleWtzą;t
wyznania
mojzeszo
..
,równobrzmiąoych egzempłaUQch wygotbwany, dla
abonentem daut:lj stacyi; okoHcznosc t~ stanowi
wego
..
N~'\'
ogólne
zebl'ailieczlonkó\V
ochrony
tem Jep.l'żej wagi i "W'alotu, podpiSem wła,snoręcz· bat'UZQ, doniosle ulepszenie, wyk.luczające potrze ..
nytn stwierdżają.
.
t bę łączenia.. abonentów, znajdująeyeh się w róż- w d. 27 h. ill. przybyło na ..168 członk6w !1,rileDzialo się w Łod~i dnia 14 czerwca 1875 r. ! nych setkach, przez d wie telefołlistki, i tym spo .. dwie 9 osób. W drugim terrninie zebrallie odhę ..
dzie się bl3z 'Względu na ilość cbecnych, w środę
1\1ikolaj Urbań.ski.
ł sobem znakomicie skrÓca.łąca czas, potrzebny na
Za K. Foznanskiego
I dokonanie poŁączenia. PQzatem abonenci nie b~,.. dni,a 3 kwietnia t. b., o go(lz. 4· ej' po poludnin,
Jacob Hertz.
l dą potrzebowali wzajemnie dZ\lronió do siebie, w sali sCf:\yjnej ochrony (naprzech'1kó BelenOwn:).
InWentarz sJtu~ji mieszltania: Zamków ......, t gayż będzie tQusl\Uteczniać stacya, a nawet po
Odclyt N(twaozyńskiego. W tygodniu. poświą'kluczy -, drżwi --,szyb 'tv oknach --, piec ......, l odpowiedzi ze str'Ony stacyi "rlzwoniono'~, wszeJ- teCznym odbędzie SIę OdflZyt Adolfa. Neuwer~
,podłóg --, okien w ogóle ........, szybr -."
ł ki dzwonek zo stronyahonenta będ,zie uW51zany
Nowaczyflskiego na temat «Satyra staropolska>.
·
ł żany za sygna.l o skończeniu rozmowy i potączeOdczyt odbędzie się w sali KoncQrtowej. Bile~J
nie zost,anie przerwane.
wcześaiej nabywać można w biurze dzienników
Proces Leontjewównej..
. Nie jesteśmy w mOżności zamieścić nieco wię- i ogloszeri ,Promielt:>, uL fiotrkowska X2 8I.
'. cej szczegółów; tlotyt\żącychurządienia 'Wspólc~ai.
'Z: Ko'thau6\VJd. N'atY~to,tnleni' pO'elCtl1.ehltt k6~ ..
DQltladna treść wyroku brzmi) jak następuje! ,snej stacyi telefonicznej - szczegółów niekiedy mitetll zakładu dla umyslo,,"a i nerwowo chory~h
Cztery lata domu karnego, z zaliczeniem sze- ; wielce dowcipnych. i ciekawych, nie nadającyctt w Kochanówce~ odbytem pod przewodnictwem
ściu mi~sięcy więzienia śledczego. Zapłacenie lmsię jednak do kt'ótkiej dziennikarskiej wzmianki. p. K.Arkuszews1\iego, załatwiohO Ilastępnjące
sztów procesu, wygnanie z kantOnU berneńskiego
Ze stanu robót, o którym mielismy możność sprawy:
.
na przeciąg lat dwudziestu. Strońie cywilnej ma
przekonać się, widac, że zbliżn,i<\ się one ku koń1) Sprawdzono i zatwierdzono rachunki za
'Leontjewówna zaplaeić-l fr. odszkodowania 1 800 ' cowi, gdyż obecnie wszelkie wewnętrzne urządza ... miasiąc luty, w którym na utrzlttlan1e zaldadn
fr. lwsztów interwencyjnych.---Leontjewówna przy- l nia stacyi są już wykończone, okoto polowy a.bo- wvdatkowilllO og61orn rb. 5880 ko:p. 67;
jęla wyrok z zupełnym. spokojem; odprowadzono j nentów przeniesiono na nową stacYę, pozostało
*
2) Przyjęto do wiadomości list firmy- R.
ją niezwl.ocznie do Sto Johal1usen.
.
1 jedynie przenieść i resztę abonentów.
Jest to BidernHi.nn, z dnia 19'~go lutego f. b., dotyczący
Z przebiegu rozpraw zaznaczamy, ze obrońca wprawdzie okres rohót; najbardziej daJący się od~ uiszczenia zaptaty w kwoc.ie rb. 435 zt\ leczenie
: oskarżonej usiłował udowodllic. że Leontjewówna, czuwaó publicznoŚci, ltorzystającej z usług telefo- .J. P., przysłanej do zakładu przez rzeozoną firmę
•pod wplywem wypadków w ojcz1zllie, takiemu u- I nu. okres jAdnak. nieuniknionY1 gdyż niepodobna przy liście 7. dnia. 8 listopada 1903 r., w l{tó~y'In
Jegła rozdrażnieniu. ii nie mQżna jej uwazac za ! jast przenieść cafą stacYę za jednym zamachem, tai firma ob':nv i Łłzała się utrzymy\va6 wzmiankocaUtowicie poczytalną.
. lec~ trzeba uskuteczniać to częsf.!iowo, OkoJicz- waną chorą, na koszt fabryki. W przytoczonym
no~ ta wywołuje potrzebę równoczesnego funk ..
powyżej liecie firma R. Biederrnann wyjaśilia,że
cyonowanio. dwóch stacyj-dawnej i nowej, z !ttó .. komitet pezpodstawnie i-ęda od niejophuy., poni{~·
1.1LIID1111'( TIIMINOWI.
f. l'ych ta ostatnia stopniowo
przejmuje ahonentów wai w liścn~ swoim do komitetn z dnia 11 czerwl.MrO}-~A S~OWlA~SK[E. 1>.2: i Ś 1)ilbtomlry. J u _ j od pierwszej, Usiłowania więc kierowników robót
1904 r. wyraźnie za~maczy.ln~ ze'począwszy.
t r b Zblgnłewą"
! są ~eśrodltowane glównie \V tym kierunku, aźeby 9ca października
1904 r. nie będZie WCAle niszczaTEATR VICTORIA. Jo. tro występ zn.akomitego l roboty w moźliWle na.jprędszym czaSIe doprowa .. ła opłaty. Wobec takiego postawienia. kWfBtyi
włoskiego trzmsformisty, Początek o godz. 8 welezorem. i, dZló do końca, co Jest spodziewane mniej wię~e.i
komitat postanawia zwrócić się do firmy ,R. Eie ...
- vi po n i e dz i a ł e k "Moralllo.śó pł!rnt Dulskiej" w przeciągu dwóch tygodni. Niezależnie od ko .. dermann z oświadczenieru j że jakkolwiek w da..
G.Zapolsktei i występ transformisty Frłzzo Początek o ; niecznych nied.ogo.dllo.sci, możli we. są też w cza,sie
nym wypadku słuszność furmalnJe leż 1 po jej
god.z. 8 Wieczorem.
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transformisty Frizzo. Początek o godgine 3 po polu~nlu. 1 ce s omp l owan~oo urz't'-'zenlR, Ja lem Jes . azniezbędny dla łJodzi zalaad wyłącznie z ofiar tlQ~
- W' e w t o rek ,,1\1adlljzbbj," baśń dramatyczna ;! da sta.cya teJefolllczna.
browolnych, niB ma prawa. popr2est3..Ć na takiem
Mattauscha.. ~óCzątek o godz. 8 wieczorem. ' .
. ł
' Tak więc zar'ząd telefonów miejskich, mając czysto formalnem . zalat~ieniu sprawy, lecz z tl\Va"
TJ.'!:A.TR WfELKI. J u t r o !"Sltd'czJstadziflwueba" l n!l względzie llłatwleniei. sżybką obsługę abonellgi na tę okolicznoś{~t że bezpoi:iredni~ przyc~yDą
Aactmgtubera. P~czątek o go~dZ. a po pol. .
I tow, zaprowadza nową. dogodną pod ka.żdym umieszczenja, chorej w Kochallówce, a co zatem
~ p o ~ l e et zi a ł e k· "Ka.:rnawal: w Warsza.. l wzgledem stacYę. Zanim jednak stacya ta działać
idzie zlożenia na jeJlliezasohne barki nieme.łego
wie" Danlelewsluego. Pooz4tek o godz. 3 po PQl.
j
,.
..
. .
. .. ,
ciężaru, ,byla w każdym razie firma R, Biedel'l\6 ·'" el
P
4 k
l będzle prawldlQwo, za.nIm cala Instalacya zostaau. ZIł""
- W· p o n i e d z 1 a ł e k "m.
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marm, zmuszony jestodwolać się do jej uczuó o·
RQdz; 8,-ęj wieczorapt.
.,
~ nIe ~,onczona-;-n~ ynl(~ parę . ygo ~l c.zasu.
ODCZYT. Dz U odczyt JIDa Hafmana ·W kwe- ;
lymczasem WIęC abonenCI narazelll będą na bywatelskich raz jeszcze, tym razem o zadeldaro..
:stl1 kobiecej", Dzielna 18, o godz. 4, po pot"
. wiele nieporozumień i przykrości, wyniKających wa.nie chociażby stalej składki rocznej, tetnbar..·
.
wprost z warunków technicznych,. związanych dziej, że od czasu istnienia. zakladu rzeczona firZ trwającemi'robotami.
Będą więc narażeni na
ma nie oplacala na rzecz jego żadnych skladek.
wyczeluwanie na połączenie, na odlączame. lub'
3) W sprawie należności' z·a .leczenie choryeh
niewlasciwe p(}ląm~ell1e z innym numerem i t. p. E. i VV. odczytano odezwę Zarządu łódzkiego ż'J;'
Przypuszczamy jednak, że abonenci b~dą pobłażli dowskiegn Tow. dobroczynności 1. dnia 21 lutego
wi i wyrozumiali,' z uwagi na to, że wkrótce po··
l'. b., w której
tenie Zarząd, z u wa.gi . na kryTelefołłY miejskie. Jak donosiliśmy w swoim , zyskamy taKą stacyę, przy której niedogodności,
tyczne poł'oźenie, w jakiem znajduje sięrzekom.e
,czasie czyteJnikon1, zarząd lódzkicłl telefonów przy- Jakie odczuwano przez szereg lat, zostaną zupe! ... Ti)\varzystwo. oświadcza, ,2,e, !JomimO najszczer..
'.stąpa w grudniu roku llDieg.ego do przebudowy
nie usunięte.
szeJ chęci nie moie przyjąć na siebie zadnych
•centralnej stacyi, mając na względzie z jednej
Abonenei zyRkają na tem bardzo wiele. Uzbrój- zobow lązan eo do ptacenhl. Z,L wyżej wyrlllenio·strony możnośe p(.)wi~kszenia liczby abonentów1 mf Slf~ tedy w cierpliWOści
nych choryclL Na skut~k tego i również· z uwa ..
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Sobota, dnia 30 marca 1907 r.
;.

