Łódź,
łf~

Rok VIII.

Kal8ndarzyk tyu.dnl.wy:

298.

Czwart. Św. Tomasza B.
Pil\t. Sw. Eugeniusza B.
Sob. Sw. Sylwestra P.

CElA PRElUMEf.ATT:

Nfedz. Rowy Rok.

Pono Św. Makarego Op.
Wtor. Św. Daniela M.
Środa Sw. Ty'tusa B.

W ŁODZI:
Rocznie rb. 8 k. -

Półrocznie"

,

1904 r.

29iXJI

4,,,-

Kwartaln. • 2,,Miesięczn. " - "G7

Wschód 81.: go·i". 8 m. 10.
Zachód st: godz.3m. 540.
Odnoszenie ,lO k. m.
Dl. dnia gOdŁo 7 m. H.
Egz. pojedynczy 5 k. !flEmmJi*ilj:II_ _l\'!e!S!!"'ll:!l#i~,4:E!~il.m~'
Iii
I

Z pr;:88ylk, p"udową:
rb. 10 kop.-

Rocznie

Półrocznie

,,6

Kwartalnie "
Mle s lęcznie

2

ft

w ŁODZI,

_

~ 60
,,85

~zie. ~Dlity~zny, 'irzelllyalawy, a~miaD1, 1~~IW1 i llura~hl, iUllltf~Winy;

Aed&ll!k~yQ

Czwartek} dnia 16 (29) grudnia 1904 roku.

ul. Pl"Z'ejazd NIl 8.
J'4 ~elelonu 5r 3

Bt!i!llł@lI"~ mł:.a~y w We:l"lilll:SI\1Iit.'. !:''I''~O:Z&l M 21, \!f PallllanioSllOh u p. Teodo .. a alnka.
1'01 pG UdlDli"łol ID ŁQallz5 milillli"łl!l F.!ziennilil6w ! oll':oaze6. Cli. Piot.. ko.aka M lal.

'ar ZI!J&c!PlIIIiflJ

=$.

=-y-..~...

CENA

"SJ _ _ _"=:~'1"")M""""dKJoji

OGŁOSZE:b:~ J;;~-e al Ut e" na

l-alej itrclnlcr

~

~s!., __,.-

~it. ;v'o

kop.

,t;.

~. - - , ;

Z0,ozsjille

=

=

doJ:ącz~mi6
,;

ARTYKUŁ Y b,',z

prospektów 36 rb.

(1znaczonla honoraryum Redakcya

bezpla.nej

UWCZ3 Z"

Ul Czwartek wEeczorem:
•

} od kierowDti0twem .M. Gawalewicza.

cirobnych nie zwraca.

Piątek

wieczorem
.-r- Siemaazkowej

benef~s

-"",

"N iewi ni ą t ko z 8eII evi II e",

"Ostatnie spotkanie",
I

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

x
::: PłlBcamy dla młodzieży
IJ

rękopIsów

MM

TEATR ."WiElKI"

x
x

v

~ l i~ je PoIsKi'\~;;)

-x

x

Antologia poetów polskich

9

"KO.C HAM I CIERPIĘ/!

xx

..,..
~

JJ-ra Feliksa Koneczneno
i:1 ,
, . . . .go ilus.tracyj, . wielka mapa kolorowana
~ d81wne] Polski z podziałem na województwa.
.... ,Cena w oprawie
,
. rb, 1 kop. 91).
~
Dla prenumeratorów
....
rlRozwoju" .
.
. rb. l kop. 20.
.... Bez oprawy
.
.
. rh. 1 kop. 50.
_
,Dla pr~n~met:atorów
_
"RozwoJu... ' - - kop. 71>.
.,.. DJ .nabycia w, Adminlstracyi "Rozwoju".,

X

X

Najserdeczniejsze pienia milosne
wybrane
Z KLEJNOTÓW POEZYI POLSKI.b:J'

P0dręcznik do

X
X

_

ulożył

Q
X

_

Motto
"Miej serce i patrzaj w serce."
X
Cena w handlu księgarskim 1 rub.
X
X Dla prenumeratorów "Rozwoju" w ozdobnej
X
oprawie 55 kop.
W książce tej mieszczą się utwory 67 autorów.

