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, leży dążyć do zalatwiania spraw, zwilj.~a.nych z pononenla ciężarów stosflwllie do dohrej woli ezło'u.
poprawy bytu pl'acoią(!)'cll w naj- I kówj ale w tych organizacyach, j~k te; o któ1'Ycb.
I Bzefllzem tego sluwa znaczeniu. ROZll.ffi;6 to rząll, mówImy, gllzie znaozne .środki stale są kOllleCl:1l6,
że wytlvorzellie spokojnej klasy pracowników jest obOWlązlwwe opollatko,wanie samych' slebie jest
najlepw~ rę1rGjrnlą rozwoju prllellly:lłowego.
nieodzuwne.'
,
, .
(Koresp. własna. "Rozwoiu").
- A. jaką drogI} zamierza wa~za eksceleIl- To wszystko YI dziedzInie" organizacyi pro.Petersbu7',ą, d. 10 lutego.
cya dążyli do tego cdu? - przt:rwalem.
eouawców - rrzerwą~ern. 'A czr ministeryulu 'ma
Pog-lądy nowego ministra hllnlllll iprzemr- Wykonanie i sprawllo~ć cate~o zamierzo- też na uwadze zagwarantowane swoboly tworzesłu,. p. Tlllllriaz e\\'a. są· tem waŻlJiI'JilZI>. ze Ol,i- l nego kompleksu prawouawstwa-oup3rl p. Timi..
nia Się' zawouowych ZW:11lzków robotniczych?
'
1}ia puulie~nn ,uważa. nowego Illini~tra nlO za czlo- riaziew - wymaga zDac~nyclt naklaJ::iwze slro~ NaturalQlel~oJparl miuister.~Ro!.u!niem!
wie!-a, którJby te lllb owe intere,y, tych lub 0- nl" państwa i ze strouy grup przemysłowych. że takie związki za\vodowe robotuicie J1o',vinily"
wyen sft'r czy ot\r~gólv IU1jll w SZ(:t.ogólllei pieNaleM WięC (lal~ możno:;c tylU żywioŁom wy twór- być jakby równoważnikiem organizacyi pr~elDJ~
QZY, lecz calol\sztalt spraw haualu i prz;'rnyln czym rozwljac się, nalei.y tłać moźu::lśe rOlwiuię· slowców. Tyllco w ~:lkich wa:rtlllkach mo~liwym
w fÓ\I'llej mierze całego l)au;;twa. Za takiego się ł!ia pro lukcyjnusd, n:tleży lIbae o postIlwieUle jegt rozwój ha.nd!n i przemysłu. Wogól~ :"';'I.lodat
.tet. i SIWI p. TllIllrlaziew: IlWltić1.
tych sil wytwórczych w,IUużllośei zfldO,ś~.uczy~ po ehwIlLp.nllllistnr, - wprowadzellie ea.iego ,no.. , . -::., Hozum~~~ ...... mówll,dziś do mnie p. Timi- nenia wyua~liol~l\ n.ate eeIe, Ttt wysIlwa ::;ię caly wego kompleKSU refOl'tll pra.woJa.\VcH~hie3t w/d~I~~
rlaz\I:'W -ze op;1ll1a.p~bh~zna,. ~, zwla z?z.a, pow~z •. ł szreg Z!l.~all:, oalezYWI1Cł1'llCllll, zarówno praco .. , dZIUltl spraw hanJlu! prz;emysltlkolllec me;choo' .
IIa pl'~sa,. ]{tl)rn. .Jes~ tej Op'lnll wyra.zlcle,~{I\. IQ- ! dawcom Ja," l prucJlvndcum. POlllóJZ. tło. zOl'g~- by~p. refJrmaprillVod,lwstwa doty~ząoego.~~lda..
tereilu]tl Slę tern. Jakle sl} zapatrywaula ill\nHtr,aj : UIZOWaUil1 SI\). Holą. Jest rządu w tel dZledzlnle dania towauy{t\V alceYlnych;~nalazy 1.l.tatlvlC po·
ellętuitl ,t,eż gotÓlv' jt~stem, udz,eIió panu infjraJa· " tylko pobudz tĆ energIę, U3UIVllC przesZ':<ody. w/,rowstawanie tycfl t()warl.y$tw itd.
~yl. o ile to uczynić mug~ wobec tak uledawne.;o
wadzać IV ŻyillO rozporządzenia i pralva.. mOJI}C6
- Czy w dZled:duie tych poszczególnych resprawo~anla mOich obuwlązków. A obowiązkI te
pomódz rozwojowi pl'zellly~lowosci. Ale to rola form-zapytałem-jest rÓlvniez nr zamierz,elllu.U·
są liczne I b:lr.lzo wyczerpujące, bo w mOlej sy-, ja,bj drllgJrz'itlna. (pod30onaja roi), p)lOo~lIicza.;
stanowienie rejestm fit'rnowegoP Prb8inyslowcy
tuacyi nie (josc Jest załatwiać sj1rawy nOrmalne;
oś zaś caleJ sprawy i środek ciązenia leży we i sfery handlowe Królestwa ,Pol~k!ego, Jnaiącego
pl'zedewszystldam postawirem sobie za cel i za- , wl'lsllej dZiaJalnośol (samotliejatielno3ti) przemy- swój lwueks bandlolvy, a nie mlljącejomięJzy indanie zUlganizowanie samego miuHteryllm. Jak slowcó-v j sfer huntllolVycb~ I wlasnie w tym lIemi bl'al<arni tego Właśnie dopełnitlnia,istlliei1l:ce.
pan Ille, UlllllsterYlllllbandlu i p~zelUyslu datuje celu, aby tegrllpy wytwórcze byty w stanie za- go na Zachodzie, reie~tru ftna.nsowego,'O lle\vu~m,
si~, dopięro o~ .l'ouca paź,IZ!enllka 1905 roku.
sLanawillc Sl~ nad sW~uli.JlotrzebalTli i potrzeby niejednokt'otnie wHowialIali ten dezylerat. 06,1
Wówczas, osIem przy wolany jalto minister do tellOorJynn .... ao, należy stworzyó odp~lViedn'e kil ixllcyatywa w tej mierze bylab111wieuczouąpo~ą
pierwszych, kroków organizal'yinfoh tego miDlste~ . temu organlza.cytlSam.lpollloCY, samoobrony, orga." , danym sk'l1~klem?
"
, . . ..
.
ryUlll. Pll rychłem wyj;;ciu mOJem z minl~tel'yum, mi· ~ Ilizacye uZlałalności własnel. MInisteryum, Ila czo- Wiem, jak ważnym dla świata. hanulowe"
Dlsleryum to,· istniało już wprawuzie, lecz raczej 1 10 k~ÓI'ego stoję, opracowpa wlaśUlo l)fojeltt go jest rejestr nrmowy-oupow·:edzial, p.Timlrią,;,
na papierze, nomInalnie, mało przejawiając ży· 'norm prawodawczych, IV tylU kiernnku. II I,all to zJew. Próez jasnOŚCi w, stosullka~11 banllr~wych
WOlnuścI, czeruusię zresztą nie naloży dziwić, je~
zwać SIę bęJą izby hanolowo, czy ,też :t.C6Wrga.*
wflrowauza O.l1r&agwul'antowarue tej wal'toscleluj ..
że\! uwzględnililY wypadki końca 1905 I calego
li zowaDe komitety· gleldowe i t. d to są .iuż
nomiczIlo·bandlowaj, jaką jelit ilrma..:Naturalule,
19L:6 ri.lkll~ Alluisteryum więc Samo należycie dZIŚ szczegMy nazwy; nie, o nazwę tu cbodzi. Cała. że sprawa ta Jest jednym ze Szcztlgólów<cą:rok~ztd;'
Jes2cze' zorgaulzowanelllule je"t.
rzecz p.olegll. na tem,ażeby dla całego państwa, I tu reform prawoda.wllzych Ale. dozyuerat ten ni,a
• Wprawdzie żałować nttlelY trzec~ lat stra.. stworzyli orglinil?:a~ya jednol·odne. DZiś Istnieją tylko jest dezyderatem KrólestwaPol,:JIClego, . Za.conycb,' z' dru,giej )ędnak Slrolly w elą~u tych różne organizacye: klJmltety gieldowe, komitety proIVlllbenie rejestrn .firmo\vego pO~lnno być
trzeCli . 111& do:nalo, WIele kwel$tyj, które ponie- rękodziel, rad y zja~dów 'przernyslo ivcó\~ i to d. ~sknt~cznione dla caŁego pań.stwa, naturalnie z ,11.
kąc.i ulatl\'l\l ą obech~ przed~ię\\'zięcitl ol'gauiza· Chouzi o to, ażeby caly ten kOlllp!ekg, ca11h t~1 : wzglęlluieniem waruukó\v sl>ecyalnych,obyćzljo~
eyl.' Otoż pierwszem, mClJplJI zatłauiem je~t Dale- , że się tak wyr·nżę. armaturę UJednostajnić, daa wycll, prawouawczyehi t. d.po.szczególnychmiejiSUl organizacya tego lUlriiiltel'yulll1 jego zadań, . jej pralVa i OOOIVlą;!kl. Należy przytemstwo- I ScolVośLn.
.,.
.'
.
fll.llkcyullowallla"eunó\V i t. d. "
ezya or6ar\lza.cyę centra.ln·ą, coś w rodzaju nieSkoro .iu~mówimy o nielit6rych szczegó ..
Jak.paii' wie, ministeryum handlu i. przemy- mieckiego <IIauuelstagu). NaLuralnie, me, zna ..' l lach ,o lecl ll:ezmlel'niew.ażnych dla swiata prze.ę~u ,UlWOrZQne~n, zostało, z, yrzekazan.ia. temu 1.10'
czy to wcale, iżby Obok, tego ule mIałY, istu,e6 : mysló\Vo-hand~olVe~o~eią~nątem dalej pytania.::':'"',e~\1 . organo"':l rząd~. roznyc~ tłzled~lll. ktol'.e organlzac,se ,lUne, racz~l. JUż na dobre~ .woll opl1r- i aczkol WIek .wreln,' że W~bunalY' i ca!esądownic-:
znaJuowa.ły ~Ję uprlednlo w róznych Innych Im- , ta, tak .lak Dp•. W NleUlczecll Istnieją zWIązki. Iwo iJanJlowenIB., nalozy do pańskloÓ'O miJiistaDis. ery ach J 'tat.!l poniekąd. z kOlllflc~noś~1 rzeczy r pl'ouucentó IV cllemika!li; związki elisporteró IV, IIlly- : ryum. niemniej j~d fiale. pozwolę sObiezOI\Pytać, jak
traktowllD,e byly, Jal,o dlleJzlUY nlema.l drago- , na:'zy~ tkaczów ,It,d. l~d .. w: lII i a.rę, potrzeb uanych ~llę wasz9..ekscelencsa znpatruje na. kwesLyęutrzt~
rzędll~:~ak np .. ,sprawamI hanJlu 1 P,l'Z~lUy~ł!l, dZlalolV pl'oulll,cyl lub IIIleISCOwOS()l,' '.
~llllia sąd,ó.w llani1ło\Vy~h, jal\otakic!I? ' ',' ',.
,~a\~l;ltły\Valo, . mllllstpryum. skarbu, sprawami ~O["
~ Baruzo waz?ą .sprawą. wtłzledzlllle spr~'f- '.
-:-,MoJem zdaniem-odparł p.TillliraziewDicLwa .z~J,mowa~o SH~ IlIlnlstt'ry~lll rolmctwa.
• , nego .fullkcycnowama. Izb hallu!o.WSc,h1.-zauwazy..; ! lP.~tytocya ta pozostac w zasadz:iepowiona. W~a.~
.MlfiMterya te, SJlełlllaJ~C rot!nor~ld;le ~llUkcyeJ : lem-:-l:st ~lJOWJązko\\!e pouo:lzeUJe cJ~zal'ów przez . I~!;nle }>ylouy l~oż:ldallemt\Vorzellle jakiegosod.
:nie .uS Iy w stan.le, .ou~~c .Sll} z całą pllnO~CU.ł tym ' czlo~ko~ Izby; Czy wusza el(scelenc~'a. ten llOgląd .dz1a!1l og.ó.I,nych' sąuow., . H.~eci. pros~a, żentrży
ł:Jpl'UIIOUI. :I'ymczasem.. zycJ,e S!l~owYSUuQro.1 wy~ podzIelił?, , . '
',
. , I !Uante. sądow hanulowych, wz.asadzie; Jak~ potysu lV~ C,!łg1tl dOjrzewające I "azne Spt·a.wy.Zau~~ .
.-, Bez~va~unlco.~o. Izby hand,lowe .musząmre,c l, tec~neJ .1I~s~ytucyi, nie Wyklucza je8zczew~ąlff ki>Jl,18..!II0J.ę Jednak, .;po!egająe~ na.. zorgalllZ?w: anm i swoJe srodklmezalez.ne oli uub,reJ wOllJed.llO~tlo. nieeznOSCl lcb reform. , "
.,
,,', .. ",' ...
"luspiweulsallH'go I?ln,lsteryul~IJ wcale nie. wy-~v tym ce:.Ju trzeba zapr?wD.dZ1C opodatkowywnnie i • . - l jeszcz.e jedno pozwolę sob\eza:da6 1>1.
klucza star~ll O CZyUlt!lIl& zaJosc wyUlo~9m.lyQ: sleb.e samyl!h, , W orglllllzacyacl.l Illllycll" opartych tanIe, dla nas z,ogólnYllh wzg!ędów"pierwst:órzę.;.
tb~~boJl!, l"tora s~lIuo2ycle wy~uwa. ROZU/~le(ll 1 na dobrel WOli,> .op~rtrChlla ~;~UPOW~Jllll Się tych ~lIeJ., dOllioslhsci~ , Jalcwaszu, , e[{scere'l\!:y~!;·wie, .
tu'~/l., .o,le~llChal.l1e \\'a~llą sprawę uzn,aJ~, ze n~~ lub. 11l1ll,clt,l.Ulelei>OIV, llIoz,eb 3C 'p.I,'t.YJętllzaSiLJa. lSUlleJ~u.l1a:l1 w' XrólestwiePolskie~szk~ltP~t.
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. skie dąży do katastrofy i że winno zrze~ się niebe~q)iecllllej polItyki, uprawianej. przez szowini: stów serb:ll(iclA z l'asiczemna czele.
Op,róez ,tego. zadzilyil\ ilNeue Frele Presse" i .
j ta o~olicznosćp ~e POlltyltę Serbii popierają w .
Anglu poszczegolne i glosy prasy. Beż względu na to, że rządy l'osyj;ki i brytański wyPetersburg, 10 lutego:
~ lączy.łyz pl'ogramu przyszlej konferencyi W srra. Prezyduje Chomiakow. Na porządku.dziennym
wach .ball,ańslcICIJ, lmestyę kompensat terytoryal· wTIlose.lc prawodawczl, podpisany przez 103 po~·
l nych l wbl'ew temu) ~e \\" tych dniach odrzuco- siów o zniesieuiekary śmierci.
.
.
..
f no żądanie 'l'urcyi sprostowania granicy bUI~ar.
Grupa, złożona z aO-tu posłów, proponuje
. sko-turecldej dzienllilc londyń3ki wDady '1'ele- odesIanie .tego projektu do .komisyireform sądo~
gl·apb· znów. występule z propozycyą, aby Austro- wycb, . celem rozstl'zygnięcia: kwestyi zasadniczej·
. Węgry ttstąl1ily żądany paszieUli Serbii i Czar- czy poiądulIe jest wogóle rozważanie podobna~~
I nogól'zti. Tego rodzaju poparcie przedstawia. bezwniosku? Zgodnie z regulaminem mog~ wystąpi6
I spo.rnie niebezpieczellstwo dla pokoju Europy.
ty łko. d waj mówcy: jeden za Wfiloskie. m. dJ'og. I
I Dalelco lepszlj. radę serbom daje gazeta kon- przecl\V. Do t(tosu reapisali się! Bul~t., Szulglu,
. stantynopolskl1 "Stambuł", namawiająca icb, by
Gegeczkori i> Zamysłowskij. Za wnioskiem pfa... ·
nadmiernemi żądaniami nie dl'ainili przeciw sobie' gnie przemawiać tylko jedan AnLonoW. .Prezes u.. .n"
opinii publicznej w Austro- Węgrzecb. Zdaniem znaje za. l(onieczne 1090 wao•. I{tóry z zapistł.nych.
organu konstantyuopolsk.iego, serbowie powinni do gl05u posłów ma.przemawiae przeciw proJek-.
Aś" *
pOI.rzestll.ci pourząkiwali 8zl.\.blą, aby sami mocrli . towi.
.
zdecydowsć. o swym losie bez miesza.nia się w to
~)ierwszy na trybunę w~tępuje Wch!lrllld~l't~