gi na zupełne wyczerpanie f[mdn~zów Kochlmówki, komitet postanowH udeslać nir.zwJocz1l1e chotych ich rodzinom.
4) \Vysłuchano sprawozdania llaczelnego lekarza, dr. J. ~la.zur~riewicza, który stwierdza, że
w dniu 1 lutego znaJdowalo się w zakładzie 197
chorych: 115 męzczyzn, 82 kobiety. Przybyło
w ciągu miesiąca 6 chorycll, wypisano 9, pozostało ~atem w dniu 1 marca 194 chorych: 114
mężczyzn, 80 kobiet. Z ogólnej liczby 203 chotych na, utrzymaniu Tow. dobro znajdowało się
40 osób, kasy m. Łodżi - 48 osób, fabtyk ....... 41
osób, bezplatnych-IO, rodzin 64 0:::0 by.

zorganizowana byla zabawa obywatelska w dniu
1'7 czerwca r. z., a 30 Jipca urządzono w parku
majówkę dla. strażaków. Z powodll ct;teroletniego
istnienia straży, przypadającego d.. 5 pażdzierni..
ka, straż urzadzilanabożeństwa w kościele kato~
lickim. i ewa'ngelickim, następnie zaś zorganb:o·
wano zabawę składkową dla członków straży i
ich rodzin w parku strażackim. Straż uczestniczyła, wysyłając swoich delegatów na poświęce
nie i urot:zyste otwarcie świeżo zorganizowanych
straży ogniowych ochotniczych:
w Lutomierskn,

ZZapzewa.. VI piątok. o godz. 8 rano, W sa] i
Pl'zJ kościele św. Annf w Zarzewie tot.dalloświęcone
na)bledniejszytn cdojjkow. Sto warz. chtześciańsktego. Do
nrządZ/3nil\ s~l1~conego przyc~ynili się-VP piekarze, którzy ofia't'owali 500 sttUcli Śwjąteczfi.~ćh i ł'ze~nicy. któ·
rzyoHarow.fl.li 620 funtów wędiłn.. '
WszJ'stkim laskaw7,m oflarodaw,!om, t\ w szczególności p. Antoniemtl tlRstioWSkiEH:tlU, sttil\3Z~!IlU ma.jstrowi
zgromł\dzcnłt4 rzeźników i p Andrzejowi Ll1trashlsklemn
za poniesJene tr\tdr pny ib!eratlln ofil\r ~ieuięznYCR i
w Jiaturze składamy ntoiejsz:em staropolskIe "Bóg za-

Hl czerwca uczestniczyło 16 straiakówpod do~
wództwem naczelnilta ~ttaz1 d-ra Jana :8orzuchowskiego; w dtl1g!ei do Aleksandrowa dnia 8
września brato udzial 12·tu strażakow pod dowództwem n,aczelnHm oddziału wodniczego p. L.
Abta; w~rzeci(lj wl'cszcie delegacyi do Rżgo\va
w d. 3 pazdi:ternika llczestn1ezylo 13 .. tu straża·
ków pod dowództwem naczelnika oddziału zalewacza p. J. Sikorskiego.
,
Projekt zorganizowania orkiestry przy straży
ogniowej konstantynowsldej~ popa.rty składkami
w kWOCie 89 tub.> realizowany byt w dals~ym
cią~u za pomocą zbiorania dobrowolnych skta-'
dek, które dosięgły w roku spraWOZdl\Wczym do
224 rub. 95 kop. Pozwolenie władz na. zorgani..
zowanie orkiestry strażack~ej JUż otrzymano.
Straż ogniowa, w IiclJbie 60 do 115 czlonków stawala na próby zwykle po podanej po..
budce naJp6źnieJ po 10 m\nutach. Wypadkom kQlectwa lub #.mierci podczas pelnienia służby przy
gaszeniu pożarów; czlonkowie straży nie ulegli.
Aselnwacyjne wynagrodzenie ~ll uszkodzenia
lżejsze przy gas~eniu pożarów otrzymało trzech

pIać."
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Sekretarz: Fri.\!lt"lsiek Turski.
• 't

sztUKA I PiŚMIENNICTWO.
Rępęrtuar

na tydzieli

świąteczny:

W n 1e d/t i ~ l ę, dnia 31 mate!\" w teatrze
Wielkim na widowisku popo!adniowem odegraną
zostanłe ..Siu.\'czysta d~iowtlchtL) wodewil Anoengrubera~ . I&as W teatrze Victoria wieczorem występ słynnego.

Jedn~j

w

transformisty
'Osobie w 86 I'ola,ch.

włoskiego,

Frizzo,

W roku

sprawozuawczyrnzwołano

nr

:zostanie "Karnawal \V \Varszn.wie" C. Danielewskiego, wieczorenizaś wystawl:ony będzie po
raz pierwszy. Madej ZbóJ", \baśń. dra,matyczna w 4
aktach z prologiem Mattauscha. nagrodzona na
konkursie lwowskim Wydzialn krajowego w HW4 r.
Opr(l(~z tego, tegoż dnia odbędr.iA się trzecie przed~
stawienie. \vieczorne w teatrze Victoria, które wy ..
p~ln~~Mo.ralno~<5 . pani Dnlsidej», far~a tragi ko-

oraz I grona

strażaków

fel-

państwowa.

(Sprawozdania Petersburskiej Agencyi Telegrt\fl\znej).

Posiedzenie otwartC' o godzinie 3-ej rninut7

przez GOlowina. Obecny minister

8pra'wiediiWoś('.i.