Przejazd Nit 8.
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x
x
x

9
Xx
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X
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operetka.

sztuka Kisielewskiego .

ju państwowego, jakkolwiek wszyscy ci meżowie
uznają konieczne ść szybkiego przeprowadzenia
niektórycb r~ f Jrm w granicach. zakreślonych N ajwyższym hlJenllym Ukazem ' l w duchu umiarkowanie liberalnym.
,Z Daciakie~ podnoszą dzienniki fakt powierz.e ~lIl, cz~nnoścl wprowadzenia tych reform nie
m:n~strowl spraw wewnętrznych, lecz komitetow O
mlr.13trÓW. Na czele komitetu stoi, jak wiado mo, Sergiusz J. WItte, którego wys kie państwo
we u1.do)nit;oie podno~ił w tych du h tak wysok) redaktor "Grażdanina", ' ks. M
zerski.
Na prezesa komitetu ministrów S. J. WIttego
jako na wykona wcę woli Monarszej, wyraZcnej
w dniu 25 b. m., zwraca się więc dziś uWfłg~
nietJlko Rosyi, al.:: i Euopy.
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Według tt~eg,r8flCznych streszczeń koment~Ukazu Na'.
x
X
wyższego, "NowoJe Wremia" kład'
.J
k
0
'·o.
W Warszaw[e
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mllllstr6w, któremu
na znaczenie, jakie
po kompletnej
powierzono na
'
Uk '
mocy nowego
rekonstrukcyi.....
pOWD
aZD, opracowanIe wskazanych przez Monar~ a IJ
(i
IJ lllJ~.
ch~ n~orm.. W ten spcs)b Komitet ministrów
st~Jc SIę ~leJako ogniskiem, W którem sko ia si
-0dZlsła)nośc ustawodawcza Brak t k'
P Ś ~.
186łh5
J
kowania w pracy państw~weJ' da~alłego. ze .rlo~.
Prua europejska żywo omawia treŚĆ Imien, . b ł
..
8U~ SI D1e
.1. nego
Uhz.n . Na·J·wyższego o złlmierzeniach dla Uczuwac I ] przyczyną niejednolitoś~i w pet
'
II udoikonalenia
porządku p3ństwow~go w R')- gJądach poszczególnych władz.
łiJCI
•••
11 8yl I zaZ:llacu, że UIL&'& teJ zapowIada zmianę W ~maWiającż samą treść Ukazu, c: Nowoje
S zma t y, ~elaz
. O . po l"ICYJneg) W R
k k- zRurki ko- i' sys t emu a d m ioistra cyJu
oSyl' na t .remla> wyr.a a przekonanie, że ogóln y doch
IIDi. p.piep, azk';,o r~.
Srzedmiot~. t .6JBtem p raWll:3" r~zszerzenie samorządu lok~lnego, ej ~nuncyacyl M marszej i uły charakter te'7o
'7 oszenia pn:'
.
I' P
,~ówność wilzYł1,tkH;h wobec ustaw, ograDlczenie d?Dlos~ego aktu pań.3t w owego odpowiada 0.0 _
.pr;trkow~kn. rlJrnsuJtir wfir~y: RychlhisB:! i we guker"6-5 ,I'..i-tanów W)j' <łtkQIVych, rozszerzenie polityczne)' Clom lIberalnym W najszlachetniejezem
p J~
'k
I" p,".
elllkranz" - lPlOtrkows li , I
b' d
t" oś' t l
l' '.
teO'o wyrazu
W
tk'
znaczeDlo
"E OD()!ID. a - lotrkolVs~a 79 K ól'k skl"-Piotr.84'VO o y UIllO CI, () ersncyę re IgIJną, rotszebUk'
. h. . szys le kwestye, pOl'llszone