cesar"twa. Habsburgów.
podpisanego na wniosku Blilllt. Zazn~(lZIl. on na
Przegląd
•. 'l'ruduClsci, jakle wyn,ilcająprzy doprowadze~ wstępl~, iż. )(ara. śmierci d() c2ilSU m!lnir~stll paź:':
mu do ostateczuego zakonczenia układów między dZlermkowego stosowana nie była, po ogłoszeniu
Udź. 12 lutegQ.
lJ.'urcyą a Austro-Węgrami i Turcyą a Bułgaryą. zaś tegQ manifestu dLl 30-g~ stycznia roku 1903
NlljgroźIliejs2em niebe~J11eczeti.gtwem dla po- o~az postawa. wOjowni~ł\a, serbów dowodzą, że po- stracono .2,825 .ludzi. ZUlcs:er,ie kary śllliel1ci
koi n . Jest niewątpliwie polityka serbska, [Itóra mllll? w.sze~lnch. wyslłkow dyplomacyi ellropej- 'Yszędzle l zawsze pociągało ~l sobą zmniejszenie
żWła8zeza w CZBt'lsch .ostatnich; bez względu na, sl~leJ, nl~ l~tnl~Je jeszcze s?,cl.er~ porozl1miell~e lIczby przes~ępstw; ka~all~ch sm:erclą ,
rady mocarstw. przyjmowaó !Zaczyna ton coraz mlętl~y ~vlelkleml m1eal'8t~aml,' kt?re ,wprawuzre
~krzykl I,a prawIcy. A Clemenceaul
.
barditlei. wyzywający w stosl1Oku do Ausero-Wę~ ~szystl~le., pragnęłyby umknąc. wOJnf ,I zabezpleI re~es. pl'OSI, aby PO,zos~a\Vi? Clemenceau
giel'. '1'0 taz dZ:€lllUlk! wiedenskie pr!Z81letnlone i czy" pokoJ p,uwzlzechnYi ~Ie do leduuliteg~ p~ogra.
w spo l'OJu l ;n16 przema WlUn :li mIeJsc swy"il.
są ll!lganam~ l()strze~eniariJi pod adresem pollty-I mu w k~estYI ul'egulowaUla spra.w- batkanslmh je' Naslępnl.e Bllł~t dowodti demoral,zrą.ceg?
ków serb&kwh, tI. prz-ytem Z naciskiem radzą !lar": I. szcze n~e do~zly:..
. .
.,
,
~plywu, . Jalu wywiera stoSQwarlle lUl.rY,smlera,
bem, .. by 2~ieniH. SPOf:lÓQ. 1>.ost.ępowama..· dla. uni- I .. D. ylJ mo~e,. lZ wl,zyta a?gleIs~leJ pary k:OleW-1 1 potępia te~ odlam pras! rosYJslt~ej. lItom broni.
knięcia 'z.aU6cenia pokoJu enrol,ejsIclego.
sklel. -~ ~ntlrIJUle,. IUlę~hy lI~n?ml Wf). ?R Widoku, ka.ry, Sm1er~l, dowOd~ą~ IŻ Dal,ta~IlJe ją eWRngel.ia •
.. IłNiedawno _plszęgllzet~ wiedeuska. ,Neue by dOJsc nareSZCIe dOJedn?~Cl p~glądow na kwe- OS\YladczoOle. rządu, 1.1'. kllra smrercibędzle znie~.
Freie grassa" 7'-sl<upszcz:ull 'serbska: otrzymala I styę. wschodlJ:o-e~ropelbką. 1 ~e k~ol Edward ,p\zez slona.
z ChWil" gdy ustaule .t~ror, z.aluaw:a na
nJzm , l~bte~ dowudzl C!l.II(O~vltego rnepO)lllUwa·
'od illinlitraskal'bu ilowe. żądanie asygnowania B.erllil cltce oJ.dzUllaĆ na WIe den w tym wlasllle
33! pól roUioM denarów nll.uzbrojenia i oprócz }uerunl<n,..
.
. . lila ~ zadan panst\row'ych.Pańg.~~o nie moż,e być,
tegouzujlelnlAJą M żąda.uie kreuytu w sumie 1
A??lll zalezY,na temj by nad ,Bosforem z,aJę- ro~~ad[J)I(I~m. wszelluej a~urchll W p.OStaCI .. z,a... ·
mlllOnÓWll&, te1;l1;~ cel.. Z tego wynika. iź rZl}d
la trwale stallowJs!{O wpływo,we l m,e ~opn~clla ~oJstw. "n!osęlt, aby prolek ~, prawodawczy zł?'"
sl,!rLs.kt nIe pr;estaJesicr.żbroicfgor~ezkowojedy~ dO.llgrU[~towanIlL .' SI~ talU wply:vu Ule~lecl<lego! zyć .do ]toltnsyl, . moza.byc P?Czytywanr je,dyma i
ni0'~,dla..Jego;.ż()'llragJlle 4ój>!'ąW adZII,LdowojIlY ·.za.c~aso\v a,lJsolu~nle rządzoUł:'J . TllrcYI takJQz jalt?, ,obclglJ, dht posłóW, ktorz," podpl~a~1., .~~I1.
lnbteż '$PbdtiflwtCst~ wre,,2icIGSkłollió
EnrOI)ę: wszeChwładnego w Kons,tantJn.QPol~. Dla. tego dy..:Wl!J9~~)~.,nle. możą~ "bOWiem . w~tplc,~,by :,kw~s,tY\~.
~l.~IlM$t. u'ć)'tynilar'Jego wy;mąganiom;.uh~·l)Opt'~e. plomacy~angielsl~a..stol Pl) st.ronleTnrcYI",. dla. d~a poslów bylaDl6Jąsna. 1{ aźd 1,kto ma ,~ s()·,
's~ItJ4e pootzętdwlió Otężem. . , . .
~eg~byc~loz;ep.oplera cichll.czemr.ądanla. ,1 d!l:_?le.po~zucle. lnqraltlOsc!, powinien l'Zec•. iż lo~ra'
., ... 3akdinlosil} tBJalogrodu ~emorandum. za- ze?Ia.. serbow KI'Qlestwa, by grotą wojny akto- I smie!'?i musi być natychnuast .zniesiona. (Oklaski
w'~raiąl!e· ealoksztnłt .~!J:dd serbskich, W tych filC Niemcy do, ustęp~tw: do oddzialaula n~ dy.. na plawlcy).,.
. ... ' . .:
..,
...
dUlach zostal9 jużOpUCowune ostatecznie i s a. pl~lDacyę aU$tro· węgle~~I~ą w duchu polItyki ~u. Z wyn.lkU, losow'ania. mają ..prt.emaWlac Szut..
oyalny kUl'l'er,w,y s1an 1 z tym dokumentem do
glll, natUl'alnl~ starannIe lZręcznH;l maskowaneJ_
glU ~llwn~oslHem oddatuR. projektu d~ komIsyi,·
l1!lUjui Ilowrocl!;
.
. .
Rzecz ta po .powrocie króla EJwarua VII przecIW 2as Atltono\~.
.
.
. .. . . .';
. VV, ~tlte~Sbul'gn. jak utrzymuje- ItNetia Freie do Lonuyuu nieza~vódnl~ się .Wrlaśui. lecz jakie
. S~ulglll występ,uJe z patetyczną obro~ą ltal'~.
Pl't's~e" .tresc lIlerooraudl1Uiserbslclegobyla jat będą Qwoce podrózy krolewslcleJ pal'y anglelsloej śmie~Clpf2;y .1lleu~taJących .okt!lSltaeb. centł~um l
\Vla.do. m. ą-. ,Pl.'Z.e.d . lOdnjl1mi,ale rZlJd. rosy.· JSkl. by- do Berllll.a, nil razIe. jos.z(}ze Pl'z.eWiJZiei.l uie SPU".
pra;~10.Y., zw J.a8ZCII. a, .gll!. proJekt. ten na,.~y. w.a...u. r ą,.
nilJmnleJ łeh 'nIe uwtględ~Jił i o ile Sądzie 1t}(l~tla.sób.To tylk?pewno, Z6 dy~lomacya brytańsita ~aulem D,ur~Ja. ,~o llledawfa .Rosya. brzydillla
}lo, geVę~zy wydrtl1\oWllnerw .. Times'ie'f riudro~ ,ureg~lowa.ull.1 Spt'aw balkansklcll wybitną. ode~ Illlę ,karą SmH'l'~1 I, gdy naZacbo~Zle .inkwizycya
sf,~kiIlle .tyc~l' sobi.e.\\'2:u\.e pod uwagę i-.'ma- gra. rolę, zręcznie .gl'?lIIadiląc ,w s wyehdloniach pall~a~astosle . łudźI, w Rasyi lI~e~(jwiarkó w ~
g~n: s~l'bsl<1elIanawet; pra.~t1le uni-kDądILO~ę;i,:te~. wszystl(!eatu~y.w t~Jgrze. cle!CII.Wej" a,l~ ~.ba.r.. c.zal oWnIk~\y ~,muszaD~ trllw~o bLCU1PQLdouÓ~,
nl~, .. Jakoby . w~pólcZ?lSel'.bom.. GabInet p~t!lr:!l:' dZQ rpy kow,neJ. w .telpa~tYltkt~l'u.t selsle, rze- prZ~d, obrazaIlu . i ,lez~nIa l~rzyien1. ·CŹ!l.;,;y 8i~.
bnr$lthJakdOnQ~l ć~lmeu~lerI1l\.żamlal'U'POljie-C.Zl blOrąo! Jest pOłedy~klern pOJluędzy dyp!oma~ w$z,dtiE! zmienll1. l dZIŚ naroLI okl;:1s~n(tt1. pr~yl-.
"'1111.19, l:)' zl' kown~rpohtyki,m!lJąceJ 'na \fidolcil za'" 4)n lo~dS oską. a berltllską, a. stawl"ł w nia-) be- mUle wyroki ~1~lel'oi , naprzyl~lą.d w: i~jJrawi~
.klóeell~u, ~O~$z~c:~neg(jp61~OjUi che.Boalą odpo- . gen:o,ma NIemiec I~b '-Anglii w dziedzinie pomy~ OS,tro~S\(IQh w KlJow.le lub Ę~slcl{lch.,'W. Wilnie., .
wledzl"lnOśA'u mebezpie\lzti4 grę zWa.iić na.kie..; ki Qllę(lzynarodowcJ.
~, , . .•
.,
.
PrzypIsM to należy tylko żyJoID,. którzy zu~m[j .. ,
ro,wIlil\6w. {)olityki w SerbiI t .CzarilOgÓtze.
Tym~zasem . sprawy swoje w.ewIIę.tl'zoe, spo.. ralIZOwalll'o$Y!L n, a rewolucya., "wzbn,of'.I 1!l· żądi~ .
. , NIe ulega zd~m . .na.jmniejszej. Wą t lll1wości, U l~czne, ekonomiczne j polHyczne Wleliu~ Bt'yta- l(~WI. . . Lecz; w,!, . pan o \fis, ,(21wraOają~się d9 letyłoby nader poządanęm-pisze .,NeneFreiB
mareguluJ6 coraz pomyslnlej; czem, r~eczpro. WIC'!), :nazywacle~o rńchf:lm.,.wyzwąlenc.żYrn~:
}>l'ę,sse"--byserbse-y dżilllad.z& polityczni nie za.- sta., wzma.cnla swoJę pot.ęgę nl,l wew:ną. trz, a. po.. . G~Qsy nalewl~y: .Aorga~lzo~lIne .pogromy1
p0till-\lali o stanowl$ltU~lll.kle w teJ. spra.wie za.... wagę na z~wnątr:z. . .' . . ,
....'. ,'; . ' .. ,~zulgl:Il:P'ą.~IOIlly,~bspl~dowlodly".i.tRą~y'~
Ję!8i,:B;o.sr.al dobr2ie$i~ ullmyśliJt,co mają czy~ .' Te;aznp,podług lnfo!maeyi ,.Dal!YTela.;nle,~yta' ~Or~IlIU2:()W~Qa.JZJe,dll()(lZOn~, :inaczej
~~Ót2a~\th .PQ&lahi)\I'ie[lIeskupszez1nr1rpr.ted~ g~,aphu ,. Konwent wkl;Ves~Jl z)ednOCZeina kolo.. b?Wlę(U~llln1. 11le,;UCleldfbY2a granlcę·lpog,rprn;r
mtocfa±ąuanych kre(l.yt.ów uOJ1ble U();\Vi:l~om()sci lU} poludnlOwo-afcykanskloh Aoszedl do .całko- nl~ ~kończylybl ,.su~ tyl~(~ na.snmycb:2:ydlpl.llh•....
..., . '
. WJtegoporozumieu\a we W$zystlucb punktaeh. ...
. PLl~ls~kiewlc2 2i mIeJSca: Mt1ukow Wl:illa~b!
. gablll~tów ;e~t,op~j.ski~h..,
..•.. Me,mor~ndnm-serb~kie, ja.k utrzymuią iwia.· .. ' Wyrauzająca najwięcej spr~wi r6ź~101 ~dań na.S2~~leDlCr.·.,
....... ' .. . ....•.. ,... , :
d. omi...r.z.e.·.CZ.Yi. . ~~o.. m.~g. . a Się.. pr.2ede. ws~.rs;t. kiem..,lib Y .kwes.).yas. tąll.C.'I 8ta.nów AfrYkl·. potJldn\O. we.. l z.a.'~
ll,ezes). p.ro. 8,J p. 1l. riszklewic. z.a, .a.bY... 1). 16 za. O"'.
autoąoml~ rso~ńidlIercegowiuY uzyskala gwa- ła~IVlQ~ą. zostala. w, ten spo:)ób,żt:lKixpgtadtb~- strzał sprawy.
.
.
... .: •..
rllncyę ,i(jplek~~lelkltlbłllÓearst\v i aby Atl3tl'Q~ dZI6 sledllsk}em ·.zobra.nla. prawotlawczego,.Pre..
,.~W .da!szYGll wywodach~~1,1l1gin.wylącznie'o:,:
węgl'r~ tistą:p;IIJpasziemiwcelll poląc~atIia.te. torya.: sledh~kiem .eentral.nem .. adrninistrMyl, a. .slu'tl'za.
zyd~.W',. ,prZYPOl!linaJIł," z~ś history~, .. wnio",.,
ity.tor~!tlnego Setbli'~9ttlrnogórą,.oraz daly tym BIQtM,nfald illeul!sl\lem sądu, Ie4eracyj nego. "
ą kU 9, ~nl.ę.!:lIeule .ki1ry~mlerelprze~. pi ar w3ią Dii...
rkr8jOrndostępdd łttorza'. • . .
.K~nsty~nc!a: federacyi . będz.ie Wni(1$ióna je.. .mę,tWlerdzl, że. gdyby DUffiY tąi Dięro~w)ązan~~
Jeżęli l$!otnre~tlQwddzl' "NelleFreie Pl'l~ssea. dnóczellule pod.obrMY parlameJltów •... wszy:3tklch gI1{)ty~ystllnętyb1 we.W'$zY$tkich dOlnucl1Dl1Ula.
,gabinet'blalogro,dzld'P?śtawH takię: żądania, po~ lwlonrl porudniowo- a C!'y.kańslt 1c 4 w końcll. marca; l ta..śml\l.la., Up().lulnaó siE]
,O~U111eiJtyę dla'z,ati~ieow:,
p$tte ~voJ(;.lDnemlpr:ty,~O~OWI.UllaIlUs.~l'tJów, to są poczem ~blerze,slęzllOW konwent dla omólVle~ ,,:ykrzYkQJąc Jednoez e ŚUl6, IŻ.' za mllo.I,9,udO za,:,ona Juzw,pros~\yyzw~[I'~,Ill;wY.Cz~tplłJądem dtugo- nl~ wulą~lonych.. pl'zez. parla.menty poprawek l • blt.ychp,rzez.re~Yo~~.cyę~ ~ . Dl:J,ma ta W'o~owallt za
,trw.n.1. !h.· Cler.Ph. W
. Q.. S6,Aust.t.~~w.ę. . .g. . I. e.. t"._::c.,.a. .•. . .p. . rz.yz.naJtl jezell llIe.w.Y.,.(\lku.ą· n.leInOŻlilVe; do z.waIC. wnia .1,zmeSleUI.eU.l .~.UJ.. SIll.terOI.•...•... '- . .... . . .' . '. ' ....". . ...,:..
. OkrzykI n,a leWlcy:tgarstwot .
.... ,
.,i Rosya •.. Serbia' w danym wypad1cll>pl'Owadzi grę przes,zkody konstytucya p.o pr./lYlęclu ją p,rzez
Jliebezplęczną.'1 "·...··,:·.:'. :;~::i·'.·';.
parlllmenhwielkoPr.r.taAiikiuzy.sb Ulo~akLU pra1)re2e~: ,Po4ezaspt'zerwi mo~e.ei~.p~no\ii$
...... W.A~stro"Węgl'zęehws21scy.tą~P*i~io'ra:. wOda.WCt.6/lQ.
porozul~lle<iSlę,~() Jest 1.g!\r~tweHj. .a09" !lle~, te~
'f:ilą.~okoju idląLegO,'śPOdzlew.~Ją'$Ję;je~.cz!żę
fit. Ł.
raz zaś p,ros::~S!lraw1n,e ~aostr~a~.'.. .
W .13illłogfo~ziaH)V.' ostatlllef.·.ÓhW~ll.~ąald3i;',~ję(~~;,:·..
--t~astęfinle- . ~4ulgln.na: popare',~··swqic~.. ątg'tt:'.
"atne pod zawiadywaniem minlsterynm handlu l
pr~t'mY,słll będ~ca. Jako szkoły prywatne, polskle, me posiadaJą t. zw. 4IprBw>, Czy nie mogly~y istnieć kOI?isye egllllm~nacyjne. któ~y?lt zadamem bylob~ P? przeegzftll1JnO~anlU kOIlczącyeh
te SZl(?,ł.1 .UCZDlOW, Pl'ZlznaWIl.() Im tak
... zwano
"prawa?
_ Powiem tu panu - odrzekI minister - ze
szkoł~ ,polskie. powstały już po pie,r,!szej .mojeJ
bytnosel wmlmsteryum. Podówczas JUz ministrem
nie bylem. wilie na sprawę t~ wpływu nie roi9,. .
le,m.Sfu'awa ta zwiątliną. jest ~ ca~ol~sztaHem
luerunku rządn oraz li'; k\Ortltll~lem l wolą ()ilil
prawodawczycb w sprawie praw ]ęzylwwych. TIt
mlilis~er,yulll handlu i p;zemyslll nie może mieć
Wl~SCl WI~ . s\~olcll klerunkow; Je~t to sprawa ogólna,. nlltllSlel yum handlu i pr.:emyslll liCZy Sl~
Zi nt~ Jli.lW dze spra:.~ ogólnego kierunku rządu. l
c a prawo awczyc •
11.•. fi