Prezes 2,awiadamia. o wuiesieilill do Dumy' pl'~ed.

stawienia głównego zarządu do spraw gospodarstwa lokalnego o usta.nowiettin średniego dochodu
z jarmarku niższollowogrodzkiego l zawiadalnia o
wnioskach posłów Włościan. bez różuicy partyi
o nagłości urządzenia rolnego włościan w 7.wiąz'"
ku 7, reformą samorządu miejscowego, od w ytliku

których zalezy i'ozwiązłlni~ kwestyl rolnej, oraz
o szybkie bez względu na porządek dzienny w celu rozpatrzenia tej kwestyi na podst.awie ,wuie8ionego przez ruinisterynm spraw wewnętrznych projekt,u do prawa a następnie wniosku grupy posłów () wyznaczenie jednego tylko określonego
ściśie dnia na interpelacj"ę, pozostałych zaś dni
na obrady nad rządowemi projektami (lo praw,
albowiom główną istotną działalność Dumu stanowi praca pt'3.wodawcza, SZ1dlows~,ij co do w,nio··
ska z własnej inicyaty lY1prOpolltij;ącego' wytworzeuie z dobrowolnych skladek·,fqlt;d.uszu pomocy
dla robotników be:~ IJtacy i zor~inizowaJlia dla
nich robót publicznych, wyjaśnia, że mial na. celu
jedynie przyśpi~s2enie pomocy dla pozbaw'iónych
praćy i wcale nie mjat na myśli obrażenia go-

jedno żwy-

dnQ~ci lUdzkiej.
'
Konczy mowę pro,śiJą o ptzystąpieuie do obrad
nad rządowemi projektami do praw, aby naresz·
cle dowieść. Rosyi,. że Durna zdolnąjest. do pracy
a więc przywrócenia i podniesienia poziomu eK.g ..
llomicznego bytu li raju. Duma przyznaje pro'po·
zycyę Aleksandra Stachowicz& o wybor:te ltOfili-

zebranie ogólnecz.lonków ToWarzystwa
d. 25 marca, oraz 9 posiedzen· zarządu. Na
braniu ogolnem, prócz zatwierdzenia sprawozdaczajne

straży

Duma

strażaków.

\V p ó n i e d z i a l e lt, dnia 1 klvietnia, oba widowiska odbędą się w teatrze \Vielkim. Na
widowisku popnlarnem . popoltldilioWem wznowioI

Pomoc,! lekarskiej udzieh\ją: l(,karz, będący

naczelnikiem
czar.

Aleksandrowie i Rżgowie.
'tV pierwszej delegacyi: do Lutomierska w d.

Patron: ks. Wftclaw Wvrzykowski.

Teatr.

ków oJiarodaweów 42, etyli ogółem 157 czIon..

ków.

ze-

nia~ między

innemi wybrano komitet do zadrzewiania I,lacu strażackIego na dużym rynku w Konstantynowie.
Zatwienlzono pożyczkę, zaci~gniętą przez
l(omitet oparkanienia placu strażackiego w To- syi 19, wybory naznaczono na. dzieli l-:-szr kwie·
warzystwie pożyczkowo- oszczędnośeiow~ńl w Kon- tma l'. b.
stantynowie w sumie. 31.5 rub. na budowę parka.
Na porządku dziennym zjawia się terminowa
nu. Zarząd nR poS,iedzeniach SWych ~alatwial tez- interpelacya o pobiel,ll w Krasnoufinl$ku pogłów Si...
1Dl0Zna i wy,stęp Fri?iw.
.,
.
'
gOW::l; Jerśzo\'Ya, i' innych, .
:
"Ye W l re k, dnia 2 kwietni'a, w tęatrze 1ll1tit~ spvawy gospodarcze.'
Victoria po pOłudniU .. \Vesola meksyka.nka" i wyStraż ogniowa liczy 156 członków, mających
JózefHessen s~awia 'propozycy~ tltWol'~enia
stęr Frizzo; wieCzorem "M~ade.i Zbój."
prawo gl-Jsu na zebraniach ogólnych, jednego komisyi dla przedwstępnego rozpatt'~enia. "WlfOSŻOW środę. czwartek i piątek w Matrze Victo- człouka honorowego, etyli ,razem 157. Towarzy- nych do Dumy interpelacyj i (\tHożeniadanej
ria wieczfJrlHll występy transformIsty włoskiego stwo posiada dwa uieruenome majątki w Kon- kwestyi do czasutozpatrzenia. jer ,przez ltomlayę.
stantynowie, skła.dające się: ~ drewnianego bndyn"
Sigow prZypuszcza, że. policya miejscowa
FrizzO.
ku oznaczonego .1'& polic. 300, w którym przechO- uzlala z l'ozporządzenia władzy wyiszaj.. (Glosy
Jl1bil8tlS~. Dyrektor tea.t.nl polsktego w I.Jodzi i wybitny ~lktor .polsltl, 1\7 yborny w l'oliteh wują się narzędzia ogniowe, z placu na dlt'żym z prawICy: ,/;dzież dowody!"). Sigow szezególolekkich . amantów,p. Czesław . Teofil Janowski, rynku, zajmującego l>rzes~rzeń ,200 łokci d.lugości 1"0 ()lIowiad:t ,histOtję starcia. z l)OUc'yą··W· Imię
w dniu 8 kwietnia f. b. obchodzi 25 ... 1etni jubi- i ·100 łokci sżerokości; na placu tym, ofiarowa· honol':r god.nos(~i jego wyborców i calego narodu
leusz ślubow z Melpomeną. Dla uczczenia ćwierć uym przez oby wateH osad-y Kons\antynów urzą- ·w~Y,wn. rząd do oflp()wie.dzi za inspirowanie prr.ez
wiekOwej. pl'aCy sumiehnej i pnżytecznej, zarówno dzony zostal z funduszów straży park, oraz wy- ffiwlsteryum przestępstwa w Krasnoufimskll i prosi
o utwol'zenie do zbadania tej spl'awy komisyi
na stanowisku aktoral jako też i (lyrektora, w dniu budowana wel'enda.
Dochody
straży
w
roku
spra.W'o2dawczym
wyśledczej
L posłów do Dumy.
8 l{wietnia f. h. di\twrrt będzie \v. teatrze Wielnosiły
rb
•.
1,927
kop.
68;
wydatki
zaś
rb,
l,900
Prezes
wyjaśnia, że można mówić o bezprakim wiectO,rem pr~edstawienie benefisowe Cżesla ... l
"'0
wnych postępkach rządl1 i niczelll nie dOwit~dziowa J'anowskiego~na które jubilat .wybrał . seusa.. l{OP· ., • .
. . l .
d"
l'
Wartość inwentarza Towarzystwa straży, we..; niC l Jego na uzycla.cb, tL e oswiadeza, że projekcyjułł sztukę ."Posel do Dumy" Palińskiego~
osżacowania stanowi rb. 6,O?5 tow~ma ptZez Slgowa komiSJa wybraną.. bJ~ nie
Zanim. podamy obszęrnieis~ąs!lwetkę o dzia- dlug teraźniejszego
0
tnoże1 ponieważ r~rzeci wną jest prawu i daje gło.
k
łalności artystycznej Czesl~l.wa. Janowskiego, za2
"op.
WJ'rOkn
1905
za.ci~gni~to
dłng
na
oparkanie:.
minist.l'~)Wi spraWiedliwośCi.
!cnaczaml, iż jubilat ln\ryerę sceniczną rozpoczął
nie
placu
strażackiego
w
sumie
rb.
3145,
przeto
(\Yobec tego, że do chwili zamknięcia nu~
w Łodzi w trupie' Teksla i tu tez obchodzi ćwierć
właściwy majątek Towarzystwa w roku sprawoz- mera otrzymaliśmy tylko część mowy ministra,
wiekową rocznicę zaślubin ze sztuką, której wieI' ..
! podamy ją całą w nmnerze nast~pnym. Przyp.
dawczym wynosi rb. 5;777 l{op. 21. '
nie służył i slaży.
,
.
.
,red.)..
.
w porównaniu z rokiem 1902, t. j. organi- ;
Za. Uznaniem leg-alHosci wyborów Sl1epelewa
Z&cJjnym straży, majątek straty powiększył si~ i Sorokina podano 149 kartek, przeciw 258,
obecnje o 4,146 rb. 29 kop.
wstrzymalo się od glosowania 28. Z, powodu teSłrai ogniowa w Konstantynowie.
St~n mają~l~l1 na.jwy~owniej ·św.iadczy o ~ go, że dla unieważnienia. wyborów wJma.gana jest
wspólnej dbałoscI, wsz~StkICh czlonkó~; To'!a,.oo. QbecnOśt; 'l/a glosującycłl "przeciw», wybory~ Sze'. lfamy przed sobą sprawozdanie z dzialalno- rzy.stw~1 tro8zc~ą~yCh się. o dobro stral,y ogmo: ~ pelewa. i Sorokina uznano za. ważne.
se1straży 'ogniowej. oehotniczejza rok ubiegly
w~J,. Jak rówmez. o zabIegach tych ~bywateh:
Następnie ogłoszono o wyborze komiSji do
1906. .
,
mH-\Jseo~yc~ i o~ohcznreh,. którzy sweI~ll dobro'-' l rozpatrzenia prOjektów praw, ~nie8ionJch prlez
'. Sprawozdanie to wyka.zuje, że straż konstan .. WOłI~eml oflara~l popieralI potrtebr lnst~tncyl, : r'l~d i podZiału ich między kumisJami.
tyn~w.ska wyjeżdżala do pożarów 5 razy, amia.. bOWiem w kr~tlnem s~l)sunkowo czaSie. straz .zao* ł
N,a, zakończeIlie po'Si~dzeala Duma. wysłuch....
DU~lcl'e: ;<1", 16 kwietnia do wsi Srebrna, 16 sieepatrzoną ~ostala .lf mezbędne narzęd.Zla ogmowe ' la tresc depesz gratulaCYJnych, nadesłanych prze~
pnIa. dowsi'Konstantynówek i l, l 2 września do gas~ellla. ogn~a.,. a plac strażackI zo~tal. za- Medżilis, skupszczJnę, katoHk0sa 'Wszystkick or.
ezydn.ną była w Konstantynowie, '22 wfEeśnia w o- dr~ewlon~ I zar~llelllony n.a p~rk. ku wlelkl(\~IlU ~ian,. byłr,~h de~utowan1.ch, uczonyeh mias.,
1
sa Zle Rż~\," ~
.
po~ytkOWl straz~, .za ,co na.lezą Slę wszystkIm,
ZlemSI,W. rozny~h mstytucYJ, osób i partyj. O go ..
celu· praktycznego wyućzenia sj~ gaszenia, ktorzy przyczymh SIę ao takiego względnego do- dzinie 5 ill. 25 posiedzenie zamkniAto.
poża.r l\\ s~at wyk9naJa, poczynając od marca' brob~,tu słowa gorą~ego uznania..
•
do pazdZlernłka 8 ogólnych ćwiczeń s~raży. Oprócz '
::skład Towarzj'st\Va straży Konstantynowsktej
tego urząd~ono dwa fałszywe alarmy.
t'Y0rz~l: naczelnjk strazy 1; zarządzający mająt . .
. W dnIU 17: cJerwca r. z.odbyło się poswię kt(~m, rekwizjtor I, toporników Hj, . zalewaczy
cem~ ~arku strazy~obeo zebranyeh czynnych i ,55, WOdIlicl'~ych 21, członków ochrony 14-ra...
wSfueraJących czlonko\\' straży- Na rzecz straży
zew 111 czyunych. Czlonków zarz~du 4, człon-
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ralny