kowsla 124, "~a~rZJ~OIwski"".! p~(}~~owska 284, i ~wnie praw narodowości nierosyjskich i żJdów, dW aZle, n.atkc. OIonehsą myślą zapewnienill pod,,~k~:" T~WŃ~oJi~j~a \S-ka-PiotrkooWska
~8, .Li- I W~kiZI!! 8wob~Hłę ,drukowanego słowa i ubezpie- anym rosyJs Im tyc praw podstawo w h któ
raz
lPlns l
dzews't
p. ZabOll'UlWskl- Wiczwie robotnIków:.
ryc~ całg:s~tałt d"je pojęcie obywatelst~: i pod~
.
a 50p'
Dlienniki, o.m.atWiając znaczenie pamiAtnego nOSI nar
l mocarstwo pod względem ogólnego
rOSI
"t
i o- poziomu kultury.
. o~
. Uk:uu zastanawIają s ; ę nad ziłstr.~eżeniami
150ll
KOMITET PRZECIWŻEBRACZY. ~ .gralll\c',eniami przyohiecanych reform, zapowie. Nowy Ukaz, z~aniem. (Now. Wrem) stano---~
_.
r .dz fanemi już w samymze Ukazie i wyrdają przy- WI epokę w rozwOJu życIa pańdwoweg~ i 8pCRozkład pooiągó...
puszcwnie,_ źe /p~z'y{)pr~cow~niu odnośJych ustaw, ł~cznego. ~a (zJle spraw, pOdniesionYCh w Uka.
1'astrzeiema te I ogranlC7.~llJa znajdą jeszcze do- :Ie, p~s!ayvlono ZPrzedew.szyetkiem nlepszenie by1
Od 213 października.
. bitniej8zy wyraz. K?mumkat rządowy, opubli11 IWdO clan. l' n~czen.ltl
wyrażonej pod tym
Kolej Fabryczno-Łódzka.
kowany ró~nocześUl.e . z Najwyzszym Ukazem wzg. ę em wo I Dle mIerzy się zwykłą miark
.odohodz.. z Łodzi. o godzinie .
I Imiennym, DlO pozostawl.a żadnej wątpliwoś~i, ze
gdyz akt ten dorównywa OSwobodzeniu wlościa~'
12.30, '7.10·, żądania refLlrm daleko. Idąeycb, a nadewszystko którz! od cza~u Uka~u. z dnia 19 lotego 1861 r.'
12.06, 1.40, 3.16, 6.10*, 8.50.
d
k
prawIe zupełOle utrac l
d
żadani€ zaprowa zema
ontroli publicznej nad.
I. • • .
I l na aną im wolność skot.
•
P ..z~ohodzłl do ŁodzlI o godz. 1.00, 5.15, btegiem życia państwowego w Rosyi przez w. klem póz lleJszych ref\Jrm w duchu przeciwnym.
9.35. 10.15*, 335, 5.22 8.20, Ił.GO.
branych przedstawicieli ludności, nie mogą b;ć l
*
'k Po.ciągi oznaczone *, stużą dl!! bezpośredniej kornu- I uwzględniolie .
<R . Ś, przekonana J'est również że waz sc
pl aCYl Lód'
Warszl!.wa " (b ez preSII!.
' d
' )
ł
. ' .
,y
Y
Z !Ima.
ZdaOJem
pIsm zagramcznych żaden z kieru. I oby wa t el e pa ń stwa ocenią doni08łość
i wielką
Kolej Wa1'szawsko-Kaliska
I jących . o~ecme . nawą ~aństwa mężó IV st?nu wagę Ukazu, Uk~z nadaje. wielu aprawom ż _
Odchod'l:ą do Kalisza: o g. 6.35, 11.49, 4.40, w ROSJI me. OŚWIadcza . s:ę za zaprowadzeUlem wotnym ~o~y kierunek, zapowiadając rych16
do W~rszawy: o godzinie 9,32, 2.30. Przychodzą tego
rodzaJU. kontroh, która pozostawałaby ror.ątrzygmęcle.
z Kalisza: o gOd". 9.17, 2.16, 6.35.
vv sprzecznOŚCI z zasadniczerni podstawami ustro-
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Pod Mukdenem.
-0-