Duma pans·two.wa...,

l

l

I
!

I

b

polityczny.:

I

I

I cr

I

8a.

l

I

" . ...

d~ię rl)zulDllI,który'~ .starcz:t:.. ,ądWaSldo".\~Il~~'
~Jlienia
SW(um wspó~zlOmkom, i6',.KrQl~s~.WoS~~b~.
. .
..

-l

~en o~ ~~zy~a~z~,Qry,wkl,.ze~teu()~rll:(ą4\f ,~. 1'0";:.
sle~z6u prerws~~J Dumy. JdochOtlzi.do trliHls"Cili
W t rem 011 sam zaPJt~t:.cZ,l.VosłQW'ie z lawu'1!

nOZWOJ. -

Piątek.

dnia 12 lutego 1909 r.

maią w kieszęni' bomby? - \la co... (glosy ,na Je;. :
Wiazigin: Naruszenie regulaminu polega na. \ .. duch liberalny" wypędzić należy ~Pl'ZY pomoClj Jldpo'Wicy: Wyl'ZUt'óno go !lO salJI)
".
tęm, że Bulat otrzymał glos w sprawie osobisteJ' i wlednichśrudków.
;.
l
Szuigin: .Tak, istotnie, gdyż pytanie to bylo !' przed ukonczeniem obrad n,~(l tą sprawą.
'~ , I .
zbyt niedelIkatne względem niet<tórych posló\V.
Prezes: Rozprawy były ukończone.
W tych dniach z03ta.llie zlo.o~y Radzie ministrów
PrawlCa i r,entrllm biją przeciągle oklaski i
Krupien~kl:
Prezes \yidoczule nie slyszal, t nowy projekt prllwa prasClwegCl. ·:,W,ladomo już jednak
woła,]ą: Brawo!
ie Bulut obrazil Szulgiua, i dlatego go nie pow-. w kuluarach Dumy, że nowy projekt nie zostanie. tlm.
'vr dalszym ciągu ,Szolgin oskarża socyalnych strzymał.
.
wniesiony wcześnIej jak na jesieni.
demokratów, .ze. przygoww.ali buu~ wojskowy, jak,
. Prezes prosi Bulata, aby naprzód zal<ońezył
..
rÓWllleż'·;r)i~run\lj.e· ~a .kadet,ów z,a ~t.o, że nie po- wyjaśnienia w sprawie ?sobis,tej. poczern będz!6
"~.
'.
,.
t~pllt terQ!U' ,Pqlrtfcble.gp",
;,: :~t.i ',', . .
poudany pod glosowanie wIllosek o wyłączenIe
,Swlet" donOSI, ze w SftlfllCh, rząd~ą!}yeh ,krązą p~.
Szulgm' uważa'.: 'wniOsek "9,'Y~tąit!$Yi3niu kary Puriszkiewicza.
głoski o zamlerzonem scentr~lIzowllnlQ p~ll!ykl we·.
śmierCI jako Ipa,nICesta<::Y:~'9~'ózy'ćyJ:~~m:ii.:,zupełllą
Bułat:
Guybym naprawdę zorganizował wnętrznej ł z!\grfl.nlczn~j przez przyw~,ó~~n(6 urzęd1l
nadzielę, Iż kara'ta;łi'i:ę,:m~tl~ )riTe~Ś';·oh~:c.guyż strajk lwIejawy, byłbym niewątpliwie skaza.ny na kontrolera państwa lub prze~ udz~elEln{9.,prawa nAdzClodlil'yloby, to dro~ę zabóJcolll. Co' powieUż'4'lpdzie śmierć i nie siedzlalbym w Dumie, (UalafJ.) Wi-!' ru oad politJką zagraulezną prezes9wi gablnotu mI.,
]ladpaleni Jub ograbieni, dZI~/{i ilnjn,iilllcyom Her, docznie Sl.ulgin Jest tak malo inteligentny. że te- n!strów.
ceU:He,na, Sieroty skutkiem mac~ina('yi rewolll' go nie rozumie. (Halas.)
_ _......_ _...................;.-oI··i1'-1_ .................._ _......_ - cYtnych GerszuUlego, .ludzle, którYII). żydowska I
Prezes (przerywa). '. Członlm Durny, Dutarie,
KALENDARZY' TE!UUMIHVi.
rewolucya odeurala wsżystko i spalIła ich serca, I proszę nie korzy:stac z mównicy dla klótili. JeIMIO~A.. SLO WIA.~SK.IE, D z I ś H.adzyna. JIl~' .
Wlell\ą rewolucyą rosyJ:;ką kierowało pięciu 2ye , żeli biją się dwaj, obaJ są:.Avlllui t żaden prezes ho Jordana;
' .
dóW.: Gerszunl, Azrf, H!lbanowic~,ązern(Jw i Ba- nie ,rozmzygnie,kto z niclt';jEi$t \vinieu (oldasld
TEATid?OL'3KI; 'Dz lś 'w teatrze Victoria "StalIaj, Wy, syll~wie: I~J'aela,
prow~dzcie dalej wana prąwIcy., i' w '.centrum), ZwraM'm uwagę ,r.()~cle ukarany" .A., Nowa6zyńsklego~ Poczl\tek o godZi~
sza dZIeJO: Jesiczekllkaset .
a otrzYlllani,e, wsźy.;tk1'~1r '~ówców dZ'lslejszych, że tutaJ .ni,epo..; ,"188 m.n, ,10,wleezor~m, ..
. , . . " . .' .
równouprawnienl.el Sztylet jest
z . dla.was wŚCla"llwoŚĆ jeś~ :uied(tp lsiCzaliHt. ',Pro'szęsź'a'no- .' ,;,' - Jutro,. ~O il'odzenle, komedyaSl!h<r..f:tthali~. pg
i
.
• .'
.' . ,
'"
'", . j ,
. . t?:'"
" ., ,/.rat,p!ll WSLY, .P. ... czl\tel! o god~. 8 m, l(k·wTdczole:n.
,
sę~Z!ą, a kto go zastosuJę:J,~~;~.. '
• wac gOdllOSC zgrol~~4ze!ll1,' lć.t~re' sz.l.ł.lI,?wa,c. )ęst;, F ~. ZEJ3LtlNiA. D li: I ś W. Do~u starców I kalek (D p,iel.
uory ?dląd naz~wac s,I~,!ię:u,Z)~, . waszym OUOWJązlilem. (O,ldĄsln. w.c.elHru,!ł~;F:~a ~·ił,a;,52·;.·~· godz•. 8 wieczorem,. Z~br1\Dl6 czŁon.iow 'fow,.
cze" skuu",. powiem .'. mo:' Ręćele\Vlcy), .. \V,SZj stko zalezy· od.,!a~;,::pa,noWI,ę •.. 1. przecIWżebl':lIe~agCl.,'
.
'
wiernymi Ellugami I.'0syjsldego~J:.ezes ! nie "fuoze.zroUJc I1 . C, Wy łi\C,i aó·' ua:ty c h,. ...... !.•.. .;..: D z lś' tv lokalo:przy ul, KonstantyrJowskleJ .nr.
,sze l.IOIV.I.~n'y być tak .c.~Y.'.ste. j
" :m
... '.I.·~S~ . :('··l\aŻdeg,o... .za: kaŻi.!YPl r.a:ż. eth.;. , to.'w.:.s.ty.,u.! IP....5,'o. gCldl. lO I pół wieczorem, ,poSled~enle r,oCZ.lle '1'0 W,
go' koronle~' l\1owle ser:YQ.
' .u.~o.
e poloze.nIe dla pteze3a.' Ł:~tlVoto. pp_ . zaWOl<owego farmaceutów )pra.c)Wnlk~W m. L IdZI, ,
ei bęutlem\' wówczas ,·głlyw
'!lropouuJę wyłączyli te"olub telTo 'ale
- J u t r o w IClRału. (Dlligtli 4;» o .god~, 9 wa:!zo;;:o'. . .
' .
'.,
.
o
. , o '. .
I rem ogó,ne zebranie T()w s!.arZGnlll wUldzy handlowe).
t~litY,I\ię'~'ustanązabóJ:;twa P . . : , . , to C,I~Zko,l;przyJcr~'Y,lVulnllcie od
'BAL, JOtfO w sall'ko:J.eertowej Vo~h, '(przy u'ley
~ ozwazyc pro)ekt tell na, obecnelll, .
te~i)~ego pre.besa, .Jezell go ch?cI,az trochę sza.. Dzielnej) bt\1 p. n.
Tr\Lrz!lnskle zapu~ty" nf!. rzecz .[
zebr odl'znclc go z wyłozonycht~,
'.
.
. n,'1:i'18.CIe (oklaskI na \\iszystkl~hJaw,nch) Ze wzglę· Ochrony lódzl!, chrz, l'uw dobroczyllnll~t3I.
oto zachodzi, obawa,' że poleją się,<
.potol~i ,da'n'a .to, że sImiwa. . I<lótni 'dOśtllLaCzllie wyta,śHA[(MO~lA, Jutu w lokalu wl!\3i1ym, (PoIQ~
kl'esoll!ówsLwa, IŻ nie zatamuJe i.c4,.;'Jluwet art:y~: . ni ona, pozwólcie'że cof,lę wniosek o wyl'lc;,enle dniOW4 ur, 30) rlHt z l!\,ilf\aml T IW, mllz,-<lr<im~t'Yclnego.
kul 92 regul!imillu. Można zresH~. dopńś(lió do' Puri:;;;I,kitlWicza. (o.kluski).
"H,'um oUl t\" , Dl!oko~Z1SC lH ~,b ~ Tow. WpiS0W: szk.oljeduej ,lub d II óc~ mów z~ stro~y opozY?'Yi, .celem
• Maltlakuw. jJrO(IOnllje, aby glosowanie p,o.. ~~~b w~~~~o~!~le p. :t.bheWJklaJ. POt;zt\telt o gO<1.lmle 8 t
oa!lla Jej okazy~ do l{Olllecz~eJ dla 'n,eJ Jlolllycz- dZlelu~ I poddać pod glosowanie ,tr~y', .pytanla: I,. • . ZABAWY. J u t r o w lClkalu w2asnyrri (Piotrkow.!lej dl'1ll011Swaryl, a nast~pUle zamklląc dy;lkusyę Czy. odeslac prn)el\t prawa o znlesl,~lu kary ska 1:10) wlaczorei( taneczny Stow, pracowntkóW przam,do czasu 1 guy opozycya będzie shlollmeJsza do smierci do komlsyi? Jeżeli tak, tO,d'" jillklej?
,handloWych gl~b, plotrltows.s;lel, dla.. czfClolców I wpr(l~
USLępst\V.
Gegeczl\Ol'i: Socyalni demokraci będą gloso- wadzonyell gosc1. POCZII,Lel! fi godzlDie 8 wIeczorem.
.
Butat litóry pierwszy pou pisal wniosek już wali prteCI w o!.le$lanin do . l{lJmisyi gdyż w ty III
. - J u t r o w lokalU przy nllcy SpacaroweJ nr. 21
h'
' ';
! ',.
'
,
,
'
l wlecZorelt tanec1.ny Stow. nauczycielstwa polniego dla
;przeu.a.\\13A, t.t'razzas ,(. ve U:>tąpll, sW,eg~IUIPJ~ca wlllo,ku Widzą cllę,c, ,odroc,lzt'ula Sl)~a\~y, która l czl.Jn"ów 1 wprowadzonych guśc:t. ł'oezątek o godz. 10
llllltJlllu.Jezell zeChCeCltl pomkl'llIowac Się, pallo· głęboko pOl'usza sunueU18 nlrodu rosYJIl\Clego.
! w1eczorem,
••
WIe, to dowle!.lźde się, iż !Josel Bulat orgaulzo.i\l dulww:
l~adeci bęuą g!O'lowali pI'zeeiw II
- J t r o w hkalo{Nawrot 38) wieczOl'ni~a z taft- .
wal stn'jk liocztowo-telegraficzuy. W tych wu- odesIaniu do komisyi. Glosowaule pokaza, dla
Cll.1pi S~olV. o~l'odlllkólV dla edJnków i wprowadzonych
runkach Balat. rzecz Jasua, iż domaga l:j;ę znie- J{Qgo w tej sali sprawa zniesienia kary smiel'ci II gos~l. Poc~ątelt o godz 8 wleczorolll,
sleulalla.r,y śllIicrcligdyż może. byc dlań lliebez- nH~ jest jasna,
,
."
I~O~CE ~T, D:&I s Wsali koncertowej Yog1a koncet~
pil:lcZlia,
.
W glosowaniu," większością' umiarkowanej Józ~fa SIIIVI~;kleJo,
: .'
.
.
.',
ł'rezes przerywa Szulginowi zwracaJ'ae Jego prawicy paźuziehlillOWCÓW Koła pol 'I,ie"o i CZA..
ODCZYt. J u t r.o w sali Jadalnej fabryki Geyerów
,.
. '
" 'i
"
"
.
'.
:s
o.
.
" .
(Plotrll:GwjK:a nr. 2,,9), o godzinie 1 wieczorem,
fi•.!,
uwagę, IZ slt.;wa le mogą ubltzac Buła tUWL Na St:1 party I Ollllow,ellla I)oko;o wego (l79głosow), ł'al"szeI1'Bld wfglJBl odczy~ "O mjszynach lat:\jqeych".'
salt ogólny hałas po upaednich Cr~neryezny,h o- przeCJw prawicy, socyalnym dUilloluCltom, grllp:e
kla"kach dla Swlgina.
pracy, kadetom, maholUetaullll1 i ezr,śd JHlrtyi
::5zulg1n schodZI z trybuny przy ogólnym en- ollnowiollta polwjowego {lil3 glosy), wniosek:'
tuzyazlIlie centrum i prawicy; Wielu pOtiló\V ŚCiska w spmwie ~:nieslenia. l,ary śmierci oueslauo da
go za ręce,'
.
lwmi "yi.
Złożono dwa wnioslci: jeden o zamlmięeie
W następnem glosowaniu uch walono wniosek
dysliusyi, drugi ó zl'ożPllie w.nioSI\l1 do komisyi.
odesłać do lWIU'ISyl IrtJCorlll sądowych.,
(a) Wspraw!e potrzeb m18J·skicll.. Wspomi":'
l)yslmsya ukończona,.
W trzeCIelU glosowaniu HO glosami przeciw
r'
Bu/at. w sprawie osobistej zaczyna. Nie mogę 136 odrzucono' wniosek, żądający ustanowienia. na Ismy. źe. udawala Się do Petel'shurga delega~
:naz\\ ae Szulgilla posIelll (hatas i okrzyld: To 0- tel'lUinl1 prac tej koml'Yi. (Na IfWil'y śmIech I cya, zlożonaz PP,! W. Hordllczl<i, Fr, SchIIllIlIla, ,
brlizu.I-Bdlatciqgnie dale,): Ażeby mÓwIĆ o mo- i oltlasld. S/, ngarew wola: Zjrlljcyl Puriszkle.. O. Daubego, dr. Likwrnll(a; i T,NoIVOWlejskle!:{o,
jeJszL:zero:kl 'lub. Ui6'szcZeroscl trzeba mieć dowo- Wic z wola: Pogr;,:eb pierwszej l d a s y ! ) W celu przedstawieuia potrzeb rniejskich\vLodzi.
dy: LWlel'dzellla żaś S2ulgina sąśwladumem ldam*
Otóż dlllegacya przedstawiła prezesowi ,mini .. ·
s\\\ em. Ale można mu wszystlw przebaczyć (ha~
stl'ÓW Stolypinowi następują.,ce potrzeby m
. lastn: .....• '
la:s)-zuyL si:abojest on rozwinięty (w saU śaJlech
Bez. rozpraw w drugiem czytaniu przyjęto
l) azeby Iiautrzymanie POliCYliVŁotlzi
i hałas). .
l projd,t prawa o zapomogach sl\arbowye.h ula. I skarb płaci! częs6 l{osztó.w ut:rzymaula w takiru
ofiar rozbuJów.
sto:lUllkll, w jal(im toczyol Vi PeLersburgn,.lUo-;
Puriszl\iewicz z miejsca: Ośla głowo!
skwie, Warszawie. i Odasla.
Bulat: SzuigIlI pOWinien zl)l'yeutowac s~.
l'ul'iszluewlcz z miejsca: Idyotol
..
. 2)' aieby podatelt pobierany na. rzecz kasy
nc SiA do prezesa).·Prosilbym
2
17
mlejsl.ię; od towarów .przychoJ:tącyeh na Slacyę
Bul.'I". .(''''vl'acaj'
.'
~
'l:
Po przerwie o godz.
m. '. przystąpiono 't ód' r b '
b l
b'
ó .. , .
.
d dalszyc h ohratlua d prawem agrarl.lem z' d'
<U
Z li ryczoa,
y pll lerally .r wOIez na. s apa' na o obron'le.nl'''''lllnie przed takieu.li głusaml.
nla
c·
h
W·l
'
'Ch"
11"
l
'Ł'd' 1'1' k
l'rezes (zwraCaJflc siA do prawicy):. PQzlVoli~
yac
luzew,
oluy,. 1.1\1'0 eV(l o z' ta IS a.
oz
" b ś .
' l I'
213 go listnp;Hla.
' .
Podatek ten wynosił. przad wybudowaniem dróg
Rozpra\vybyly bardzo ożYwione.
obwodowej i l(altsl<iej rb:285,OOO, obecniazaś
ciel że panów poproszę. ~ y Cle ~IC me wo ~ I,
albo pl'zyn:aJlIllllej tak glosno) allr l prezas mogl
Poswdztnie zllml(nięLo O godz. 5 m.50;
wyuosi tylko około· 105,000 rb. rócznie.
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slyszpeóo'rl's'zlcl'ew'lcz .(z ·m'leJ'sca)... Po· 'viedzialem
dMinlsterjum
o spraw
· wewnętrznych zawiadomiło, gu3)
ażeby d' pe.szpol'tyzagraniczlle
mIeszkańł
Ł ,l •
b C,.
I
Ł ,I
'eorTO ,;e ]'est .i,lyot!;..l tSmiech na IIra.wicy, Na l e - '
ó
.
I
com
'OuZl
wy
awane
.
l
mog'1
w
ol.lzi,a
nie
nl
..
u
\
r
bornr.tor6l'1', że w razie ptó.sb os b prywataycb, fi wyda-, jak dotąd w Piotl'l{o wie.
.
wicJ':0I'6ze"'.
Preczl):'.NI'e .dosc,
" ze ' c. zlouek Dum,v
.Pun.
nie lm kopII z uchWlllzarząlów gUbernialnych, tli rÓW-I
Wszystkie powyższe dezyuel'aty rzeczona de .. c,
J:
~
,l
nleż 1 z lnnyeh dowodów,zn1t dUląq]'ch się w zarzl\legacya' I rz' data la
,., t ó
kt··
sobie, na. ·,wyciecz.ki, ,uie dob
,( l. II ,WI.'· prezesowI mlnls I' w, . ,. ory.
8z.kl'ewI'cz pO'J\vala'
"
dach gubernialnych, zarządy gu ernlaln~ nie mają pra*. z zllllltereSQwąmem wysłuchał
t 11 h' ' . I .
.... ul·one w. z'adnem rIIrzyzwultelU zgromadzeniu wa odmawiać wIdaWf\nia .takiehkopil dokumentów i przyrzekł
.
.'
.'
ł
Us uyc oJjasllleu .
... ..,
w sprawach tych p l
ale J'eszcze J'e po\~·ta.. l'za. Pl'OlJOllUj.~ wyląOteIlie
.
. . '. , ;
e ue swe poparcie.
z obawy, aby wydane .nie staly się· powoddm do wyta-.
PreZtlSmlmstrów przSl'zekl mianowiCIę że'
go z t;lzislejsztgo pOsiedzenia....
"ehania spraw sądowyeh skarbowi,
staracisię będzif\, aby skarb poniósł koszty od
. PUl'iszldewicz prosi, aby SzUlgUl udzleltŁ
W'O
35......,~O% wy~atków Jla policyę przez mlas~o,' '.c ',:
wyjascuenia..
W drugieJ. spral\le za t rO\Vadzon17ma b"'6
Synod prawosławny jest obecnIe .nadergorllwie za·
d k
~
J
,. .~. .'.zU" .I. g,in,. n. ie . u~.ie.w,in. niaJącb P.,uriszkiewicz"a,
I
"
l
d
k
l
'
d
',.
h
po
aLe"
od. towarów pr~ychouzącyc4na.
kolej:
ł)swla!.lc~lł:;. ze 'poczuwa SIę d o o OWI~Z \U pow.eJęty rezli tatami rewlzyl, o ouanem w aIa amlae dup
ltal1sl'ą.
' . , ..... '.
',
' .• '.
dZJtlll,.;$ę.uwagęPul'ls~klewicza wy.wolaly slu wa
chownych. Naogól: rawlzye wyklIzały, ża w aka:lemiach
C
OUI'iJZllwe lJu.Jata pud udresel~ SzulglUa.
Na ta· pIlwszechnIe zapanowalndnch 1,beralnJ~.GJ.ybyśmy
o do paszportów zagranicznych, .to..te w~•.
kie naIlaśel, Jak .::'.lłata zazwyezaJ ni~ oilpowin.. j <lali. profasor()m .,.. mówI jeJeu z rewidentów - auto- ~:~:1~, bl'ó mają w' ŁOdziwszys~kimmif3S.Z~,
dalU., ale PU.I.'.ISZI~ I '. :lCZ ,' ..1)0 SI.' ~lili.JąC.Y t. empera~llell.t .1'. nomlę iesz Cl.ze na... dwa. lOb.. .~.rzy lab, to z praw. Sl"'., wIa ł'
gOl ętszy, 'powledz .~,l2:a ,~nn,elU, co l.a pOWUU~·. nie pozostałoby 010. Wnlosea: stąd dlaeyuodo .wypk1~ .
(a), ZgromaU9Jlie reprellłntll!ltóW'kupi~ctwa..
lUH.uiJ]! ,J;loWH!dt.rec.~Oklaskl na pJ!aWH~y.J
, wa .prosty: I'll'oIlomla puwinna bycodebrana, a ów WezoraJ wlOkall1gleldl,tlódz~jeJ{~:4~it;fkta~)
c