'l~ele
Petersb~rskiej

Nast~l}uy !mmf~r

wtorek o

Na ponr.ądku
:dziennym obrad wybory komisyi w sprawie po~mocy robotnil\om bez pracy, sprawa agrarna,
utworzenie komigvi <lo roznatrzenia proJ'ektów
oJ
~
,rządowych. Na posiedzeniu wtorkowem będzie
;omawialla sprawa budżetu i expose ministra slcal''I)u o blld"eCl'c ~
•

.

t.

.'

Petersburg. 29

~

l'.

z le-tu

strmtic.

A.gencyi rrelegraficznej
i wlasneo

poniedziałek

składa się

Numer dzisiejszy

Pttenburg 29 marca. Następne posiedzenie

.. Dumy. w

Sobota, d.nla. SO marca 1907
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'2Rczwojud
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we
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lLecznic
Zębów
M EPSZTEDN R1ES' NIK'
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1111-1 d
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pocułgow..

Z i mo w y.
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l

iII

Kolej Fabrycz'n,(J-Ł6dska..

!

l

wiey wnosi interpelacYę w sprawie niewłaśoiwej I
działalności

J) 3.40, m) 5.22,

n)

i. .....

'.;"

l
Plomoy ~lote,
f b'e 'eZębyl sztuczne
b bez

Odchodzą l Łbdzi: n) 12.30. b) 7.1.0, c) 11..551 d) 1.38, ,
~ e) 3.15, f) 6.10, g) 8.20.
i
i
l
Grupa poslów z pra~ ł
Przycluu!zą do lodzl: b) 4.30, i) 7.20, j) 9.35. k) 1.150. r

marca.

Piotr.kowska NQ 200.
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f

8.30, o) U.OO.

ministra oświaty.
ł
I(olej }Vat;'szawsko-l(a,liska;
.Pótersłtnrg, 29 maroa. 'Wdowie po Pobiedo~
Oduhodz~ do Kalisza; o gtidz, r) '1.55, 8) 12.15,
noscowie przyznano emeryturę w wysokości 12,000 , do·'Wał"82R.wy: o godzinie u) 11.13, w) 4: 07,
rubli rocznie.
~
6'rzyehodzQz Kl\iiiłza: o g 1l.O~. ~~.f}5. 9.15.
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t) 6.13 ;

B~uro

poczłkalliu.
L

..Op.

971012

Pr'ZOC·liUZ· 0bra"'Z8.

in
Zb;eraj~ie

li

' •

porcelanowe i t. d.

g"

\I

"

odpadki!

Piotrkowska 117.

392

~.~'r~~~mw~~~~~~~~~~~m~'~~~~~~~!_~5E~~~~'~wmm~~m~~~=?~&a~~~~mmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaprawy
Skład

wyrobów

~'agazyn

płóciennych

bielizny

g

~

P~otrkowska

.poSei(J,al

r
TIT~gt~liz'l'
r.'"
ff ""Liv .n.. A
v,7ł.T"c
, li(\b·::' J..l

J .li

.tl·i-~
l\I~l·pITi
11.4.-1.... J _1. .•.

J.

Nr. 89,

tAAA.

ł
i

Cen'y podlug cennika fabrycznego. _
Przy zamówieniach większych odpowiedni rabat.
damska, męska i pościelowa, gotowa i na obstalunek. Koszule męskie
u. biale i kolorowo: kołnierzyki, mankiety krawaty, spinki etc.
ołd'fł. '~7 na wacie wlasnego wyrobu, welniaJ\ (f:"f
ne i atlasowe, bajowe (bawelniane).
I

Kapy pikoW0 na łóżka białe i kolorowell

j,

I.'

356-7-7

I lusznkz~..

•

!

~~
.. I{aźdego c~asu do !l.~tycia

m,ftlł:jąłek

zll~msklJ

Bernor.

WyląezniReprezenttt.n!~1

Zjazdu gorzelników na gub. Piotrkowską" i
Krótka Nr. 9.

Kaliską

50.000
,» It MJi~lYNOWY~~H!t aOlliczek 00 roślin!

oraz artyk1.l.1ó'li t:)chn.icznl\'!h do zastosowania spirytu:H1.

Ja:1uocz0snie roz:ooczęto z1!.pis trwający stale od god.z. 91/ 2 r~llIJ do 8-ej wieezosób życzącrch używaó splrytus:J., cBlr:m 'tVj;etillanltr. dh~ nich, po;(.wol.e1l1a od włAdz
odnośnych, gdyż wobec ograniczeń od (1.) '14: styezllia. 1907 r" nikt spit'Y:;u::)!! b91. po·
zwnlenI:\ ni~ otrr.ymt\. Uprl'l.sznmy o spIeszne załatwienie taj furmalno3ci. 121-HH,'23
.,
r_.rr ....~~MII!

.~B--=-

polecl'l, hurtnwy skla1 wyląeóneJ sprzedaży. Woidzł}'Wsilta 8G. Otwarty w kazdy czwe.rtek i piątek po poludn!u. 282'65

WAGIIE,B
_

DYREKCYA
TC"rl1Bt,aDI~aw~ga
ue;

§ 22 Ustawy, poda.je do powszech.nej wiado~
mo~i, iż zaiądaną zostala pożyczka. na nieruchomości
pod Ml 157c przy ulicy Zgierskiej, przez lcka i Chanę ma!.żonków
Szyper, pierwotna rb. 18,000. .
. Wszelkie żarzutyprz66iwko udzieleniu zażądanej pożyczki stowalZJoeni zechcą przedstawió DyrekcJi w przeciągu dni 14 od daty· wydruW zastosowaniu

się

milrt, .Łoazi

D

'''''~'roz~' dZ·;

.