Wówczas, gdy pod P0rtem Artura odbywają
się jeden po drGg m zaciekle szturmy do twierdzy, bronionej uparcie, ped Mukden(m panuje
spokóJ i beHzyulle8ć.
Tahi zaś st2n, o ile pozwolą na to dziś
jeszcze nieobliczalne okoliczności, potrwać może
długie tygodnie, a nawet i mies ą 'e.
Widocznie
bllWitm japończycy wyrzeh li się marszu Daprzód
lIa l\lakden, a pr.jdą dalej w gl1!h Mandżuryi pół
Bo~nej aż do samego Cbarbiua. Prawdopodobnie
linię rzeki S~ache uważają oni za gl"ll.llicę swoich operacyj wojennych i edtąd bronić już będą
trgv, co zdobyli w długiej i krwawej kampanii
kończącego się roku.
Jakie na to postanowien:e złożyły się czynniki, trudno określ ć na razie. Można tylko wnio'
IIkow3r, że woj~ka 7 dywizyi, na które liczył
marszałek Ojama, zostały odesłane pod Port Artura, gdyż upadek tej twierdzy, wobec nadpły
wającej eskadry admirała Rożestwienskiego jest
dl) chwiii obecnej nader ważną kwest)ą dla ja
pończyków,
tak ważną, że wszystkie inne ust'}pić ll1uszą na plan drogi.
Nie dziw, że w takich okolioznościach ostrożny marszałek Ojama obawia się przystąpic do
ataku wcześniej, zanim nadejdą mu posiłki w liczbie 40000-50000 żołnierzów, odw(:łanych z pod
Portu Artura, skoro twierdza ta znajdzie się już
w rękach japończyków.
'rak przynajmniej rozumują galety tok.ijskie,
nwa:laJ~c zdobycie
Portu Altura za rzecz nieunikniuną.
C~y wsztlako fjkt ten wogóle się urzecz) wIstni, przesądzać nie sposób, wobec m~ż·
nej obrony i uporczywości załogi portarturskiej,
która dotychczas nie wy kazuje jeszcze d~iności
do hpitclacyi.
W prawdzie,
a zagraniczne podały pogłoskę, J~k .Y #nloga portartur.:!kl\ proponowała
kapitulac
od warunkami, że wojska i okręty,
' jakie
zcze pozost~ly w Porc'e Artura, odejdą
i odpł) rą swobodnie do R )syi i że japończycy
warunków tych D1e przyjęli. Pogłosce tej prze·
cież Ide podobna dawać wiary.
Z drugiej znów strony nallJŹy wziąć pol uwag~,
że marszałkowi Ojama jaknajdukładniej
wiadumo, ii sily armii rosyjskiej wzrastają
z dniem ksżdym i że każdy dzień zwłoki daje
przeVlogę
lIczebną jego przeciwnikowi,
a tem
samem llletylko utrudnia japcńczykom operacye
zaczepne, ale i zmniejsza szanse powodzenia.
W.adumo bowiem, jak ważną rolę w walnej bi·
twie, w chwili stanowczej odgrywają silce rezerwy, złużone z wojlIk świeżych, które można
n~ucić na dany najbardziej zagroLony
punkt i
szalę zwyci~stwa przeważ} ć.
Genenł Kuropatkin I ównież