c
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zebranie rept'ezentantów Zgromadzenia maluy tłok, gdyż jechali nim Pll.3uż fl :owie p~zy~ I
Przewodniczący lwmunikuje następnie lw.ml..
Łodzi. Przewodniczy! p. S~anisław Ja. ; byli do Kollls~ek z są:liedlllCh kolei. POlllllllO. syi mieszllnej, że podania. zlożone bądź na imię
rOClń!'lld.
l jednak trollu każdy wolał Jechać, niż cZekac do : policmujstl'll. miasta Lodzi, bądź też sl<ierowana
Znlatwiono Spt'!l.wy nast'-1puJące: .
, nieslwllcZOllości w I~oluszkaeh; pozostalr tylko w wprost do naczelull<a gulHlrniJ, rozpadajlt Się na
W sprawie bYPoleczuego pierwszf:ństwa dla, Kolu'lzlw.ch mniej odważni i ci,. którym ,nie za- I dwa dzill./Y: 1) pl'zemuwiające za utfzymauiem
wlaściCH':lla dumn, w !ttÓfylll mieści się 1·1l1asowa l leżało na czasie. prZyjeeh. aH Ont do Łod?l w wa-,' przepisów obowiązujących i 2) żądają.cych zapl'O"
szkota handlowa, fJl'zy ul. Dzielnej )& 41, p. Ro· l gonacb zapaluie próżnych.
wadzenia zmian. Do lej drugiej kategoryi zalisenstrauc!I,a, ~o,m!tet rep:'6z~utll.ntó~ P?SLaoolV}~
(li) Ofi~ra (l%yte~nlkÓw. Redakcya .Nene Lo- I ('~yć " równ~eż • należl Ille~oryat ko~it6tU giełdy
uwzględnlC plosbę Jego, t. J. l!StąplĆ pler~szen i dzer Zt>itung", \\taJerlllllczywszy Sl~ w potrztlby !louzl'ltl), , któr ~ procz teoo $ta~oWI, z maremi
stwo 1.lypoteczne z sumą. należąc~. do lWjl16ctwa PO. gotowia ratunkowego, zwr6clła się z odezwą w.YJątlmffiJ, k~lDtesencyę wszys~IClego, czego 1~1l~
Towar..:ystwa lIredytowego m!eJsklego.
do swych czytelników o ofiary na uowa karetk~ pJectwo lódzlu6 żąJa oc1 pl'leplSÓw obo.wlązują.
U~tllvalo~o zWl'óció się do gube~oatora p.iotrdla. Pogotowia.
•
eyeh. Grzesz} wszakże" ~uaniem . przewoall'e~ll·
kowsloegQ, azelJy paszpo~ty ~nplecltle zagrl1:fi.lCzne
ZIarno padlo na. dobrą glebę, ofiary posypa- , cegQ, pewną jeunostl'onIlOSOH\. pomiJa. howl~~ !11wyda.w.an~ byty ~ówlłlez l.oerow.niltOm ro:myeh 1'1 się, a w dniu wr.i;oralszym ~(Jwa karetka wY~ II teresy stro?y ,w. danY,m. wyp. !lottU ~aJba.rI.\ZleJ 111"
lllzedslębl?rstw. l~tórz'y wykupuJl\ pa.tenty dla. konana w Łodzi przez firmę WIlhelm Konig, zo- teresowane), mlanOWlCle pracow.lukó\v han01Qpraw osobistych.
. .
stała dicYilJn l 8 oddana zarządowi Pogotowia. Na . wych. .
.
.
. (lt) WlzytaCYA ,pasterska .pal'ald ewangeh~· kuretce tej jest naph w ję'l,yk:u p:llskim: "Ofiara
Ze względu na .zaznaczony pOWj'i:ej, cha.ra~..
iith, DziŚ, o godzlule 5 1/, po pO,lud~h}, koleJI\ czyte!ulków ~N('u~ Lodzer Zejtung". Karetka. ter memoryalu. komiLetu. glełlJow.ego, prz;wodUlfabl'y~zno !odzką. prz.\'~ywll do Ł')dzl ~It~ny. nro- prezentuje si~ bardzo dJbrze i zdaje s:ę. że jest lezący pro.,ponuJe kOllllByl rozpoczęcie p~acy od.
czysCle przez duchOWieństwo ewullgeltcJ[u, l kQ~ zbudowana o wiele silnIej uiż wiedeńskie gdyż ł rozpatrzema rzeczonego memoryS),lu, skutkiem cze·
legium }wścielue obu ptl.rafi~ewangelickich, Sll~ wykoua1vca m;al na uwadze bruki lódzltie.'
l go z~staje on odczytany.całkowicie, poczeill Ila~
per;ntend8ut generalny JUbUil? Bursche, celem
!{aretka Jws2:tuje 1000 rb. i talta suma :l:osta. I st~puJe dyskusya nad pierwszym punktem zas!1.wizytiJcyi pasterskIej obu parafii ew an geli eIti ch. la zebraną na. tell cel.
! dniczym tegot memoryalll, mianowicie: czy pożąWizytacya odbędzie $ię w koś!llele ewangel ie·
'.
dane jest przedhlżeuie handlu wieczorem w dni
klm .śW. Jana dnia 13 i 14 b. m. to Jest w 130(a) Z fabryk. Przed dwoma tysodnlaml w powszednie?
batę 1:n!~dzieIQ, a duła l~b.·m, (poniedziałek) i fabryce Landall i Weile (Kątna nf, 6) wywieszo·
Po dłuższej dysl\usyi, w l{tórej przyjmują lI'"
w kośelelo §W. TróJcy.
no ogłoszenie, zawiadamiaPl:ce rolwtnillów, że dział ZarOWllQ czlonl\Owle lWlllisyi. pp.: SZyllllino~
Pierwsza ta wizytacya dokonana przez ohe- z powod,u wi~l.(szego zapotrzeb?Wania towar~ pra- wicz, Trautwein, Kaobelslti, 1{uufman., ad wol{at
enego .sUllerintendl\!ltll. wzbndził.&. duże zaintereso- cat:wuc będzJe 2 ~OdtlUY druzej. W p,r~e~wlad- K. Kozlowsld, jal<oteż i zaproszeni goscle,pp.:
\Va.ole llomi~dzy ewangeltkllmi, zamieszkałymi w ozem,u•.że . za godzlIl l !nadetat~w.e właslllclOl ~~~ Grossberger, l{1lzak, llinke i inni, 1<OlX\Jsya wypoto lZi.
bryło, lak to czynią. gdzlelndzlt'J. będZie pll1el(~,
wiada się za postawionym wnioskiem w seilsl&
(h) Z Eltateryllosła.wia .komunij(ują. ze z po.. rob~tnie~ ~godziłl s,ię na ~I'z.edłuien~,e zajęcia. twierdzącym..
.
wodll silnych zamieai śuiainyoh, ruell I\lostał PQllIe'Y nz Jedna,k. fi! ma odmowlla naleząceg,o Sl~
Glosowaule nad drugączęscią. ~un!\tll l-!?!)
wstrzymany i kolej Ekateryno~ławskazrzeka. się sluązuta, ro;butmkom ~yuagrodzeuH1. - w~zys~y memoryałlJ: ?zy. po~ądane. J~s~ pl'zedlozeo.le gOdl.llll
odpowiedZialności za termiuQwIl do~taw~ tow.- prz,erw~lr pl aCę. w godzlllllch. na~etatowych l zaJ- handlu w dm IUedzleJue l sWląteczne, daJe' Wylllk
rów.
..
.
mUJą Sl~ tyll\o ,lO gouzln. dZlellnla~.
przeczący.
(o) Op6inianie I' poci g6w, Skutkiem chwi.
. - W, {:~.l yce :fl0frr~lIt~ra (l.lOtrkowska n,r.
Następuie długa i ożywiona dysku'lya nad;
' i.ż
d. t .'.\
t
i a
204), jak glo:Sl zaWWd()nllellle ofi"yalue, od dnIa drugim zasadniczym punkt'm memory'1.l11 doty
Iowe,
.. 1 s.n e rey, po .sy~anel kllnl~ ~Ia. rem
- l3-go b. m. t. j. od jutl'a obniżolla zostaje phloa. czacym krępowania przepi~ami Obow'iaz~iacellli
~(.~~u.~la~z1~-~Oel~g. ~t I. o..eI
a: fyCZQ,O- O z~ zarobkowa. szpularkom, snowaczkom i w odtlzialetyc'Il wlascicieli sklepów którzy praćują 'sami
AeJ W'll,egIlJIt_ e ąg emll10 P .[}.(.8.tl U.. h d 'l
t _ farbiarni. Ounlżlc,a. wYI}9 si od 10 do 15 pl·oa. wrag z rQdz.lllll. bez po~oelT subiektów han,ulo. e~ora) przez ea y dlae-l,l, przyj).~ Zl y na. s a. ogólllego .zD.l'obka.
'i'"
"
eyęł.odz nd strony Koluszek poolągl ze znaCZllelJl
_ W fabr ce Gampe i Albreohta (tkalnia iwyeh.
.
. . .
.
opóźnieniem, sięgającem godiln~ i więcej..
k ń I' ).. y
r P t k· k'·'
210 . . Z dyskusYI w:ylam& Się ·ostatecU16 wmO.selc:
; l tak naprz. poel\g lowarówo;'osobowJJU 1 wy ?~za nHl O' p~zy • UIcr. lor O\~s leJl.lr~.. . czy lwmlsya.uważa.za pożądane. zwiększenie li.
r~yelI0dZąC1. 'zwykhło godz4m. 2.. !,przyhyldo ;:y~~ijZOUOl1~l~~hedJ
zatl~da~\Ną()ę rOb~t~lkór: oz by gnl~ln bandlu\V. niektórych je~od~lata.(ibP
0
0.
u.zi.·
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<1.0.
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er.
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O'o.;lz.
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p.
ocj!l..O'osobowtr'
c·/J
n er· wbl~~4Ws. Ue .1'0 . ~ ~ ae
O IllZQU... a.: ~QS aJe 11 a
Glosownnledllje
'.. . '" . . •
...
\li.
..
•
. "'7
. J a. ",11 o \0 a o plOJ
Dl
. , .tym
. ra~em wynilc
. d .tWl. erdtąey. d
lI&"~pzamla!lt' O godz., Gm. 25, przybył !1opiero
Rownocześnia 2i tt)O'~ powo(]u jak to zwykla
a spozUlollej,PQry PO$Je Z&,IlU:l olł.lożOllO o
Q' iQlj~.6 m,' 1(}j . ~.'
..
.
bywa,' wylllówiono wszy~t1\.iUl rOb~tulkompracę 1. następnego czwartku. .
.
,$l(lltkięmte~o l}lQI.lIągl odchod~ące m ŁQdzi ostcmplow8no 1,$ ąźeczki ob1'8cuunl,owe.
(c) Kursy prz~dulllietwa baweby, dla r.01>0mnlllllrwy~b()dZ16 216pótuienlem.
W f b
J l'
K' d
(Ł l
tnil\ów llrl.y Szkole Rzel.llio;ll (Wodna) rozpOczną
Na ko.lei kaliskieleltuUtLmrozu mniej dotkli. - . . a ~yc~ u,wsza 10. ~~mana . ą cowa się unia 15 b m.
. .. ...
.
'Wie.odbijają. się na ruchu pociągów Lubo opóź- 23). zatrudnla.JltceJ 4'>0 robotnlkow, wywieszono
• • . . . . .,
:niają się jednak: nil~znaQ~ni~'
ogłoszenie, że z powoda. braku ~bstalunl\ów zre(h). Ze Stow:arzY81erua maj~t~6w fabrycznyoh
·h·'
)
.
..1.
kIl.
4 'b. ...
·l,(·d
k·
i··.·
dukQwa1la
zost!lje
pracą.
do
Ó dlll w tygodnill.
gUl).• p.otrkows't1~J. Wczoraj Wieczorem o gO,lZ(~
(
.. :...
Zl~ll!l. o edł ryezno· II. Z . ej sytuacya
\...,.
.
me 8, ej W lokaltl własnym od~ylo się posledze..
pogorszr.1a S~(}, Z powodu silnego wIatru p~lt!ocn().
_<8.! Posle~zG'ill6 k~~ syl m,~szaneJ. Ja.k JUŻ 1Ile zarządu l komisyl rewizYJnej, l,tóra poupi$a'"
wsell.odmcgo,wykopy nlE,octyszczone wcz~snlejna W' swoIm CZlIS\6 wzml,wkowallsmy, gubernator la sprawozdanie i biJans po nprzedniem spraw"
lS, 171' 22wiorstaeu, ~osta.ty "a8ypa~ę. ,piotrkowski. zwróelt wszys~kle' potlIlD!a, dotyczące dzeuin.
.Przezeatę llOO, ai; q~ l'ana, POCU)?l kur80... wprowadzenIa pewnych zfnJa.n, .w, dZlataj,\cych .0Opracowano budtet na rok 1909 i omawiano
waZy· prHogranlcz~nej ,ilości !,.agOJlÓw 1 to z Q. bee~let. zw, prz.eplsach Oh:,}Wlą4Ul~CYC~ ?, oLwle· kwestyę zapomó~ dla edonków, pozostaJących be~
PÓ211ł~~~t!~na god~ n~ 1. więcej. , .
r.aul~i z~mykanlusl\lepów w n~'SZt,m IUleSCle. pr?~ pracy-ał.!y Ją l!:rzedilL@.wió na. ogólneul ze1>ra;Uil1,
. . NHunJll/. jednaklue.spo~zlianka spotkała. pasa.. z.ydt'ntOWl m. Łod~i. z polece~le.m .rozpatnenla JtlÓl'e ~i~ ma ouby" w dniu U-YID lutego o go..
Ałrów•.ktQ).'~,I dZIś 1'IUIQ wYlęl.lhll.li. J Łodzi poeią-· rzeczoUElgo materyatu w komlsyl mIeszanej, do dZiuie2·ej po PQbdniu pr1.1 nUoy Milsze.
glt'trl'bezpoared.nięj kOQ:llHlik,lIcyiJ\\ a~ Mdt -- której skta~n. .wehotJz~: prze~ltawlcie~e. admini· nr. 46.
..
War_1'llwa, '.. P()~H}g tellłlł 16-ęl wlar'Cle sta~ąI stra~yi~, POhllYl, al~cY7iY, ltup lec.lwa m1El.Jscowego,
Opracowano ka.ndydatur'y na człoJ)kówza~
WSIlI~gl1 i .p oIl\Ull o , w)'sUk6w ilJu,tby drogoweł i tlldZI/lZprzedstawlclel;e prncownll<?w haQ~loW1~h. rządu ikomisyl rewIzyjnej, do której w mysi nol'ObOtl,lI~ÓW, pr~ybyl 40 Andrzejowa o godz. ,lO
Zebrann. w JlOwy~szy.m składZIe ,koIDlsra IUle- wej ustawy wog~ byc wybrani ~yll\ocztonl{O\vie
rIlM,9. .do Koltls~ek (} godz. 1~ m. 14. W pOCII~· szana, o~byla WCZOfaj pIerwsze ,posl~d2:eDle ~r~y rzeczywiśl>i; Pl) omówieu!u'ęsz\lię lar s )raw
gutym jechalo lCl lkil ad wolul.t()1f II" spr~wy do WS.PÓłud~l~le ~sób za.proszonych i Jed,noczesnle bieżących .0 /:Qd;r.illią l"ęJ~ nocy ~oJ$~d~eule
SIi~u:okręgQwęłJQPio~rkoWsklBgQ.d~kądll.le zdl):· DaJba~dzlel zł\lptel'esowanych w Sprawlt~~mia,n skQ.!lq~ol),o.
.
.'.
odbyło się