.

==-===='==
pie~,af'l~Y hanr,~~~ującychll

e waZl.le.

dli.il1 p .. Pll
i
. D...~Żdże z cz:rstego zboża, :s:avue:rsaj ąc~ 96% sił,-, a zatem są
aa}WOCn16J8ze, prze},o 1 naJl.i:/'pSZ(1.
u.

Poleca C. Lefevre, Szczecin.

Wszelkie zamówienia wykO~tYWA ilatycluniasti giówny reprezentant EdA'u;nd
a••dalaoki, ł:.ódź, Krótka U.
SóQ-10-8

K~ucyon?wane
IDłBOWO

biuro K~~

1 Rekomenda.cYJ-

pondentów, dyr~;ktorów, rLdmi.nłs1;rat.orów,

agronómów, leśniKów, gorzelanych, techników, mag<\zynierów, inkasentów, woja·
żerów, prowizoi.'ów ł\ptekafski:!h, ogrodnIków, chmielarzy, oficyalistów do cukrownj, eksped,yentóvv. eksperlyentki, billrzystl{l, bony różnycbnarodowości, och. . ·
mistrzynie, ochroniarkI.. felczerki i t. p.
Na żądt\nie kaueye, poważna referencye.
16681'27

2

wworsły

od KaUsza

do sprledariin

Fol

453

przychodzą cod:tien~1~i!1 ś\V~eże1!

_

ne, \VI.'U·sgaw:r., Hysia. 5, telofon 18999)
polect\ ?soby pl'Mująeew nauce, handlu,
przemysie, rolnictwie. Nauczyelell, nauczycielki, kasyerów, buchalterów, kores-

to-wania ~iniejszego obwieszczenia.

Łódź,
dnia 2-9 marca 1907 t'.
_ ..............
_~.....;.--;.;;.;..~.;..;;..;~...;;:.;.;.~...;=;...,..-_._--,._--_
.•_ _........-

..-

92 mcrgi

r

MO-3-~

G

.w Admlnistr.
pod "Zt,I,jęeie, S. V' 475-10.-9
ieszkau1o. z, 6-1'u p0J:t0~ów. kuchni
z wszelkleml wygodami l centralnem
ogl'zew.aniem---do wynajęcia od 1 lipca.
oferty

W8

proszę skŁadać

,.R01.W01U"

M

r. b. Dzielntl. nr· 37.
638-3-:l
ieurogo robi~ 'sukBie, bluzki. Przejazd
48 m.l1. II-gie piętro. 161l-r.-104

N

4:51-3-2

Otwarty zostalJł~d
~urtowy
i deta- sp~riYTU.'~U
..
nEt"iA'r.'JiUaR-·" OV~Hi~IEGn
lIczny C<X.;C~vC~X<X
B~ .
~'u
f,J I'
:rlf H~'

64+--3-2
z metalową
dr; sprzedania. Benedykta, nr. 4.3

rywam .. d.otańc& .p.aJortepi.tUlta, JłrzYi
muię zf!,U1ówIGnh" JH\ wieczory. Piotr·
ki,~v:~frj\ HI)
tBl-3-3
-M--~I()-dZTb~ee 11-1etui pOSZtllCuj'e jakiegoi ;:01 wiok r.~jęcia wieczoraml. Posiada
lęzyki: polski, rosyjski j w części niemieCJ{l, oraz ładny charakter pisma. Łaska

Poszukllj~ towarzysza. do wspólnego
pocierania lekcji Inllchan~rJ'i z języ
kiem polskim wykladQwy.cu, N'auka rozpocznie się okolo 5 kwietnia r. b., pod
kierunkiem praktykowanego buchaltera.
Ofert" suk. "Buchalterya" w admInistra-

cji "Rozwoju".

Łódź

psa 01-

bra:yma z gór św, Bernarda, srE'lbrny
madaJ wystawowy, dwa angielskie charty
(biorą w pojedynkt}), . dubeltówkę, "l,ane~tstra.". 'Wiadomość dolD. haudlowy, .Mą
płytą

j m.łyna wt91kiego Oi':\!. I:mduiącej się goI';.;elni.W zil3mi ruda 2:el$.zmt, pi~s){o·
"dec I gHnka.. Ogrody i stltwy przeplywowa. Bliiiiszo szczegói.y Rfi m3ejw:u lub
w Łodzi, ul. Andrzeja. 37 m. 1:~· 333.3.3

OTTO i S. PORADOWSKI

396ś12-0

OkAzya! Sprzed6m tt\nio:

m. 14

W pachcie kró',v 30 W bLizkośc1. ohozów

~~a.~~""Dr~~IPI"*"
H~,

-A'•

kowski, Składowa 13.
'Fórtepiau krótlri,czarny

"

włók .\Q, poczta k(.IllSiiie, gub. radomska,
Przy SZOSIe· Bez slużebuości. ZtemiIY. W
kult~u'ze.
Gospoą.8.rstwo plodo.zle'mne.

Mam ho.no!· :u:wiau;J,mić S;;anowną PulJ]iczm:ść, iż 7il/?'gr.;.;sn mój zostr:,liiL/:.z.utGs;(;ny na
f;t~~ii13tłfa!«OWS~:;:łł 3',', dou1 Szmulowieza.
o~aż po:ecam na BaZalt bieżąi~y l'Htj:}Owcz:e m.o{;1de par\,skie
i zagnmlczne j kostyumy. Przyjmuję wszelkie obstalunki
z własnych i powim.·zon.Yi"h mi mattiryalów, która wykonywam tital'anie 1 r.kumtnte M c:.j[)je umitu'ke Wi.'l.ne l.
Po!eCtID '.!ię szanowne) Publiczności
.
423 2·2
B .. MARGULES"

ogłoszenia.

Pracownia sukien, spódnIC 1
bluzek. Wykończanie staran{ ne i pnnktunlno. M,ikolajewska nr. 35/
miesza 11, prawa oti.cyn~, 11 piętro.
357-d-ll
~ -A-)-:;;c:-eC-:h-o-w-a-3z-:.k-O~la--:k-r-OJ:-·«-:"'1-S-Z'l1'-:4c-:l-a-:R~o-s-7.·
kowskiej, warszawskiej mistrzyni
cechu, Pwt,l'kowska 92. System Vortha;
~ fasonowunie żurnalI; patenty: specyalne
~ kursa krOju dzieeInnych Ilbn.ń, krój ber~ lińskiej akademii. Kurs.a bieliźniarskie.
W Warszawie, ul. Zlota 3, szkoła kape-

-rI- =Jl,=-~d_ Ó --.,~ •

', ell·Zna
Hi
K·

Drobne

j/

Zćlt••zek

ul KOHstantynowska 74.

422'4:'1

O

I

O

naturaln~

DOWYR.OBU . LIKIEROW iWODEK
firmy W. Przedpelsklego w Warszawie.
.Reprezentant na Łódź i okolice

sil: <to wynajęcia różne
sklepy z mi~lkanlam.
zdatne na. składy apteczne, apteki, ksł~
gf~rnte.. Wit\doillO~C przy ultcy Konstanl-go lipca
O dmieszkania,

!

otrzehue w

I

636-3";"'3

tynowskiej Nr. 35

miasta od 1 kwiatnhl 2 pol{oje i ku~h~ia, lub. 1 pok,~j
i kuchnia· Może byc Je.den duzy pokoJ.
MieszkanIa maJą być na parterze lub na
I piętrze. OferLy z ceną w adm. "Rozwoju'" pod "Biblioteka".
6:19-8-3
-Si' wiadectwo zaUczeniowe, Ji 9296, z

P

śrouK:u

przesył:k! Łódź-Karolew-Sied\ca ~

111.\ rb. 44.10-zagi,nęlo
unieważnia,

i

6a6l,

niniejszem

się

6i3-·3-2

spożywczy do sprzedania.PiQl.rS klep
kawska nr. UB.
.
646-3-2

bluzki, wsz~Htla.ubiory .damskto,
S Uk~ie,
dZiecinne, oraz .blsHznę przy.)mUje do

roboty pracownia Ma.ryi ZolU. Wólezanska nr. 9'7, dom ~brcillkowBkiego.