nie zdradza do·
tychczas zamiaru opuszczenia swych dobrze u·
fortyfikowanyeh pozycyj. Ocz€kuje on na nadejśde posiłków z R ,syi i pra~dopodobnie nie prt:dr.ej wystąpi zaczepnie, aż po zgromadzeniu tych
posiłków na wyzuaczonych im ptnktalh, natt:rll.1Di·, o ile nie zmuszą go do tego nieoczekiwa.lIe wypadki.
tRuskij Inwalid> oblicza, że w poezątkach
stycznia r. p. pod f(,zkuómi gen. Kuropatkina
znaj ą się wszystkie te wojska, które obecnie
dążą lh piera na teatr wojny. Oprócz tego, krążą
pOgłOdSi O zamiarze wysłania jeszcze śwież~. CJ
wojs~, które dopiero zmobilizowane zostaną·
0<!n. Kuropatkin najpćź liej w połowie HtyCZ'
via po~inien mieć pod swoimi rozkazami 11 kor",usów arm:i, 4 dywizye strz.elców i ljc'w~ jazdę.
Z .ilhą armią dopiero wódz :rosyjski 7.amierza
pn:e~~ć do kroków zaczepuych, chociaż i w takim wypadku slłf rosyjskie nie o wiele przewyi~Z"/;.Ć będą s:ly j!l pl ńczy ków, gdy by nawet
armia japońska z pod Portu Artura nie zdążyła
na czai. W Tokio bowiem odbywa się kOLcen
tran a świeżych wojsk, które, bez wr.gl~du La
porę"' ruku, dość szybko mogą być przewieziona
do Mandżuryi morzem, a dalej na północ prawidłowo funkcyonującą kol{ją żelazną·
Ciszę (hwill.lwą, panującą obecnie na teatrze operacyj wojennych, obie litrony wyzyskują
Cli. tl, a by na tyłach armii, w miej~Co\'Vościacb,
po}użooych przy dCl1gaeb komunikacyjnych, I'gro:wad:.ić jak największą ilcść wszelkich zapasów.
Należy bowiem z~róclć baczną uwagę, że te
wasy w0jdr, które już zgromadzono na niewiel.l\.irj stosunko\'i O przestrzeni i to, które ,itszcze
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zgromadzić się mają, nie mogą być wyżywione
środkami mie.iscowemi.
NiewlltpJiwie ważną jest rzeczą, aby do kroków zaczepnych przejść w chwili, gdy ju~ wszystkio zapasy i świeże woj:lka znajdą Eię na wiej-

s.:;u. Z drugiej wszelako strony niebezpiecznem
jest trzymanie w bezczynneści tak licimej armii
przez czas 7.byt długi, gdyż w takim razie wojska tracą wilH~ w swoje siły.
Dlatego teź w takich wypadkach wodwwie
doświadczeni niepokoją bezu~tllnnie przeciwn iJra,
używając do tego nielyl!!.o drobnych odazialó :"
IIle nadto calyth pulków, a nawet dywi~yj, aby
dllć możność wojskom ćwiczenia swych sil i dać
im poznać, że są niebezpiecznemi dla przeciwnika. Z~łaszcza świeie wojska muszą być w ten
sposób wprawiane do boju.
Niepokojenie przeciwnika, zwłaszcza w punk·
tach, gJzie eię on (:7.u~e najsilniej iZym, dzidA
nań denerWUJąco, rozstraja jego Ill i ły i nieci bezu5tann~ trwogę. Ttm też zajl1te są obecnie obie
w:.llczące z ił )bą armie i taki charakter mają te
różne potyczki, z różnem staczane powodzeniem,
o których donoszą nam depesze i raporty urzę
dowe z teatru wojny ra.d Szacbe.
S. J.
- Czytamy w «Warilzawllkim Dlliewuiku·:
W nocy z <!4 na 25 ~ruduia w Rldomiu po nabożeń'ltwie gdy ludu\ Ś 5 wycbodziła z kości.ob
wyodrębniła iię z tłumu grupamallife jtantó w i
wywieHlła (horągiew c~erwoną z napisami rewolucyjno - 80cyaliitycznegJ charakteru, następnit',
rozpocz~la pOt hód, śpiewając pieśni rewolucyjne.
Ż ldania pullc) i i patroli woj;kowycb, skierowane do demou~lrantów, aby iji~ rozeHli, pozostały
bez ISkutku; przeciwnie, za( zęlj oni strzelać z rewdwerów, wskutilk cz{'gu wezwano wojsko a
mianowicie rotę 26 mobylewllk.iego pułku piecho·
ty. Wó ,vczas na miejsce wypadku nadjechał dcwódzcal pulku moby!ewskiego, pułkownilL Billa·
t)w. Wysiadls~y z pu~ozu podszed on do tłu
mu i prod, Iloy zaprz~st.::no demonstracyj. Wodpowiedzi na to rozlegly się wystrzały z rewolwerów. Jednym z nicb, da.nvm zbliska, zabity
został na miejicu pu'ttowuiK, 13 ,latow. Wypadek
te'ł, będą~y wynikiem
agitacyi partyi socyalistyczno demokratycznej, nie~a żadnego związku
z mob . Jizacyą.
. W RJdomiu i w innych miastLcu mobiliZlcya przeszła spokojnie.