:kupców m.
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m.

D.'.

;

jJll~a. cza.s.
..
. ... ' . . . ; ...•. ' .. .
przepIsów obowlązulących. . . . '
. ..
.
·.;;llOdQb~y los spotka.} pociąg ]ł31bezpośr~~Posiedzenill,·odbytemn w obecności prezyden... (ó)"TAtrUńskie UP1Utt'. Bal na rzecz
XllłJ~~otn'O.nll~acyiWll1'ązawą.-Łódi;,prllj'byl on do ta miasta., rz. r.st.W. pieńkow'sltiego, •. przewiło Ocbrony I-ej przy lódzklem clir:1;eśclańskiem ToŁj)d~lO<g~~Z•• Hl.w.5wpoludnia.
... .
duiczy! 111. Nowa.cki. l\1ialoonoprzel.>leg <Dastę- warzY,stwiedQbroczyllllości odbędzie się w sOl:lot~
.. .Pocł~gl~l!;ś.!}& ~ 3. i 5 zatrJJma~ezostałJ pująey:'·
w sali }concertowej, .Przygotowaniami .do tej ZI!.M
wl{~I\1SZ~~ł)~:J,i~op~ero O godz. l~ ni. 5. po.po~ .
Zaraz na samym wstępie przewodnicz~cy baw~ energicznie zaiął ,si~ wyznaczony • ad hoc.
ludnin p:oPI~g~5:)lO~~towy wysledł ~ K()11l~:IIękzwr6eił ~Ię do. ZII.Pto'!zonycb osób z wyjaśoieniem k?mltet, ktÓl'l na, stylową ?ękoraeY~salięzl.)zę
wpolączenm ~.'. PO~I\g:lenl
8, prowa.ilząo tylko roll. komlsyI mieszanel VI sprawie stosowa~ia. pra-.y goluy położSl ~llClsk,Pallle otrzymają karnety
wagon,.!lsob~~~.,
..
"
z d,l5 listopada 1906 r. zaznaczają.c wyraźnie, malo wanel'ęl:r.nle..
.
"obeo taktejJJtlląGYl poell)gl towarowe pl'ze"~e prll.wo.ustana.will!.ąc kom!sye mieszane, zgóry· Dowiadujemy się\ żę zapotrzebQwanie biletów.
st~yk!lrsowa.6i"na.$tacn.l\.oluszld nagrolJl&..jttt dozwalato na najszers~e uwzględnianie r6i~ wzrastaj nic todzlwnego bokażrly.r~d przyczy*,
dllto.slęprze8zt(.l2,0~\l~g:QnÓW lad,ownyeh.
norodnyoh waruJlko\Vmle)sellwych. zawszewszaki.e nicsl~ do.~omnożenia !unuuszów instytącYl ta.k:
. .przy oez,S~\lZaJ):lU ~Ot6w. pracuJe, 1M robot- w zal,reślonycli przez nie granicaoh. . .
pożyterzne/ JakI·a, Oc~rQna.
. .
J1!ków 'IV dzlen,l;w!ll!.1Cty PQ~J{lerpnklelU naczel..
Komisyamiesza.nazatem, o lIecl1ce dos to·
WięC ,do widzenia w sobotę;
.
mlladysH\u.stl lQ~y:nle.:rł!p,ąbrów.luęgo, starszego sowa!} wymagalliu.prawado miejscowych. potrzeh
Ino nie pÓŹUQ PI'zycltodźGaLA sy*a, f:\1>y :nV
do~:onyJ. Jaolo.tls~ieg()ldQ1A~re~w(~d~,#ępów, 'prs.- i wlll'uQl~ó\V.,p9willna ",ysluchać osoblzailltere~ kogo haW nie 4ybllol
..,.
e~~ttl. Je8~'}lid.ęr tr~UJl~ Z .P,?w(Jilll.:pr~lb'm.arzolęcia $o.\V ll n~, Jelłtt.obQwiem jej llajglQ.Wllięjs~lm obo..
(=) O;yŁauki dla łbieoi. T w
" ;'.'
śmęgn,
. . ~t.ory.stał.slę.'ak . ~rll~~.lm:.i .... ~.e..... l.. ada po", wllI.zltlem obywateląl<hn.
11'Zlldli~
w dn u 14 b
tj
,Q",.,_fl
ę",~ę,,,... 119~
"lew wHtltru 2!mia1i1l .go .:.'. szn.llr' ..' .... ,[ I ,., .
• ....
.,
.. (
I'~
1""
• lU.,
,w ~lIe\.!Zle l
.
",j;.
....
,.'
·.t!/i. f .'.':,.
.Z te! todyr(J:cy.i o~()by ~ailltereS?Włlpezmia,.. ; po l.llł!. ~ast~pllil}ee. ~4ytanki dląd~ll)c
~tro..
., . . l?~( }!ś P,()()?;tOW Y ~5, .'!, po)~Cz.~~l~!!i~,.pą~Ią·nąp:z~IHąÓW( o»owll\zqJ~cycb, ~la\Vlalą ·Slę w lto.- ! wa.na 'J;\.lkuą.cernr obra~ami; W ji1Q.o,lnifabt'ykl
glem.Jo.:9.V, plzyhyt do\ ;J:jodZl.O .,gOdz.1.~11W';J.O"I· mlsy~ .tllę w f()ll l~.ę~ęn~ó~ •..pl'oszą<iY()!~ Q WYŚlVil\d'l Gt;eyerów<PiolrkQwsl~a, 2~!))"ŻyClę·c4fQPcaJlI·r, 'fi,;.
e
h
.z {Ie. . ~ ~óCh <P9C.JJ)ł,{ÓWf1r. z,nfl.c.Hą.lL .' . . c~e. ,n Hl gr.~eo~nOŚ01.J~~.(le..ls~. la. ()~ w 1'011 oby \vateJi, ].l.l:JtQ~Y.c. zl.l. egv. . \!i... LlIczęśc). ,,:",. W. 'SZkQ. e . ,<G. fif,'; \Vtl~
pa. ą:a;~
~03~)Vv~ poe I\gtó~ e~Ol)/.'e ,l)tęJk()mUlłl~.c,1j,. Rlll.llłcydt z .Ilat!l~1·+2ęc~Y' prawo, aby ich wy.. (Wldzewaką. JQt>A) nLegendY9 1\fai~ęU\)s,dęj"
~ . l.. arszawa
z.
.pOClą~1l tym bIt lor~il!lt1chano.
GawalewiP~a.-WOchro.nie,~ (Smllę?;ow~.. 6,2pi~..
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Wejście , b,mi iahrycznemi
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i należałoby przyczynę wywo- Bliższych szczegółów jednak odmówił wyjawić, i
I lUJ ąeą niepl'zy jelllllf!. woil. usunąć.
, .r.aslau iając się łzalecoIllł mn przez. 'partyę ta-:
(X,, Ze $tra~.J'. W ponieazit,ąek, dnia 16 lutego,
Na podstawie tal,jego postanowienia komisyi jemnicl."p.
o (lOil.ZIUIO 7 wleczo,.e:n od~ędą $I~ cwlcz9nia sy~nl\łowe p. Zaaajewsl,a wystapila z petvcy.lł. do m!lusto.. l
Zdaje SiA nia uleO'a6 wątpliwoś(·j że óW'
U-go oddzialll łódzkloJ stnuv ognioWej oehotn!czelw dol:>
•
J
...
•
• 11'
.,
o
.
' ,
. . \
mu'rekWizytowym lU olldzlalu.
ryUIll ilpra1v, wew,nętrzuyoh..
, S'l,czyglę!slu. umlslllle UdaJe przestępcę polltyc2~
_) Zeb anIa W d' 14 b
d. .
Za posredll1ctwem liaDCelaryl genera.l·guber~ uegQl aby ni.e b,y! wydany władzom rosyjskim,
(r
" . DlU,. • m.• o gil ZIllI8 natora warszawskiego p, Zagajewska otrzymała
______
.
3 po pol" odbęd~le ~lIę t~zeC\e z rzędu. kwartał",' za. nr. 11993 odpowiedź treści następującel:
11e z~~rll~ue PO,I$l\l~go ZWiązku zawodowego pra"Zam.eszkalej \V gminie Widzew właścicielce
Z KRC LESTW A.
cownl!\ów culoermczych w lokalu .prz y ul. Anny osady młynarskiej "Pliszka"-Katarzynie Zagaie-I
__ _
nr•. 19;. Zebranie będzie prawomocne bez względu wskiej na pouanie jej o zmuszenie fabrykantów
} .'
.
.
na 110sć czlo~ków.
.
,
Pabianic, winnych zanieczyszczania. rzeki D()~! r ' 1 ~zJ areutowanIU. h,tll'sztDw bandyokloh. - W niedzielę, ~nla 14 lutego, o godzlDi~ brzynki i stawu w osadzie "Pliszki'ł_do oczy.sz- l «Z.!emlil. L,ubelska) op~SlUJe ,~ypraw.ę lotnego .od~
9 rano, w loka~u ,wla~n'ym przy u~. Skwero~eJ CZeDU!. ltOryta rzeki-zakomunikować. ~e guberna. I dZ13.lu pollcyi lubal~kleh ktor~ dZlalal w, pO.W.
nr. 16 odbędZie sui! ogo,lne zebranIe ezłonl~o\V tor piotl'kowski polecH naczelnikowl powiatu la· 1 pulawskłm, .wyla.wlaląc cz~o~kow WYkryteJ. tlleStow. ~aw. prllcowllI!rów ) praeown!c. l{ra\vlecklch. skiego-poc:ągnąó winnych do Odpowiedzialności d~wn? or~aDlzac11 ?audyc~leJ. P!zypa.dkowodo~
;ebrsme tozwołane wdrng.lm, ~ermlDle będZIe pra~ sądowej za niflspelnlenie wielokrotnych żądań l WiedZIał Sl~ na.czelnlk oddZiału, .IŻ IV. Paulinowie
o~ocne bez wzgl~du. na 1Iose przybyłych cz10n- w,Jadz, aby oczyścic rzekę i staw, z wlotenieIu nil i P,OU Kurowem, w do~u wdowy Gmask,lej, ukry\va
kó .
. _ . .
mcll obowiązku dopl'owadzenia koniecznie do po- ! SH~ herszt ba~dy GllIlblewic~1 oska.rzo!IY o, s~o
(~): Zaba~a dla d:t:lecH. ~leuzlelna zaba~a dla rządku, a w razie niespeln:enia tych ~ądllń, aby \ z g?rą napadow baudycklch ~r~z o ~llka.ua~cle
.mlo?zlezy" ulządzana .staramern :r.~va ~utnla, za- uolwnnne były fIlboty na rachunek fabrykantów 'I ~aboJstw, ~olconally~1! w Lubeb!uem, Slodte?klem.
pOWiada Się dosl'Gnała. ProszenI JesteslOy o za- i zatrzymany zostal ruch fabryk dopóki nie będą l Radomslooru. Wy;:>lan~ tam Odr.lZld poltCY1.GJ.1
znaczenie, że zabawa rozpocznie się przy dźwię- usunięte przyczyny zlo"o".'
i ten przysti}pll do reWlzyi sz?zególowej i jeden
ltac~. orldestry o, god~., 4-ej po poludniu i .tr\~ać I . Na skutek t&kiej decyzyi wladz wyższyoh fa- Z pO!lcYllntów.,.wszedt, na drabinę" p.rowadząoą n!l'
będZie dla., dZieCi ',nllltlJszych do godz, 8-eJ wle~ bryk[lflci pabianiccy wysIali protest do minista- strych, w teJ~e chWIli rozległ Sl~ strzał. P.ob~
czore~; zaS od 8-eJ do godz. 11· ej bawió się b~. ryUIu spraw wewnętrznych, twiertlząc, ~e woda cyunt, pad! U!7od~ony kulą w glowę· PozostalI
dą dZlecl st~r~ze....
'.
zanieczyszczana bywa już W gór~e rzeki i sply- poczęh ostrz;elIwsIJ strY.fJ,h. bez ż~lInol, szkody dl.a
? godZinie 6-eJ. zasiądą ?;'I~Cl do wspólnego wa nieczysta, wobec czego nie poczuwają się do ~an~~ty. Trwało to dosa dłu?o ł dopIero pogróz.
podWIeczorku, D~ecl przy W~JSCIU nasaJę otny- winy. Wyjllśniają.o dalej sprawą, zobowiązują. się jldJ, .IZ eaty dom spalił, zmuslla bandytę do pod..
walą udelwrowanle w postacI czapeezek, kokar
zaprowadzić filtry WÓWCZIlS, gdy Pabianice zosta- dania. się,. . • _
. . ..
del" e~orągiewek, ,wach.Jarzy i t. p., .r~eczy.
,
nI!: slmnllllzowane.
,.
Olcaz~ro, SIę· ze Dla JOS~ to Glffi_bleWICz, le~z
Bilety nabywac mozna przy We]SC1ll na salę..
W konkluzyj proszą ministerynm O wysłanie Jego prZYJaCiel Wladyslaw RadomskIt syniabl'"
(a) Ze szkół~ Sltntldem mrozu sięgającp,go swego delegata, litóryby przekonał się na miej- tego w roku .zeszłym bll.n~yty.
.
rano 130 ucznIowie 7-klasowt'j szkoly handlowej sen o istotnymst~nie wody w rzece Dobrzynce
Radom~lClpr2yznał s~~. d~ t~go, za nala3a!
oraz wielu innych zakładów naukowych zostali i stawa, a \) wyniku tych badań zdał l'ela.cy~ ml .. I. do, w3krytej bandy rozbóJu!czeJ l ż~ dokonal, O'"
zwolnieni z Icl<cyj.
nisteryum.
proc..: szeregu rabnn!{ów, klllea. zabójstw. W, da.ł..
(=) Jasełka. W niedzielę w sali Związku
_
s~eQl swaru zezoaniu Radomski oświadczył, lź ~aw
robot,U:kó IV chrześclańskicb przy lmściele ŚIV, Aub~ł po I!cyanta .Sznnldna, mszcząc sif;! za za.bu:i&
Dy (al. ~a:zewsl\a) odegrane będ~ ostatni raz
.
SZTUKA i PIŚMIENNICTWO.
Ojca lr~etz.!oolte1~·
i.
"
d L bIt .
wesołe lpH~I{'ue (Jaselka». Początelt o goda:. S-ej
___
a I. ~o po wyaowa. pr~ewlezlO~O o ~,na.
o oJudniu
..
Radomsk!ego zakuto w kajdany l przewlezIono
p p
••
.
Teatr. Dziś teatr !>olsld powtarza wyborn~ do Pujaw, zkąd zost.anie przewiezio./lY na «ZaCa) Revm:ye ,l arealtowania.
~~ręb,le 3 i
sztu1(ę Nowaczyńsldego ~Stal'oście lll\arauy~, któ. mek:t lubelski.