418-21śs--9

aptekarski z roczn~ pr&k1iyk,. poU szukuje miejsca w aptece. Posiada
również język wIoski i laelnfJ. Ofertj:
Sosnowiee, gub. piotrkowska, Pogoń, dla
629-ł-4
ZenderQwskiego.
yżeJ: młOdy do połowania, t.an1o «lo
W
. sprzedania. Wólezańska nr. 61m. 2,5.
637-3.·-2
WYliajem pianiu t hrtepiauó'iV. Piotrczeń

kClWSkl'

131,

Fr.l\DCiszek Jaś..ki~wie~.
t)2,"j-5-:!

---a.grnęlo ŚWiad-ectwo lok:\utowe, wydane
i inwentarzem. lub baz
Z
. ze st:ow. ,.J"dnoŚć'" na imię Ste.nislawa
poroiona przy szosie, obfiJablonskiegQ. Łaskawy. znalazęa raczy
na .miejscu. Teren dogodny
złożyć w stow . .,Jednośc".
.
64!>:3 2
pod fabryki.
'
Z-aglllą1 paszport n!\ unIę J'ózefy Dumo.
Vliadomość u B, Sz1iwe w Kaliszu,
rackiej, wfdany z gminy '\Vadlew.
.
S34a-S--a
ul. Piaskowa. dO.m Kleindiensta. 4:284"2 \

z

bud~'ll[~ml

MiejscowQŚĆ
tość wo'dy

•
----.. . . . ---.. .~---. _' . _:"::.==================:::::::================================:::;:===
l\.fb 124 Piotrkowska"do.tn Tischera No 124 D S
1T •
Lekcye Tańców'

p.
t
'1 fI tanisł. 18 arSd

Sobota: dnia 30 marea. 1901 r.

ROZWOJ -

.,~_.

-III'

Crz~::::{,.ka Leczni::

Piu':lJZa
chorób

zębów

l"

Choroby weneryczne i skórne

i jamy ustnej

otwarta od 10 rano do 1 Wi.eczór., K.onsult~eya 25 k.. z, ęby
,
~ztuczn9 od rb. 1 kop 60 i wJzeJ.
, .
ReperUJe I przerabia zęby .ztucz...
1613r48

,

Trzecia lekcya nowego kursu odbę
dzie się 5·go kwietnia r. b., zapisy
przyjmuje w dalszym oiągu
A. Lipiński.
Cegielniana 56:
4082-2

'Drzyjmuje od 9 do 10 rano
ł
i od 5.ej do 'I-ej wieczorem.

I

Piotpko• •kll 132..

.

1331r86

PiotrkOW~~i:= Tisohera M. 124. I Dr. Ark. Goldenberg
W2-gie świ~to zbiorowa
A
• (kolo Glównej)
c. h, 0. roby,. ,w,eneryczne,
H~lman I! ul. Widzewska .I06
Zgubiony przez nas weksel, podpisa'
i
t
. nJ przez
Szlamę Warszawskiego na złe..
b
b
dz
·'
·
C·
.
8
~ kó e
c oro J liC I w.wn, rZłll
i eenie :M. Kota. z terminem 20 IMda no', 'o'CZOp'
m
.'
IOW I S rn
I
I
Od g. ll-ejdo l-e'i l od 6 do 9. ej włeez. i wago stylu J907 roku, platny .w. K~l1szo,
:Dr. Sl LEWKOWICZ Isp.O,.a'~.!t.:,"r~~~d~'!."" w ulodziele l święta od ll-ej d~J--·i:19 I ~~n":.'\t~~~;,.:~':,"~n;.~:;:'";';~:T.~':,;

A& 124.

l Dr D.
l.

.

~ Przyjmuje od godziny 9'/,-11-ej zran.
ł
i od ł-7-ej wieczorem.
.
i Mikołajewaka 4, obok Dzielnej.
Dla pa.nów od 9-1 i od 6-9, dla dam ł
7621:'131
0(15-6 .po pol. W niedziele od 9-1 i
od 3-6 .pt} pot '.
1141r23 'i

Z.achodnia .Ni' 33
(obok lombarduatcyJoego)

i

'nr .J, OZB' 'f'l'
.', IC aIst
~

I

..

"

'. ł

II

". .
,

,'"

.

.

. Okuliji§·ta
uLMIKOŁAJEWSKA 22

,

p!'ZJjmuJe od9-ej do u-ej rAno i od
4-ej do, 1~eJ po pol... ,
1.467-r5~

Poleca

.

Dr'"'_. A. STEl NBER"G

i

Mleko
się

wyborowe trzy razy dziennie świeże z
Benedyktf\ 3l dóbr PaplPotnia iWalewio., sprze·
ZAKŁAD ORTOPEDYCZNO-GIMNASTYCZNY i d-z' hnr+ow"!. i detaliczn",
(skrzvw,'enł·" krAUos"'up". choroby stawów, i"'...·
.. ", \ł~la udogodniali
..
't..,
I.
....
...
nla SZft.n. Klienteli rozsyła st~ j po domięśni itp.). Leczenie mabażem (wibraCJa), i maeb. Mikoł".i~_.k.89"
41'\93·3
elektryc7.noŚeią (usuwanie włosów twarzy
Za pomocĄ elektrolezy), Gabinet Hoent·
gano.skli (leczenie, romłeniainl Roent.
gena e:x:em'y, lupus'u, favus'u j t. p.),

Zarząd

128@r53

,Dr•. .·L. Pry~nlsti O

drogi

Q.

S. PonizGwakiego

Odrlzinł todzki.

t

I

441-3-3

l
i

WĘDLIN z ca.lem urządzeniery]: ~arszta.

)
:
.,:
.

daleko Warszawy - do odstąplouil1 od
kwiatuia r. b. za przystępną cenę· 'ViadODlOŚ~l udz.ieli p. Jskób Lessmnu., rządca domn nr. 1 !.lrzy ulicy RżgowskleJ.

z

powodu zmiany interesll SKLEP

l! lat
tem 1 lodownią, istniejący oli kilkunastu
w dóbrym punkcie przy fabryeo, nle-