KALENDAR7.YK TERMINOWY.
BllONA SŁOWIAŃSKIE.

D z i ś G03Iawa..J u t r o
LudomiJ:a.
TEA.TR WIELKI. D z; Ś nNiewiniątko z BelleYille,"
operetka. J u t r o "Ostatnie spotkanie," sztuka Kisielewskiego. Beuefis p. Wandy Siemaszkowej. Początek
przedstawień o g. 8 / ł wieczorem.
WIECZÓR MUZYCZNY. D z i świec '61' muzyczny Tow. muzycznego w lokaju wlasnym. Początek o g.
8 i pól wieczorem .
.
POSIEDZENIE. D z i ś posiedzenie Zarządu w Stowarzyszeniu majstrów fabr., Nowy Rynek 6. Początek
o godz. 8 wiecLorem.
- J u t r o posiedzenie członków Sekcyi technicznej w lokalu własnym, Dzielna 31. Początek o godZ.
8 i pól ,,"ieczorem.
1

o

j~zyk polski. Rodzice uczl\cej si~ młc
dzieży lJul~kiej w S~kole P1"zemysłowc-:ęk o dziel

niczej, przed paru miesiącami gremialnie podjCili
starania o wykłady w tej uczelni języka polskiego. Ohecnie dowiadujemy się, ~e staranin
zostały uwieńczone pomyślnym skutkIem. J. E
kurator okręgu naukowego warszawskiego w tych
dniach nadesłał przychylną odpowiedż, wskutek
CZ€go od wakacyi ma być w tej UCzelni wpro·
wadzony język poldki.
Utrzymanie szkH Na utrzymanie w Łodzi
Stkoły Aleksandryjskiej i 38 szkM elementarnych, w roku 1904 wydatkowano 163,944 rb.
Na sumę tę składają się: 36000 rb. wyasyguowane przez Kas~ mie.iską i 127,9H rb. zebrano
z podatku szkolnego. poszczególne wydatki przedstawiają się w cy frach: utrzym2nie 28 szkół ele·
mentarnych cI r ,lś}iań~ki(h, kosztowało 106,687
rb., na 4 męsk~e i 6 żel11kich żydowskicb, wy-

:::