.4 cyrllulll p~l CYJ~(3g0 doltOn~nu dZlsl~lszeJ nocy ra wstępnym bOll'm zuobyla ~Ob.le. zarówno gr1h I
Ten sam od.dzial.lotnej p.olieYi przy powoay
8~el'egu r~wlzy} l ~reszto,wan 35 osob, w tern jak i stylową wystawą stare powodzenie, Dla ltompauli wojska pieszego i tandarmeryl z Pu.
klUta z posród HltehgencYI.
uprzy~tQpnieDia szerszej publiczllOśo\ ujJ,'zenia. tej law, Vlykrył W kolonii biarjauka pod KIlrowem .
(p) Ogólne osłabięnla. W eią~a dnia w~z~rajsze. nowosciLdyrekcya daje to przedstawiexl.lepo (le.. l<Ollspil'a~YJne miesz~anie ban~yt?Włgdziasli.h·wY';
go ogólllfltl.iU 1l\l!abJen u ulegly dwie osoby, męz~)lyzna i nl\ch znnouych..
.
tap,o dwoc4 balldytow -:-Sobllmaka. i Szumlll~a.i
koblęt" lt~óra odwle~!l)n. ZO$tt\h. do domu n&,111 1.01\W
b t ·d··'·
b·k·Z I '
. b . 'eTi·
' ·b .' S··'
.
stantlno\'Vsk ą Obojgu lekarze Pogotowlla ratankowego
800 ę l..~ae wznOWIOna wy. orną,
641.IQI10 ra.llnWI:t l zapas na. Ol. . ChW.f. ta. ni:
udzie IIIdordne) pom:Joy.
medy~ SCLOtHl13ua. i KQpel E-\f~lda ,.OJrod~I1J1ie!S bandyci byli ez!onkami bandy rl;n~bójnielllęJ pr~.
(8) Stroszn$ śmierć. WIl~oral, o Itodz. llprzad
(Rellal~Sance), w któręj . rolę ~atra. D~ntiYog~i" slawnego Lisa. .
.
. ' . . i.,
polUd. niem. w mieszkaniU przy ul. Wól(ll:~ńSIClej Ur, 124
od~worzy dyr. ZellVeroW1Cz, zahe. ZII.Ją. C l JIl do Je•., . Podczas areszt.owanulo bandYCl~Og. Gau. takule-.
6· letnia .Emma EWlIld, baw,ląe się IV pobllzu pieca, Zl\~ dnej la lepaz~ch .w swoIm b~g,atym ~epęrtuarze. •
~po~ziewnnie zask06ze~i ,przez. pollcyęl wojsko,
pallla na soblę ub.ranie. :t;~nlm J!I\ ,krzyk dziewczynki
W llletizlelę Q godi:H1l6 a-ej po potudnUl lZ ule zdążyli nawet ozye broni, walczą.fJ na' pi A,
przybl!lgll
I1legb
olla JUz tal!; słlDyl1l popa·
•
'V'
'. utarany
l
~ po eo- I SliIE\
','
P o obezw ł a. d'
.' l. za k
'
",
riJfI~ 000 29domownicy,
pomimo pOooocy
lekllrSł!:leJ
dziśran,o W $tl.'1l$Z
W te a.rze
,16 lł'<lm to S··'
,lI.tOSClC
Illenl!l
UI)I«
w. k aJdauy,
Jl!l;h m~c.zarJliach z4\koilcz!ła trele. l
. '
nach IJOpuJą.L'nych. wleozorem ;n$ o go<l~. S·ej II odeshni f.ostali r. ówn. ież do pUław..
'
'.
.
w teatrzł3 Vietorla po rąz; 2-gi .Bode-nhain".
W okolicznycb. wioskach $1.\ d9lronywane JXla~
•
- Najbliższą nowośdą będzie wyborny dra- sowa reWIZJa i aresztowania.
.
'(a) WsprAwie lanieczyslOullla rzekI Dobn:yn~ ml:\t li. Ibseua "Mlstrz Solness" • Próby w biegu.
ti. W ~,!uim ,c~a~},e luiędi<Y wła.scn.llelltą osady
(=) Konoert w.szech~wint~Wej sławy pianisty
.rulynal'slCle). toPhsz!u w pow:ecle la~l\lm, p. Ka- . Maurycego Roseutbala,odbędz16 się dnia 2L b. m.
lal'zyuą Zagalewską-a właŚCICielami fabryki w Pa- " w teatrze Wiel1<irn, Mistr~ koncertować będzie
bianlCa\!b IlQWstal zatarg z .pOWf,ll.lU ~anie0zyszcza- na fortepianie slynnaj firmy amel'yl~ańskiej <StaiIl"
Z $, t a r g s.e r b s k o .. a uą . t r.y ł\ck l•..
pia ,,:Otly w rzece Dobtzynka ŚCIekami ["bry·
way et Sons., nlle~y do nabYCIa. w składzie i~..
.
cznern1.
.
stl'llmentówmu~3C~Jlych SZredel'l (Plotrkowslt.
Do "Berllner ·Tageblatn'· donoszą SIłIIl!I[J!il.,
Wspomniana rzeka przechodzi prze:t: tery to- ~ 81).
te serbski minister wojuy polec 11 poupulkoWlli..
num majątku p. Zagajewskiej,
.kowi sztabu generalnegoN lskowiczowi1 .aby 7.a~
Seiekl fabryczne czynią wodę rzeczną niezda...-:-:.......:rządził. roaaslanie4000 (lchotnik6wlegi{.ln~ serbtną do UŻYlku wewnętrznego.
'
aku-macedońsklego malemiQdl.\zlą.la!ul wzdluż
Skutl<lelll tego pani Zagajewska zwracalq. si~
. ...
. d
gr.anicy. nośni i sandżaku nowobaze.rskięgQ.J)o·
wielolirotllie doJabrykanLów. Ilieby sprawę ure, --wó~eami oddziałów mają być wQjeWodowiemaceiulvwaQ. jakPaj~zybciej, t. j. atcby ścieki. óuprQ~ I
łł' Kradzież w. kasie sltarbo.wej.
dons~y. doradcllmi zaś teb. (}t!.aerowleserbsl-clej
wauzane były.w inDI} stronę, albo te~zallro~łl. \
W w:arszawsldej !qłsie gubel'l.IiaJoej ujawnjo~ armh c7-ynnej. .' .. ' . . . . . ,
qzonezostał,Y WljZ~dzięftlLrYt~llseny ~t. p',lue. ,ll? brak Je~nęgo . z dęP9 z ytów ,prywatnycb w pa....... W .?hwHl ob~c~eJ. -:-Jak.pIsze nN~ue
tld~o.\Vlle .. urządzenia.. zlIpewlIia)ą{:e. JllleSZl'Rllcom pJeraeh lITocentowych (w renele państwowej) na Frele Pre~ge - ~oz~tr;:,ygnl(~cle zat!l.~gllsęrbsh,o~
~ltOhcznym wod~ zdrową, zda.tulJ; do użytku we- ISPUlę 2P tysięcy rubJi.hkim sposobem ~ilglnęh\ austrytU~~lego zalęzyzupelnle~ od ~el'bll. . AnstrQ~
\Vnętl'~ue~Q. ...
.'
. .. . .•.
ta suma - - d9W.\ścisle Jlie stwierdzono, lecz St Węg~l me będłZwr~C~lyzadneJ uwagi. nawy~
l! a~ry kancI .pozo~t~h glusi na wszelkie Intel'- dane, ii ltradzież spelnio.!1azostal/ł. przez jeduego ! ~w.anla stowne $erbow l Wy8~ąpH~ czy;nule tyUtO
pelęcy~p',Zl\g3Ję\~s~(\el.
.
"
,
.z t. zw. <prty$:EJglyc~~ 1,a81, który w końeur. z. wówczas, gQl . Sllrbla przojdzle od. slow doczI.. \~ Ó,~\CZa.8 w!asc~cl~1 ka osady ,,~hszlCl' od wo..
porzucił s!uibę. lstlueje rów'{lIe~ przypuszczęuię t nó.w. . ..... .....' •... .'
.
. ....
łala 131ędQ są.du gmuwuego w ,raVlllnicach, któ- ięskradzlOIlł\ w kąsie g~berąiall1ej renta paP,,. ., -Rządllustryaęko-węgumlku~am;i~rzluw(ó-.
ry l>r;Gj'~nalsl~$Z\IUŚC ęltar"be 1~~WO«ę,. Spr~wa. \ stIVowa jest tą. samą, l(tol'~ znalez.lotlo 'w piecu, CIOtl~ag~. JllQcar~t~ na przlgotoWfl,Ol~
WOjenne
l
~l'ub, In~ OZ]azu sęd~lów po\toJu Ul. ŁodZI, 1,tó-'W hotelu NarQdowyln w.Ę:ral'owie •.0 czam przed, Se.rłm. , "Neue .J'lelePresse występu]ezosta M
1y.wyrOkPierWsz('.3 Uls.tl.\ucyi zatwj~r\l:1d. l\{imoto paru t.lni.uml wspominaliśmy; Jak W.iadomQ,w Kra~ I. tnle~. o.slrzężen~em PO.d adrese.ffi narOd. o. se.rbskl~
jeJoal!;fabrykancl ule podJaU si~ orzeczeniu. ltowie zna.lę·zi~IlO oituJo' 18,000 rubli, a numęry89l ~WJ;~QI\. SIę do któla .PlotrazeslQwą,mi:
sądn.
.. .. ... '
•
. tso». papie I ów 'mają. po~obno~gadza.ó się z nUlnę"7 'łSt;r4i:~* SJ,ę król.u pory wó~ łl1ewCze~nYeh".
Zaga]ewslm zmll,~zona. Qyla w6w~zas Iw1'6.. faml papięr61V~1l~lnlo{l1cbW, kasję guberuia1.oej.
~ROZfls13.~le lIrzez. ~ządse,r;p'sl~l rnocariJtw,0tn
elo Slędo ~vla4~guberllll.lluyc4 .za.!ą.czaJąc1 na ,Po.. Aresztowany W KrakolVl.e wlaśeich~lrę.Q~l "memorandum w SI~rawleBosul l RercegoW1lll
parol~ ,swoAc.h prę~l:':nsyl,wyr.Qki sądowę, . .
$zczygielski, dawatróż.p6 fals~ywę objaśnienia wy.wolałoby natychmIastowe rozpoozęciek r 9ków
, (Juoe)'.\la!Ol' }1!otl'hQ\rsl« wy:wuczyl ąpe<lyatUlI:
ęO"O p~chodzenjaty:ch .. papierÓw zef4nał jednak, WQJe~Dyo~pr?,:ez Austro·Węgry~ . Przed.: 1'0Zpo."
komisYę, wcęll;l 2b~HlIt/:i.la istotnego stanur~'Jel.y. ~ę pracowatwwars:;;~wSldE:lJizbie skarbowęi. ezec.lelll l~h. wszelak.or:tąd/.\nstryacko~w~giet~k1
l\,o~lIisyllr ~~oiona z juty o,ięl'a. PO~\ latowagoA lę.k.a,~$dzje:Je~. mtdxnaleźó paldęt ZaWH~l'J),JąQy . OWił . zawlauoall~by~ lI1?carst~a., że niezaDiierzaa~
J'~aJeksper~ow, Pl':GysdfloQOWUlOsku.:le l:1iel(ifęp~~:.pr~ycz~\Q opowi.ed~lał anesqo~~ęQWY!lIa. .. i ktowa(,5 aJ.IlP 1ł dZ1 zieQU $erbsklej;.·
'.
popr~1.n.kI}.fzeczlwuuW~ ~all.~eC~lIjlCZOAaJest.~ele. ..:Il.hi go do Krił;l{;()wa przez )aką.$ partyę poli$!o~n" l
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TELEGRAMY.
Petersburg 11 lutego. (P.) Senat wyjaśni!, że
orzeczenie jego z dn;a 1 marca 1899 rolm ustaD:1wiaiUCe, że żydzi przyjmuiący pl·aw~stalVle
przed \I'stąpieniem ich do sluiby, winni ?yc t~a~.
towani naró\\'ni z osobami wyznu'ąc?>ml . r~hgl~
żydowską, mla:o g:ówuie na wi~oku Zal?oblez~!łle,
aby żydzI nie uchylali się od sluzby wOJskowe) ~a
racbunek !Ud:lOŚd chrze:icla:\sldej, lecz nie moze
być stosowane W tych wypadkach, Idedy ze wzgl,ędu naoliollczności nie wynika pl'ZypUSł,CZ61116,
że zmiana wyznania jest sllutldem zamiaru. ze
strollyzydapop:so wego zwolnienie się od sluzby
wo]sl\Owi'j.
,Petersburg, 11 lutego. (P.) mów~y ;aąd .WO"
jenuy, po rozpatrzeniu s~argi kasaCYjnej Mll(?berldze, ~k'azan('go przez ,sąd wOJenn~ ~ Kutal~
sie na karę śmierci za strzały do strazOIlca., .sltasowal WFoksądu. ponieważ rozporz.ądzenle o
od
od '(lan'lu 'lJod sąd ·l\fil<obel'idze pochodZiło nie
1
dowÓdcy woj"!c, lecz od czasowego. genera '"gllbetilatllra:

, 'Petersburg, 11 lutego. (P.) Fralwya socyal' do Dumy internelacyę
no-demo k ratyczna wnosI
. .
~'.'
w sprawię meprawne) dzi~talnoS?l zarządu go~~
.niczego na Ul'alu, przy lllepraWl~łłoweJ w,ypLIl~le
rob'otnikom'W zarząJzie zakladowniżn!e~agll.
k b
a 1(\..
) Ul
N"
Petershurg, 11 lutego. (P.
tRZem !\]wyzszym moc d~lIdalności wz~ocnio~eJochrony ~ gubernU kiiowskieJ prz edluzono Jeszcze na Jeden
;rQlc do dnia 9 stycznia HJ10 r.
.
I'etersburg, i1 lutego. (P.) . Pomocnik na,'ezelnikagló'rllll'go '. zarz~~u apana~ó\v szambelan
iTolstoj· zgodnie z własną. 'Jego prosbą uwolniony
}zostal ~elllużby.
.. Czlcnekl'adygl ówn!'lgo zarządu do spr~w'
(p:r~sowych' Tlchomirow. zg~,dui~ ~ Jago, prosbą
(uwolniony' zosta! od obowlązkow,. z zaliczeniem
\.go~orninisteryum spraw wewnętrznsch.,.
i •. ; PCterzbntg" B Iutega.
(1';.) W. O~hteńskltlJ
~fabrycepl'ocllu wodd.?olale materyaló,! \Vybnch.J~wych odbywaty ~ilil .próby z pIl'oksehllą. w \!za;Sie lttóryoh z mewlIHlomej p~zyczyn1 ~ybucht
fnab6j pirokselinowy. Wybll~h ClęZIW rankllólednie)"
(
robotn'IIrów t"c"nik zas l 2 ro· otUl w S ~go.Z

.. '. . .

fn1e poparzeni.