4A2-H-2

żelaznej Fabryczno-łódzkiej

L.' KLAC'IKIN

niniejszem zawiadamia WJsyłajtloych ład1lllki, że na stacyi towarowej Łódź
Fabryczna zalegaja. niewykupione przez odbiorców towary~ przybyłe w m.
lutym 1907 f. za' frachta.mi: Aleksandrów 79182 maszyna żela~m!l, Rej~
cher i S-ka; Badom 3351 skóry wyprawione, J. Borkowski; Smoleńsk
1
Chor."" .kórne, wentepył 1176 rękodzielnicze wyroby, F. A. 1 urajew; Lublin 3175 słodkie wódki,
moczopłoio_elll
i Koźmiński dla Z. Bulwy; Warszawa posp. 40953 druki. Agontura Celna
Przyjmuje ól godz •. 8~1 r. j od 6-8 w.,
, dla Zylb&rstrom&.; ,Warszawa posp. 40632, 40573 i 40572 czekola.da, Pla.tpuł.t od-5'-r-6,popol.. w n.tedzielę od 9-;-1
Choroby dróg moczow,.ch,.aIt6r. l ner; Pryluki 5401 rękodzielnioze wyroby, R()zow; Witebsk 6460 i 64:62
roi ł ,od 3-.-6 popol.
14:20r325
ne jj weneryczne.
P~ylmuje od g. 81/,-1 ranO 1 od 5-8• l rękodzielnicze wyroby, W. G. Minc; .Pokrow M. Niż. 192 wemian8 wy·
.Ulica Polu dniowa Nr. 2.
panie od 4-5.
,
1010-r-14 'roby, AltaJow; Ryga I 82294 rękodzielnicze wyroby, K. SIade; Triest
5686 .guma, Scblenker i S-ka dla I. K. Poznańskiego; Kostopol 6908
i 6913 krzęshi gięte, S~. Goldsztajn; Kryżopól 3309 jedwabne towary,
Górfinkei; Kijów m. 16390 sukno, Szeehtman; Kijów m. 16671 rękodzielnicze wyroby, M. Magazniik; Kiszyniów 37607 wyroby rękodzielnłcze.
powróci~
Symcha; Ostroi trnusport. kant. 835 wełniane towary, :Miejska staoyad1a
.hopob. wen.r,.ozne i skór••
al. Zielona .Ni 5,
i l. Bergera i S-ki;
Dondiusz8Jlj' 3484 ręk.od~ielnicze wyroby, M. FIat;
Nawrot Nr. 2.
Choroby skórne, weneryczne i Ługańsk 46098 W'ykotowe wyroby, Oentralny sklad dla T. Tycena; JekaPnyjm&łje cd ·8:";"'11 i "do 6-8 po połud.
i dróg .noczowych.
terynosla.w 815 wełniane towary, Naezel. st. dla T. Tycena; Brześć I
,.D1~ odlo-S.
631r242
Od 81/3-111/, r., 6-8 wiecz., panie 5-6 Nadw. 36756 L 33.638 gilzy do papierosów, Wl. Dzikowieki; . ,RostóW' n.ad
·.··:,~'.:.x:"r..,~:-." ··.~O"'··S·,':,
po.połudnlu. W .niedzIele i święta 9 t. Donem 90847 . 90805 i 90804 tabaczne wyroby, Br. J. i A. Aslanidi; Lida
d-o l po pól,
r608-d~1()B l 15519 płótno na worki, Punko; Radom 22456 skóry wyprow.iQlle. •. ~":;Le.." '
.. "CJfaIilta· .ChotobUlZtl, nosI
Gabinet· lekar,śki dla chorych
win; Radom 22588 odlewy żelaza, A. ~telman; Opoczno 13184'. $l»()~e·\
t gardła
l wyroby, M. A. Baum; Warszawam. 17139'7 wyroby stalowe, Ra:~; War..
Piotrkowska 35 .
1586-r-53 WENERYCZNYCH i ŚKÓRNYCH I szawa. IIJ. 171901 żelazne przybory, Biale!'; ""rarszawa m. 174327 i 174326
ptzJjmufe od 10":"'11 ra.no i 5-7 po pol.
D-ra B. _.pguBiesa
sznurowad~a. i zamki żel~ne, Herszowiez i Rejnherc; War~zawa.!JJi. ::114561
w' llłe4ti~le ód 10--t'1 r· t 2~4 po pol.
Piotrkowska 115.
I ~arba wapienna, Galewskl;. '~arszawa. m. ~ 74923, kuc~enkl11~rt~w~;;. Ber.nPl'zyjeeie od 10-1 i od 5-8 wleez' I sztok; Komarowo 36.80 gllzy do paplerosow,M. Dublnbaum;.Sła:wropol
f.
w ntedz.~ i świętr. ud 10-1 i od 5-61/ i 'W. 1160, 7 rękod.zielnicze .w.yr.ob y) '. SzapowaI.ow; . stawro. pol 11815 taśm.Y" .Dn·
Porada. 50 kop.
486-r-8 najew; Kozwlów 60572 welmane towary, Br. Borobkow; BMaszów 7604
nL Andrzeja ~.
próbki rękodzielniczyeh wyrobów, A. SZl1uhowiez; "'fambow 61269 skrawCiaoroby .dlópne•. weneryczne;
Skus·lłlew·lcz 'ki sukua, Koszele,v; Michajlów 12245 welniane wyroby, Br. Sezanow'Y; ,
'.
. moo.opluło.e.
•
la
Baku tow. 3898j9996 morele suszone, I. Kan; Baby 6'7 konwie prótne,
Od.
8--10,9..;...;12
ran.Q;uno.'
ó-:Spo pol., 1463-r:148,
w niedzIele Ch' orAb'
Łępicki
dla Stasiea·, Warszawa. W. 1468.73-.' 146871, 147554,. 147.J>53,
ł święta
u y.skArn'"'
u
~ .- weneryczne
_
Andrzeja 13.
147110, 146295, 146298, 146534 i 145958 przędza wełniana, E. BrigS$
PrzyjmUje rano od 9 do 10 g. l od 4-8
Br. i S-ka; 'Vafszawa W. 147676 czekoladtt, Riese i Piotrowski; Warmecz. W nied%iele i święta od g. 10 do szawa W. 146367 czekolada, Blikle, Zawistowski, Górscy i S-ka; War. _ ,".. . . . . .'.
. \
1 p~"" poludnin.
507-d-375
szawa W. 141638 rękodzielnicze wyroby, G. S, Poni~owski;\Varszawa W,
Nawrot Nr. 13
I' 147932 herba:ta, Br. K. i S. Popowy;'\Varszawa 'V" .147859 ręk~żi~lJli.
Mi"
wyroby, J. Kaabak; Warszawa W. 147632 kolonIalny towar, Hlr,szCIIwuby skir08, weneryczna i maczopłcillW8
.
ł cze
man; Warszawa. W~ 14'7363 zegary ścienne, " Konkllrencla";:Wn.rsz8.wtł,
PrJtjIn.llje oj g, 8--11 i!ł raDO, od 5.....,81t~
!Ił"
I W, 147272 kawa palona, \V. Matljawicz; 'Varszllwa W. 146176 skrawki
~~ee.1;;, ~'
•. '.
~~9·r-182
,skór, FinkeIsztejn; Warszawa W. 146241 skóry wyprawione, 1. Lflri;
Ołułrola, wewDltrlne I nerwowe.
ł 'Varszawa \v. 146~47 szewckie I)rzybory, Gliksman; 'Varszawa 'V. 14?821.
' .•'
II,,','. ,'.'8
p.'
....mieszka obecnie przy
1429 ł .SluaWk.i SUkie.nn.',e., B. ~z. arny; Oz~stoChOW. a 98093., prz~dza. biL:ve,tmana,
III
• WjB I 6
.atPIlIl• • •klej.NI
200.
"La CzenstochoWlenne; Noworadomslr 26938 i 26844 meble gl~te, Br.
1
1
1
. f POWRÓCIŁA
PrlJjmuJt od 8-9 /, r. i od 4 /,-6 /, PP : Thonet; Kitnrskaja tr. kant. 4288 rękodzielnicze wyroby, ~t Kantor; .M:o~
ehop.", kOllileoe;,i ""Akuazery.
. .' ..
'.
;
.
sIewa ID. Kaz 230089 sukno W. G. Bachmaczewslti i S..ka; SkideL 190
Piotrlrowska 121
Sonn~nber[
skórzany towar, Ch. M. Rubin; Ryga Aleksand. Wrutłt 58122 bawełniane
PrzyJD,luIij'doll rano':. i od 3-5 popot
..
.
: odpadki. I. Klein; Szlok 5663 i 665.6 . kons.er.w:v rybne, '\Vold. Sel',
002.....r--139
.
~~
, w
k
'
.,)
.. _."~i'o"'~'~'II
II.·,·
U '. Białystok
118018 tabaczne wyroby, l Janowski; Biały~tt) 118071 skrawR'"
ki skót1 G. Goldberg; Bia.łystok 118091 i 118092rękodzlelnicze wyroby,
n" . , a' . .
clJ.órobYSkór
. Y,.. dl..·óa- :oto- .i.U
~. If.
, Szpl'ro',
Biahrstok
119~,93' w· W.
~"nl·a.he
+'ow'ar'y,
D. M. Solno ickl··, Pct'e:r~burg'
• . ,I
Cl'Żo"'ft"'ych i. weneryoznych"
~
J
aiU
II
-~.
_....... . n'
• ..ił i I
'
.. CEG.tELNIARA :1ł
tow. 263525 przędza wełniana, A. Rejs;. Petersburg m. 80924 rękodzieł•
• -v y we. .. pzne • uZ 80 ,oe ,
(WejścIe od ul. WÓlczańskiej)
nic2e wyroby, J. Szif dla Emde i S-ki; Moskwą tow M. Br. 8459 lIawel.
(ap •. gorllIczkowe, zakaźne,
lon 11-1 l od 4J-1ł/~
2!6-t-57 niane towary, Rapeport; Dzwińsk 62075 ręlcod21ielnieze wyroby, Sz. Kalit~
""-WGOdZ~~I~~~tY~J~~w:~a9~19 i oi4!Ó-~::ll
maJl; Dzwińsk 62973 rękodzielnicze -wyrOby, E. Jeklow;WUno.283294
~".....r
~!
~,
OsiedJ,llem SIę w tuteiszem mieście Jako śledzie marynowane,G. Dworecki; RIga tow_. ~50~ cukierf.licl~ .wJl"obJ,
·O.,r·•.. ·G·.rab·o'··,W.·S·~·k'.1specJalista ehórób Skótnyeh;wenerycz- "l\finin"; . Moskwa m.. M. K. W:. 166836 ręk?dJlelruaze. wytobf,. V1. Fedenich, plclówych i chorób włosów. Przyj· tow; Moskwa tow. M. Br. 9673 rękodzielmcze 'Wyroby, A. D. KorfllJli.6"",.8"'.-6b gardłalnoe ••. CI.za mttję codziennie od S dó 1 w południe cyna; Moskwa tow. M. Br. 10060 i l1ÓQO rękodzielni~e WYfobJ; w. K•
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p~~en.lÓsl:si~ na,ulicę

,

. - • •0' hr. lA .... I,
~II·cla .b~ama od rogu uL Piotrkowskiej
l pr~Jjm1l.łe .~&~ieBnle od 4" do .7-ej pop.
w
lueutelę l .S\'vlęta od ~ Qo. 5 pop.

49t-r-156

D

B R el.. t

1 od 4,

r'
..•

ulica

dOI

8 po pol.

'..

SREDNłA

Nr. 5.

149r3~

Izotow.

Jeżeli wyżej wyszczególnione towatyń.ie będą prz6~ Odbl~có~ Pr.z1JtW
W terminie 3 miesięcznym od dnia niniejszego ogłoszenia, to lakOWe
bAd~
sprzedane z głośneJ' licvtao11
ńa zasadzie g~ 40 i. 90 niM.bte
ł ' U8b....
" '"
IW
V8 V "'ol
, •• "
Rosyjskich dróg żelaznych.
.
44ó-3-I

Sobota, dnia. 30 marca 1907

rtOZWOJ. -

=================.::::=::=:::== .~-"
Handel towa~~ów kohlnialnych,

f.

delikatesów,--

cygar i papierosów
poleca na nadchodzące święta bO.gaty zapas cukru, herbaty, kawy, jarzyn,
kOllsęrw rybnych, kawioru astrachańskiego, mąki pszennej,
serów, masla śmietankowego. i do. wypieku, kakao. i czekoladę krajową
~~_.........~", .... _ .. ""!'~~
i zagraniczn.ą. _-=--~.::::~.-..-!~._=---===--==.::
Poleca.jąc się laskawym wzglęgdom Szanownej publiczności
10
pozostaję z uszanO.waniem
Grodzioki,

Kos-

kO.mpotó:w~

;' +ulica ,Piotr]{owska K~

.6

___

oboli: Paradyzu_

9

Kawa pf!łona c~d!if,m!~;~ ślj~'!'eż~.

tyUMY wiosenne z Dajmodniei·
~~ych angielskich materyit,.
k,ow od rubli 16., 'ViOS~mh)
! letnt,e palta w ns.jnowszych
fasonaeh od rb. 11.50. Kes
tyum,owe spódniczki od rlJ- '
bU 4.50. Ha.weloki zmod·

łll$~1J 113r.

nago materylllu. od rb. 1050

Dzieeinne paltociki od rb. 9.
Bluzki jedwabne w modnych
fasonaeb l materyalaeh od
rb. 4:.50 do 16.50, w oo.<lzlale
damskim u

li
t~dź,

POLECA:

RyMek Zielony, róg i'3ańskiej,
Wina. krajfJW3 i lagraniozfic 7 Koniaki, Araki. Wódki, LiJ.d erl, IUodJ, Towar,
kolon1alne, DeHkatosy, '[iiwo Stryckiego i róine.
439 ...... 3-3
li VI A OlA! Przy kupnie 10 butelek 10% rabatu.

C~d&~enny zarGtllek I rb. 50 kop. ~ wiqcej
ktÓre życzą. wygodnej ,d.o~owej pracy . na.
pośpiesznych pończoszniczych roac;~ynacr~: Nnuczyc SIę roboty mCZDł'l.
E'zybko boz Df\Hl,l przyg~';Dw.awczeJ. Dal omy, wlaSJ:lY, mate,ryat l pb-

dla mężr.zjzn i kubiet,

()d1f\~ł:(}s~

=

1

Ule

; Nie

tI,

, . garderoby damskiej. = !

FZS&zk~dz1\. ~arunkl wysjl~ ,bezp!a-

Piotrkowska 98.
Warszawa, Marszalk. 130,

••:.111
HrrANDETA!!!
1-------warto kupować gotowej l
-.w-il . . . . .

Iid6ł"d"łI:dlGI'Iłf8

f@
.
...: cimY.J~otów1r.ą.

E.aLA SCHlIECHLA'
JAdź,

kliałyum6w

l

· , d;'"
Ja• błkole ·I Jago
018,

Polecamy magazyn
spacero.t,niO l~sze, retGti,b,u'a~H3 Io',','arZ,Y,stwo W,FCbOW trY,kO:,~ZOW, ,'Y~n, domowyeb, Okryć, futer damskich Drabikc.w- 1
.,
.~
wej IH:lJ!dukeyt. - Gl,O~,'!lY, Zarz~d: Petersb;Fg, 'iV~BilJe~8k~! Ostrew , skiego,
Piotrkowska M 168. Hoboty wy- \ znana ze sweJ dob.roci i tlt.niosci·, poleca
9 linla Nr 20--37. Filie: Mmn..:w:a, PłM rW~rGkl, KozłeklJ plereu-'
lok dom T-w~ Bochruszba, m. 239 ~·,;s7, Warszawa, Marszałkowska , konyw~ z wlas~ych i powierzonych ma~

IW

=====12g~t37. Saratów, ulica N!koJsk!\Nr. 2-j7.

--

tM

FRANCISZEK GLUGlA Łódź, T~1~~~n~~!?7Wa 28
Reprezentant na l"ódź i okolice, pier'wszej najwięk
szej i najlepiej renomowanej FABR\~KI CYKORYJ

----

_

Ferd. ohm &C-o

WłOC'ilWku

./".~...r-""'"

/"'. ...-.,....~_".,... ...... ,...,...~

...,-..... v··,./,~·_"' .."j-.....--./......"

__··"" ....... ·~-...,./v'v·v

&~ma. . . . . . . . . .~M·~'

. . . . . .R.

ZAKOP

Wil:la
II

Matką Bil;S~ąu

Plnsyonat Ireny Sadowskiej,
Ogrodowa Nr. 4.

--~~-~-----'_t----

____________

.\v tloczni<cRozwoju), Przejazd ~

8..

i Tam.że

wina k ... ~m.kie tylko w wybo-

rowych ~atunkMh.

431 ·"10-4

morgi ziemi

!

==

I1 ~Daję~~~!~ ~!~~~!~~!! bc~~.
t

w

do

~~~'~~~~~~~~(;tt~

i F. Ender, PlotrkoWI,ka 108.

Kandem ~phwny~, óp~ócz; teWl' stf'- i dom 40Xi2 łokcie, może być zdatny
'",8. farbiarnIę, bielnIk lub wykonczal.mę i t. d~-zl1razdo sprledAnia
albo od 1-g4
, lipca do wydzIerżawienia,
,
WIadomość u A. Engla, uliea Aleksandrowska 75. Tamże można. wydzIerżawić
piekarnię z dwom!!. płeca.m1.
, , '
~8-3-1

zakupie cykoryi uprasza się p. p. handluj'ąeych
i konsumentów D zwracanie szczególowej uwagi na 1~ 15411
umieszczony w czerwO.nym druku w poprzek etykiety na
każdej paczcel zatwierdz!:uy przez Depart,tliiment Hań ...
dlu i Prz~m1lslu, który jest jedynym środkiem przeciwko. różnym wyrafinowanym fałszerstwom:
331-10~-c3

"Peld

395 63

~

Przy

HM"" E,

do mody

; ,D ie i pół

egz. od 1816 roku,

=----------------~---:~-_._--_.

__

l.0l'yałow, ~tosuJąe się ściśle
_fJIIIIr Ceny przystępne.

382-d-6

1I1:"'.~lJlo ..an.,

,

mleJs,:;u

w szkole

llIIiil&illi6Ji I

z

oraz pokój z kuchnią od l-go czerwca.
p. Dolewskiego.
,..

II Wiiiiilli

li

WJadomoś.e

na
4-14r-d,

Osttzeżlnił~

l
j

l

i
I

II

PO.nieważ zaczęto' podrabiać cyl{o~ę.·:nasz!} ~ prosimy o zwracanie uwagi przy kupnie takowfl:1n& obok

stojącą markę ochronną.

SJ;'ecJa!ny nasz 'gatunek eyI(O"".· z o .... a~.
kam; O.pakO.lvauajest w niebieski ,gla1:lS0w3DY papier
i zaopatrzona w O.brazek oraz banderolę,n&'; której
widać dwie obok stO.jące marki ochronne.

Nasza Cykorya z p.dkO." opakowana·
jest w żółty glansowauy papier '. na którym' ~najduje
się widO.k fabryki ·z pO.dkową po lewej stron~ę;u góry.