' ...

J,1

,

b

..' .

'

.

." . ", Petersburg, n.lutego; (P,) , Komlsy.a~ kwa-

:styaeh WyZUłA przYJęt~ ~fferat w'przedmlOCle pro\j,ektu. do praw~ Q. zmH\U~e. przel!lsów usta.woda\~'c. Z;1. cbJ d~tYCząCYChP7ZeJŚC1.a ,z Jednc?o ~yzna.nla.
ą
;na. d. rugiO •. p. osta. n. ?W. 1WSZ Y
. .u.s.~all. OW. le o.l:lta.teczn
redakcyę specyalnej podkomłs ył.
'.
"l(omisya W 'sprawie tffotm sądowych przy."la ro'ekt do prawa onstanowleul.1l lcrymiual:Ję ..
l~wiedzlalIlości za wychwalanie przestępne~ciJ CZJ~U zbrodniarza. IV moWie. ~. prElsie. .
'.

I

Piątek, dnia 12 lutego 1909 r.

=

:1

I

:

F"""'5".'

cholerę. W Petersburgu w ciągu do~y ?sta~niej
§&§I!MiiiiiiI>_'
zacborow.ało 21 osób. zmarlo a, w tej hcz.ble w
Wszvst!l:ln. którr.y prlyi~ll u.lZIKl VI WypfO"
'
,I
wadZ9nlll zwlJk przed veze~nl~ zlll!Srł~g)
zgromadzedu ŚW. Jerzego
si óstr mi'1'
OSlerl,lZII\
za'.o
chorowało 13 osób, .zmarło 3.
SU1lJltkIe~o
~'
PeterJhrg, 11 lutego. (P.) U p(J'lla. tureckie.~
a w Szczfgóluo;iel duchćJwi'!ństwu, jak równle~
0'0 TUl'chan pasiy odbyto się pierwsze urzędowe
i pp, Wlslliew,sklemu, Łabędzkiemu. Fu1lraowI
przyjęcie. Hozes,u,no jlrzesz~o 2,000 zaj1roszeu. N,a
I Kiersklemtt nlnieJszem ekta1a Serdq'Zll~ \lod rię·
raucie byli ObeCll1: prezes l członkOWIe rady mIkowanIe"
. Strolllkana ROIIIEIIlłA
nistrów, ciulo dyplomatyczne IV pełnym komple- _l§ItM9ii@wiiIP&A4§W iMld~~
cie i wiele innych osób,
.
szy na wycieczkę w góry od paru dUl, me Wl'Ó'"
I
Tub H lutego. (P.) Sąd okręgowy, z udzl~- cil do Za.kopauAfśO. Z(}rganizolVan~ wypr;l~~ r~d
Ilem jll'zysięglych, roz{llltrywal sprawę O zabóJ- tunkowaz.nalazla. w górach cia to s. p. KarłowIstwo w r. 1905 w celu rabunku, tltskiego kupca cza zasyflane przez lawinę śIiieżną.
'I Stolnikow3, jf'go żony i syna. W sprawie tej ~d: I
:_.'_s. _
.x.L .....,3L
I dano pod sl}t.1 6 osób.
Jeden z nich zostal lUZ l
Giełda warszawskę..
zabity podellils rozruchów w więzieniu, dwócb ska..
Tlf
' "
Z!lIl.O na 12.lat robót Ciężki~h, ~ czw?rteg,), z)ie· !
( e e aDam! dnia .12;)utf!go.
.
głego katorzn1ka, na 60 dm W:lęZI(~n1a. z pozo- =--===-_-==--=--"'____'_-':'-.- . - - - ' c'--,-,
stawieniem w l{at.ordze. Co dO. Jet.1n~go, wyłączo- l ,
' _.zl.,j.,}[..pf\r,Il~:I\"7..,
lIO sprawę z powodu choroby; pozostaly zostal I CzekI na BClrlln . . . • •
465i~I;..:.-.;.". .. unieWIll[llOny.
.
~ 4% Renta Pańltwowa. • ' . . .i7,40'7fl,~0.7Q!ł5 ':
Tyli S II lutego. (P.) Przy ul. Benjamiń,kiej, 5% Potyczka wewn\ltrzna zHI05 r,97 50' !=~l)O 91.2J!
Ód'
Kk d
. I'"
5%
Z 190r.l1'.
9760,9)00 - - ,
na POdlV rZI1 omu
e u. zego, Ja CIS nlezn~ny 5% Prlun"lówki I,ej ~m!Byi. " • ' :liill
347
czlowHc·lt rzuci! Qombę, ktora wybuchnęła. z wlel· 5'"
II aj
.,
• 277 271
272:
, ką Silf~. Wypadły wszystkie szyby z ()kien; ofiar . 5%
:
Szlllchec"kie.... 2:::9, 2 ~
~a5 .
'Vi ludziach nie bylo.
41/,'!. Listy ZIem3kle Król. Polsko
sd 40 91,00 9\ 95
f
11 J
(P) G h I ' k l '
4~
- , - 8l,35.
1'1 Ue.,
utego:
.
ma,c \~u, as n~go 5$ LIsty" zastawno m. Warszawy
il.f. 70 Q4 ci>; 9,,35
muzeum zostal z~mknlęty dla publlcznoscl, pODle~ 4.1/ ' ( ; .
• 8~,75 879) s:j13AO
wai po ostatuiem trz~sienju. ziemi niel{t61'tl ściany AktCY: LIlPOP' R'\U '1 Lawe~stein
-.- -.- 515
niebeZI)iecznie popęl{<lly.
l'I
PutlloWS1Wl • • • • : • _._ __._ -._.
lT'lb llt" 11 lutego. (P.) Prolmrator Anton"Rudzki I S·ka,. • •
-.- -.-c, 490
1\,.. li.
"'!
.
I
h
Staraebowlce. • • • • • -.- -.- uio
Biswas, grający .wybltną. ro ę W prOCl'sac anar: Banku ItIlDdlowo;?o w Łodzi _,_
_._
chistów, wczoraj rauo został zabity wystrzałem 511/0 Listy zastawne /ll. ŁoLizl • •
_._ _._
z rewolweru w gmachu sądu plZ 1Z młodego auar- IJ,lf,$"
"
"
fl
'
•
-.-.-.chistę. Prasa dowaga się zaSŁosowania surowych
·5
środl(ów.
,
S,~ntjago, 11 lutego. (P.) U'Jtalollo, że pożal'
SPOSTltZEżgNf,\ lllKI'EOltOLOGWZNK
'W gmachu misyi ni.emiecldej wyn Id z podpalenia,
...
dokonanego. pnez oficyallstę miSji BtJ!terta Przy.
'-::;I
....
,
. ...,
..,.
o;~
o • .;.1 ,~
(1)001"'
puszczaj'} •. ze zabi! on przedtem C~ilica, urzę Inf~
o"
. Dal.
Uwagi
~'" ~~ ...EJ il=
lm kancelaryjnego, na~t~pnie ograbił kasę i zbiogł,
SlV>
:;;~o
c.S
wdziawszy ilbr'auI6'żamorJowallego. '
.
.:::4 ... ..., a1= ;:;.
s:;l.,
~ ::::!
E-ł
BerliB, 11 lutego. ( P~) Wieczorem na '.czeM
Z dniA 11·11
angi e131ti ej pary lU'ólewsklej (itlbyl s,ę objali ra~
7419 -U2 92 PdW5 Tempe r l\4 "",
miti)ny u następcy tt'unu.Po .oLiadzie dostolneo- tlilI 1 pp.
. ml\~•....;12 J~ C.
145.4 -151 8,7
Wó
aoby bylyobeene: na przedstawieniu g~lowem w. 111lI 9 w.
Tamp9'. ""ara
teatrze królewskim.
12/1I 7r.
7łMł -14..6 91
Wó tnln.-19 51 G.
Opli.;, 00
BerlJn 11 lutego. (P.) Wczoraj odbył się
.
.
dru"! oal dworski' na któryinobecna była. an. iS2!S22S:Ul'llti!!!!!!!±&ZZ
__ .
l gielskapara
'"
. '.
.'
W"· •
krÓlewska,
Irs ą7.ęta pruscy,
ksjęż-ęg~ell
niczJd książęta }l3.llujący, Dtllulv, von Sc1141u, po·
seł niemiecki w Londynie, . członkOwie clalady'" 2U9d
'1.3'.
plomatycznego, wyżsi urzędnicy marynarlei, mi.~ ,
.
nlstrowitl i przedstawic,ole rady związkowej. Przy
'IV. ilościach od 25 korcy
' ..
wejściu na salę balową. król EJ wal'u prowadzit'd
cesarzo.wl\. a ceSt\lrz k.rÓlowę Aleksandrę.
OS

'I'
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Gaiankl tylko wyborowe...

'.

Ulica

'I?"łiI!'

PI

,I

t arc.zam·
.' .' TA' N"'.10"'"
"

.

Zakopane. 1l.lnt('go. (wl.) Ba~ląoy tu zna~ ł
n1 kunipoz:ytor '. Mieczysław Ka.rtolVlCZ. wyszedł-

lu

t

K

I.

-

~

<I)

Wldzew~ka ~

1i0. telefonu ;,I&.lJ-2l

"""",,_* 1!""iJii_....~

PASTYLKI
FAY'A
e
. . . . .....
H 5$1-1"'*'

Wybrano specyalną
dla o,m?wJC-.
.n.ia J(wt'styio
pU2ąda~1fmpOd~OlnJ8'yę
zDłęsieulu kary
SinIe reI.
.
•.
.POLECAJĄ
••
•
a
.Na. ogólne posie(Jzeme~umy komis.ya .finansow: ,
wiliosIa pJ'ojekt d<>prllwa o ustanOWienIU prze pl- i
'.
..' .
s. ów zj azdów przedstawicieli stowal.'zyszeń gieI- . . .
ja.ko środek doąl<onaiy od kssz'lu,chrypki. kataru
4owych.
.' . .
(wYwolanego wskutek nadmiernego U2ywania, tytoniu).

LEKARZE,

PrawdzlweSndanskn:l Mmaralne

.

WACL~WKOSSAKOWSKI

,1

.

..

,

oskrzeli,

zaflegmienia

. fetersilUrg, 1l1~tego. (P.)Kom!sy~ walki "
Cena pudełka 70 kop. we WSzlstkiichapta~. J,s'kl.ad:-'.pleczn ..
rdiUlll1l:oglaszaprowlUcyę wojska dOll~lneg(~ za .Żą.dajcie' . ,..aj~hll 'asł,lki Fa,'. i odpzull~:ajc&a,łal.liłikatl~ ....
zag:rożonaprzHz cholerę,. okręg·tagangrod~lo za

•

podejrzany; Taganrog', Azow, prowincyę kubań· Ii....
m.~~c::t"~,!~fiT.2!!!'ll;e; ..':',,,,n. niepOflł!in~nnA o _ "II1'IlI'!WtbO:P t at'

B, k, ład gł6wD.v; Gtistaw.···.R.•.·.os.entłial,· Ł6.dź.'
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====.====:=::::;=::==='Od dnia 12=_=.do18-go
=
__====================. .
luteg? SEN8ACYJNY PRDGRAMa .i.nnemi:
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Między

I
-~
okucya królaangiolskisgo Karola Iwgo :':=i"hl~~rr~H'J~~~:t:I~:
::5

P'"'zejazd 2, róg

!

PiotrkoW$kiej~~, ~

_
J,. k' .,; .".B' "an

-~tl""_."łlłltmfilUł*""""gf
ł
. Import Kawy ,

".'łI

L. '

I

9!1

I~WICZ

iii

'~

II

1IilóliIII

II

~._N_

poleca uznl1na za. najlepslI:a
_
KAWY PALONE,1II
4.26-$"

• ri",.~p~~,,~• •~~

Zarząd

lI!Ili..
••••

O gło ·s ze-~ ie. "_'DoWH~Yilają~ia -I D,rBekcJ'a Or. ··że'. FabrycznoVilłódllldei
rOlna kostJumy
podaje do wiadomości, że. drogą licyta:}yi in plus
przeżdeklal'acyeopiećżętowane, kt61'~ należy żlo.tyć .11 ZiLrząuza;ącego Magazynem EI(sploatacyl na stacYI Łodz-Cabryczna (Po.mies.z.,.czenie 1\Iagazynu EkSPIIJa..taCYi), nia p.óźhie j
jak do 1 (14) marca r. b. z kWitem Kasy Gl.ównej dr. Łódz-

~1l!Jł

,,_~,Il.~

S~:~li:&1 ~1I~~!la 29~l!. mttSk~~~~l~

! ninielszam

·,5~

j

'1:

=- I

ł,6dź

WaB"S:IIUBWIIII

"

W Państwie dzikich ptaków Pięknie adjęe[e znatury..

'I

"'_'i,

~~

.

-2 l

d ~"ROIi i'i=

~

I

==

~

g;; ,! '1 ~~ 2;~
2 lł'4 ~
!:!ł

ld~j ha zloZOńe"Vadyum'\ w wysokoś~i nie

mniej jak lO%
. , ..
od zaueklarowanf'j snmy, będą sprzedane ~ Warszt~tów w Wio
~ ~ N~c:tl'.o ~I
dZ.'ewie 5 sztuk stai'yeb. wagonów .osobo.W
.. lc~. I,~lxta" 1.....-1.I
II 0$ t~~
klasy, 2,oslowycb, toru sZElrOkOaCl 4'---8'/2 ; llle ptzechou'" ~~
~ NI;ó ~ fi]'~-g .
I ~iC~alo~i~~~jącYCh drzwi boctue, otwierana tia zewul}trz, ~§.2 ~:: ti~! ~~

l'

...... et'

I

lazn
eJ" Fabr, ...ló·dzkl"f\J"~
. , .....

1) 3 ..wagony n.V211, 12 i 13, każdy dlugości 1 mtr. !?!~ .g,!M~~ ~-<I I
szeroko$oi 2.50 wtr., wysokości 2,10 mtrol wagi 620 IlUd - . , "" ... I,).~ !!li JJiI-t:l.!iI:
....,=~~
..
niniejszefii. ~awiltdart1i!t wysytających' łll.d:inki j źe na sta.cyi każdy. Z jednym przeuzialt>m I klasy na .3 miejsca i trzema
'.:::1 ~ Ilu o ~:! ~
Iii: I ;:ttowarowej Łódż-Fabr. w dn u la.ym lutego' now. st. 1909 przedziałami II klasy na. 23 miejsea---i
~ ł&t~"S '" ~ .~~.1:" ':
ruku.o godz. 10 rano. na.zasadzie §§ 40184 Ogólnej Ustawy ' 2 ) 2 Iwag)[iyM}~ 14 i 15, każuy d.ługości 6,20 mtr.,
~ ~:I '" ~I ~~ '!il;-a
1'OilYJskieh dróg żelaznych, będą: sprzedane z głośnej licyta~ szeroKości 2,50 mtr., wysokości. 2,00 rutr" wagi 415 pud. d ~ ~ O ~
~:;~";l
cyi niewyktlpione prze:( odbiorców towary. przybyta VI m. każdy, :I.: jeullym przed~;a.lem I klasy na 6 miej;:;c i dwoma
6'0 .... ~ Qoll 50<.<:1 g I:Llkó
sty~zniu 1909 rok.u Źa. frachtami: Mtawa Nad. 7i427 szpro· I pl'zed.zittlami llklas1na. 16 miejsc.
~ :; ~; ~ ~S~.;,=
ty wędzone, Pel'elmnn zaliczenie 19 rb. 91 kop.; l\Itawa. l
Po bliższe informacye i VI celu obejrzenia. wagonów
- n.. .!'rQ - Q ,1$' \9 ~
Nad.
77426 szproty
wędzone,
Perelman,
zaliczenie.
20 rb.; . należy się zwracaó do Naczelnika Warsztatów glównych
~. .,iIIIi
fi"
1:
I al -J:
lf
1,
.
,
"
...
"".
... ·u
1\lt.awa Na.d. ,7420 szproty\Vędzonfl, Wi~zyński i Nimcow cz, .na. at. Wldzew.
3'
oM
~~~.!!! '""
z~ll('zeIlie 12 rb ' 15.ko P.; kBerdyrlzów Piot. Z 9:5588 WillO
ł..ódz. d. 10 lutego 19091"
431-2-:-1
~ ~}!'l:'!:tl j~~iPii
'wInogronowe, U'•.p de hows i,za leZe!! e .42 rb. 15 kop;
.NallSt6(U 8WldZY LrI!.U· I z .
.... Oz:I.... 1:1 ~
Bendery II Pol. Z',1006~ wino besa.rabskie winogronowe,
. sport K'
RK' O· l ~OWOdll W:J~Zdll
••
s: W f El;::,.jj g
St. SZI'anbenom, zullczeme 28 rb.
..
11
W
wynal~nla'
'N ~ . ~ ci. ł
. w·· razl(~.gdyb1 licytacya w dnIu wyżej oznaczonym
ż gór Harcu, pl~kuHl dple·
Ul>tJ
U.
~U
i. ;Al ta ~ ~ ~,
nie doszła do skutku, to. powtórna. ostateczna. sprzedaż ol~
WłlollątC,ycllnw dz'ebll 11 prz.! z 2-ch pokOi I kuchni z "'ygoda!II
... ,s ....
1 ' F
1-. d'
. .' t Ló·llZł,
d'
FW e e.
o·na y"
&. ...
;o!t:J~
<S_
,."ę Żle-I:Uę na s '.
aur.
ma. 17 -go lUt ego nowego
HoLelllHzymskllXl
'Mllromi od 1 kwlatnła Ulica" Piotr.' ___......._ .......A
..,'-J...............
__
stylu 1901.) r. o godzi nie lOra no.
.
4:H -1 hilłws1m o9.H. n'ett.!>nŚ1.t~ln. 42Q kowska)ił 199 m. 13
430--3 1

dr"O"1
. !li

otft

4g

1.:1

=1'$ w="' ..

d;

i

I

ARA'

f.'

IDIOGl7kanID

Ii i::

do

~Zal"ząd Łi.uh:ki .Stowarzyszenia
MajllłriDw
lFabr,'Cznych gUb~ "Paotrkowaldej'
'd'
ś .
C
k' R
'k'
0'1
908 k
ma. .tlLszczyt po dtLe
W'ni.lIt.

[Hl

o wIadomo CI pp.
H-ek Kallow. Bv

9ot6wkl\ W kasied. 1/1. 08

;.
WpJśOwe 8(j CZłonków po rb •. 5- . . .
Skladki.9$ czlonkó.w (zaległe) po" rb. 2.50
Skhtd!d 2212 członków po rb. 1.- .
Keli1\2etlzki 46 członkóW po kop. lO •.
Książeczki a1 cżlotlków pO kop. 15
•
Składka

12

członków

a;.....

protekt. po rp.

Z odnajmu lokalu.
"
:Biblioteka. (odsprMdllne działa) • .
Zwrocolle. pożyczki- .
•
. .• •
tetorly i różne wpływy •
:kasa wdów i sierot
•
•
•

.-ek:·. as()wy ora.z ..ul a.ns za l
do 31 ::1/
IP1IIcplnlnia 89081f'1[1.. ku.

400.-23150

•

b

ZaOU. OW.

417,91

2.212......·
4,.6')
5.55
. ' 36.. 259.,.:1475

I. Loka!,
p.rllcow. niC.y. bi,ura i '.UslUB/4.
świaUoi opąl
•
BiblIOteka...
Ogłoszenia i nekrologi ;.

l

t

a 61/. 'Po wpot.

86.ą7

.o

121.85

::

19:.!.~O

4,21570

R... ek· Papierów proeentowych.

. l{:'":ek: lql.pitalu im.. M. Si1ber'steina
b',.··,...'."
obrotowego
75880
c}łapis imienia M. 'Silbersteina.
• 3,0110.a.ek k~piti5ł.. obrotowego .
d) R~ekPapler6w procentowych .'
953,w Banku Handlowym W Ł.odl!i
'.• rUt1etMśĆPQdłtrg)iUansu Z 19'01 r. ' . '
8,!l27.50
PoZostaloŚĆ vi kasuJ.
•
wJ;>óżyczkacą u ciłonkÓW,
Rawie: ... arndh'wo.Prae. .... '.łow.g .. To.a ..

81).64,

158.80
480.24:
938.-

W~,',lląze('.zkachc~,l9nkQW$kil!h
wz.etoną.ch,·,

c,.

..

..

. , . '.
a.Ją...t ek z prz.. ep.e. si.e;ni~. W SaJ.dacll
'.. ,
.:~) R-ek l:.1iblioteki,
.•.•.. ••
·307.39
,)l)
Ił l:u'c4oIP.oś~i " . • . . • •.
•
715.99
81 .. ' .. materyalówpl.iąU'~cll _ _ 8S:a.69 1,400.0'1
,&Uó 12,8M.66

R·ek.ll'lwęll1lt~l"za

140.0.61.
.

.

.-c.

i

;r:

953 ......

na ,R.:.ku.kal:lywqów. i 'sierot
~alJ.. f"
;
.••
334:.84
,,' . Ii
kapltit ll :zapasowego
•
476.66
lII"e.k POZJ'czek . (idon1r.ów rz.oz,wiat. '.
6-1-.- 1 1.896.91
"
. 'lI-"
.,
wykładów fachowych • 1_..............
PodJug wykazU .dn. SI/XII 1908 r. pozOita':
.B·K le:asywtlów ilili'/łIl"C1~
.• wało u ezlt;>oków. . .•.. . . ; .
·Stan.na 31/XU 19Ó7 roku
•
491.12
'.
R.eks ... m .. r~eołł'odll'l.Qh·
. . .
. Wptyn~lo w, ctągu roltU ofiar
48.36
,Zalegll:l$ldadkt cz~qnków rzęciywistych, •.. 'i2~....;.' .
Należny % od kapitałą: z T. H. P
3·t84,
5n;31
.'
fi' .•. '
.'
to
pro~eldo.i"Ów . ll6 ~ . 768.-.
W H.andló~ci:'Pr'zelllyslo\Vetn towarzyst.a~."bibłjoteld·
.'
.
wie wzajemnego kredytu . . . ' .
SlH,:84
lZ93.28
Podług bilansu z :1907 roj{u
Gotówką·.·
.:'
•
."
'
•
29.!l2
łOQ/~ amortyzacya .:
•
.
,
. na R~ku kapitalu ·obl'otowego . . ' . 239.:'7
. 4i:1A,i;I , 307.39 :aRek kapitału lI(ltpa.!JlIIugo
. DOktIpiono dzieł tN19P!f roku. •
'"
:a.. fik ruchomo'!)! ,
Na R..,ku kapitdu, obrotowego 2. Qd.dzialu
755.94
Podług bilansu ;1907 roku
ŁÓdzJdego.
•
44:'1.40
11/'/0 amortyzacYI .
z Oddzialu Sosnowickiego i
•
84-.26
'476.68
,.....,75ii9,..
Ue.tS!
Dokupiono w 19081'..
•
•
71599· a-ak kapitału w,~bdólI'Iff.achc.rc"
n-lOk, mate ,"yałówP Tiiwdeli'łdych .'
NaR-:ku kapitału.: obrotoWego' ! '
64."p,odlLlgbilan,su 1. l~u? roku.• '~
...•
a.eks ...... P~;EęO,'od"ioh
'
:. Zalegle składki członków·
~l'.tybY,ło .. ~'...
;•
758.•

Przftjazd 12 m. 14. .

:
z

3,805.82
000 ........

• .jł,~ 'ó.~t .8.168.70

Il"lI:J'lłtwa, WZłł;emnegokll"edyłill .
Należność ).>odług wykazu z .190.7 ~.r'.

'i

i ZNACZENIA B18LIZNY :~!

i
I

tr,

Za

!

~ D. Malurkiewi[lOw~j ,i

l:l5.78
14,-

. . . . . . . .1Ul.pO d.' 31

t.1bylo niatery~tl)w. piŚmlannycl;!.

F

-r:.Pracownia
y~~~Cj~CjR~E.t.w li;. t=-.il.
haftów t:

iJli.2ó
311.U

S52ó

425-l!.:..t'
..

4,H;''''' l

w podwórzu, .." ollcyn!& 11 pl~tro 11_...;4;,;;8;;.;0.';;..;24;.. ~ prsyjtllu)ew9talkla robotr:!
~ W~ak(es haf~a wehodz~e. ~
, 4,086.uG:
4,086.06 . ~ wyltonywlltakowa stlmlD.· o
, nie, !lI/. 02lM o:i:tUICZlltty. po' .
.możliwle ttlZklC. h eell~ch .
g'rudnia~908 f.
StlIn biepnJ111
Przyjmuje się.ucz/mice,
mW~~~~~~~~~~~~~~~~~ge
~
Ulic. pAZEJAZOm 12. ~
480.2J. a';ek kapitału .żakłacloW!6""
w.Banku Handlowym w l.od2\i
• 4,215'70

' .

.....Ut KauJ' p6zoilltałośówgotówcelt 19011-.',
R".ek .BankM Handlowego w 4:.0 ~..
.
111 na rachunek kapitału zaJda,dowego
.

. . iii

na
zab8.\vla 40·go K.ola. wpls6iv
woraczek je!U do odebrlln'fI 1l.pl\ ..

75a......

"

=.

Zgubiony.

c

902.50

"

'i

M.MiI.. ' IQWilka
ni Mlttelstaedtow61
• .nI. btlkobNi 6't,pomIQdzy ~()dz 0-,

--=-.____

. Stanc2ynny.•

,.
4.28

6!ł140

Zapomo~i baziwrotn&
•
. Pożyczki
•
.•
•
Pomoc prawna
. ','
Oddziały.

ro.

364,.4 i

l\1ateryary piśmienne Ldruki
,2i4.~
Różne wydatki
.
63.20
Zabawy',
•
4835
Umeblowania.·,...'
Wykłady fachowe. . • .
,
,
•
69.Zmiana Ustawy.
".'
••
Na kapitaLżapałowy ot Oddtudi1 Sostlowiek.
M..20 3,668.15 Zlożonow B-ku ~andl. n~ R.. ek klip. Obtoi.
_ 1...._ _.1 _ _ _...1 ~kq. Wkasl!3d; Si/Xll. 08 •

-

<:OS ...

M.·.

I_""""'' ' ' '1

.

1\10.0.61

. TRIU/I,ADUR ."0&"51"1 '

NalrioW.ne; 1'l1l'fll~kni61SZEt plosan'
II;lluibil.l'ętQ\Vę, kuplety, lIH)1l01ogh
deklam6CY8. Każdy l!t'llZyt tylkO'
.o. ltIJp. . ~przodlł,)a księgarnIa
W ~o.strllneha. DZielna 4; Biar!)
DZienników. W-go GęhalsklegQ,
?Iotrtlowska Nt 21 I sprzedilWoJ:
ulje~ml:

~21....,..1~

~r.m~Ul ~~IB~ławKnw.
Chorobychirurg!c~~e./

~idzewska. 70.~~

Szkoła 4-klasoVla,:

·JwRadwańsklQDlłt
.. ', •

.Cegięlnlana.U~,:
pl.'zyspl1lili1bllĄna3wlądechvallaU--'
ezyulels.k1e. aptekarąkl& ;·lttlJle.
.'
I~""~

<

ROZWOJ. -Piątek, dnia ltllltego 1909 r.
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TYLKO TEATR

nOrógAlA", ",O AlA", ,,0 AlA"
Głównej i Piiot:f'ko.s~iej
IU~3go

wystawia od 12 do 19

'HNA'DZWY~~AJN B~El~ACYEn

ł1aść

Ili'Zaciw

I Prnf1Jri··'pana(~~~Ś:Yp~~~~c!\7.ty;n;;'!\-

odmrożeniom

Granulki od kaszlu.
poleca A.'telm. ,

. Groszkowskieao

.

. .

KR.OlU I SZYCIA

.

U

c

p. f:

"JOZEFINY~'

.

c

DyrekCJa· upraszll., aby o$oby słabe I nerWowe poi~zlls demon
~tMw~\)h\

I prenumerat",
bh a kop. 5Q,'

.

c'.'

nnpr'cvi ~n'l~<'''-:''łv o!\le

,--o

l

SI. lEWKONICZ

leśnej lSas;z:etk, dlJcjlilsh..

5~69_rp~f;;1.Iele.tn~~

z

dyplomowana przez londyńsklł I paryską akademię kroin,
nagrodzonĄ
1111. wystawia ws~achśwlat'JwaJ w 190ir. 8rebrnrm medalem l dyplomem. Itr6-1 wyktadany Jest podług
metodylonrłyńsklaj, paryskiej I drezdeńlkl~i· Z\Plq uezenl~
Wkllżjym eZflsle. . . . . Szkobwydaje patenty ..... 900r28

D H

. Badan.·ę,c·~rwi przv $)'phih'e

laz<:a racz! o.dd!le za nagrodą do
Mllilrlzynu Paters~lr$degoMl

\-7.1l'I flot

.

'.' ;'. '. '. .

l

Nawrot 2:

ROBJ:N"A

9
l'· i
. . ~'g e p ętro.

'C

Glycerefesf~t

vvapnia 1. sedy
,STOSOWANT w ąZPITALACIlPARYSlUC~
WzmacDJa.JiJ.CJ 61'SteJl.l ~el'WoWl".
.Wskazany przeciw krzYwfcy ,słabości kości

rQśnięcla,u. dzieol, podc:zasckar..
~lenla i C/liŻ)" I przeciwko tleurwi\enl\.przeciq~nillumyslQwemu I t. p..
. ,

Pnnemtlyw smaku lIQllyWa sil,! wxnillej ilości
mlekli lub wody. .. . .
•
•
Dla. ,dotknięi~ch cukro'W\ c$Qrobą wyrabia się
w formie past)'lak.
....
•
•
WIJ8er.t~MBi~ beZ'll<artościOW!lCh.na»'-dw.nictw~
Spr.lędaż w; I.I.ptak~ch ' . '

DR 19natie W

S.::!::'':.ł:s,!h~;~!d''

..

.

U..

.

Dziewczynka tS-letnia

z dObrelradllłlY;· Slet'ah, z. e'e
mentnrnoD. wyksttalcellem. pro
si o ,z\jęCia IV laltnikol:wlek skle·

przYJmUje od 5 do. 8 RO pot
10. ra
.. QOl,.!l'f
". d.O.
. . ' e:8
1 ..el,od
pog.pni

. O I dlll·

c·

i

o

ni.. PIOTRKOWSKA. 7l
Chorob, serca I .. tuc,
pizyjmUI& ana.lzy plwoc ny, ID')ezu, kl'wl.'!ydzlelln. ropnyąh ltd.

"

IW 1ł.ledz

'"
.'
.,,,
8 e em Sl~ w tnteJszem. mlescle JIl.I().
~pecYll.llstl\ cb.orób skórnyob., węJlervc2ołZln ! nycll, pl<l!OlVyeh l chollób wlosów, PI'zYJ_.
' I I I D1UJęcodzlei!nltl od ~ do I w poludule
".
od 4 do I'i po pol., w nied~iel6 od "-ej

D' r mr:l·
d W 'K

-----11',..

II Illt·d

~~

p.

.

•

.

!~!,~riUjf!f!::~;\~~', ~

do.10.l/, ranI) i od
. 2ł'l-1f1-6

II. ordynator wal'RZ !{l'nl\[t .aku~r..
t.ZJ.ltllUje
d.010. .2"·
lod ;4,lf.,-6l/.2
popoł.
P ł.l·
. . D U:ł~IOW1
. 11··21 '4 1 .
. . . . ...

MIKQŁAJEWSKA 59 m.56

,.,-;-;- - .

::t

.

. 11_ .A.kusze r lą .1ohoroby ko~ie.oe, . ulica ,K 'nshnłynJlvska N~ 11 m.. 5.

'.

. . '.'.
', P-rZYlmUJtnadrablanI8.
' .',.
.. . IlUllnCZOCa~1II
: .

,GlIcerofosfat' ~iarnisty

w okresie

'.'

JII.

.

~O .lłYn~looa. DIJ~,~~.~i Dr. M.Papieruy
$jjJI ___ '.

chorobywensryczne.u~
.iskórna

j'

. . . ~___-:--___~___________. . . ._14 n]t~J'uZ
.~u~nni~q ."PI::;1;{v5t':~rz..
p
ł'rzYJm'lje
•

SZU lt'!\~cher
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