datkowano 43,166 rb. i na SzkołEi Aleksandryj14,091 rO.
Pomimo róźnych prJjektów, aby 'tV r. 1905
zwiększyć liczb ~ szkół elementarnych, projekty
te upadły z powodu nadzwyczajnych wydatków
jakie K.:..sa miej8ka w r. 1904 lJoniosła. Rów~
nie~ z powodu wyjątkowo ciężkich czasów, zbierame podatku SZKolnego jest wyjątkowo trudne.
Ze ~gromadr;enia kupC}ów m. Łodzi. Wydział
naukowy przy MlDi~teryum skarnu zawi łdomił
Urząd
stff3zych . tutejszego kupiectwa źe stal'a.
Dla ? r?ZSzerzeDle opl~t~ pobieranych na utrzymaDle Szkoły Handlowej, prze?: zastosowanie odpowiednich dopłat do patentów, nietylko wyż
I!zyc~ (2-bandlowych i 5 przemysłowych), ale i
d? Dlższych klas, jak równi'.Jż do patentó N, wybieranych na procedery ol!obiste, wob~(J zawartego w obo,>, iązującem prawie zastrzeżenia u względnione być nie mogą.
'
Odpowiedź ta była do przewidzenia i stan\)wi - ona właściwie tylko formalne załatwienie
sp~awy,. a~bowiem wobec podjętej obEcuie ogólneJ rewlzyl podatku patentowego, cały ustrój dopłat, pobieranych ol! kupców i przemysłowców
na cele 8zkolUlctwa handlowego, musi uledz za·
sadniczej zmiani~, już dla tego samego, źe we·
dług nowego pl'ujektu, towarzystwa akcyjne patentow wykupyw~ć . nie będą, a zatem i dopłaty
szkolne od nich inaczej UlŻ dotąd muszą być ustosunkowane.
Nadmieniamy przy sposo!Jności, że druga
sesya Komisyi, rozstrząsającej pomieniony projekt t
a złożonej z przed~tawicieli wladz rządowych i
Komitetów giełdowych i przemy~łowych, zwołaną
ma bJ ć w poJowie st) c.min.
Wystawa prał} konkursowyC}h Pragnąc zapoznae (gół mlejt C)wy z nagrodzouemi na konkursie pracami na budowę gmachu własnego
Szkoly fi llldlowej, jak już donosiliśmy, Rada
opiekuńcza tej szk ~ły urządziła specyalną wy·
sta~ę tych planów v domu p. Heinzla, przy ul.
PIOtrKowskiej nr. 10
W lokalu frontowym na
parterze rozmieszczone zostały nietylko nagrodzone' lecz i zakupioue przez R~di op:ekUlbzą
prace.
Przy plan ch 1. jdują się 8zczegÓłD-W.e
wskazówki, nlatVi iaJące oryentowanie si~ przy
oględzinacb prac,
oraz kosztorysy projektowa·
nych robót .
Wystawa otwarta jest codziennie od godz.
11 rano do g. 5-ej po południu i trwać będzie
do 9 stycznia r. p. Wystawę zwiedza spory zastęp ciekawych.
Wobec teg.J, .że dochód ~ wystawy przeznaczOno na z&sileme funduszów To·
warzystwa pomocy dla niez:. możnych uczniów
Szkoły Hmdlowej, spodziewać Hię należy, iż zabiegi Rady opiekuń.czej znajdą poparcie ogółu
w licznem odwiedzaniu urządzonej wyst9.wy.
"Lutnia". Wieczór Sll westrowski w (Lutni:.
nie odbędzie si~.
ską

,

Żydowskie Towarzystwo doboczyńnośd. Wczoraj WIeczorem, pod przewodnictwem prezesa, p.
Ignace go Poznańskiego, od było się posiedzenie
Zarządu żydowskiego To~arzystwa dobroczynro·
ści, na którem załatwiono sprawy następlljąCf-.
. W myśl zapadłej uchwały na posiedzeniu
:cebrania Zarządu, pragnąc przyjść z pomoc~ ubeg'm rodzinom żydowskim, postanowiono rozpocząć W) dn~llnie "ęgla na opał od 1 stycznia
r. p. Spra\'fą zakupu i wydawania węgla, które
trwać będzie prlez cał~ zimę, zajmą s:'i upoważ
nieni do tego członkowie Zuządu.
Odczytano sprawozdanie rachunkowe Sekeyi
pielęgnowania chorych za m. listopad r. b.. Dochody wynosiły rub. 1,391 kop. 23, wydatkI zaś
rub. 1356 kor. 31; pnostałość zatem htanowi
rub. 34 kop. 9~.
Przyjęto. do wiadomości sprawozdanie z działalności Komitetu, rlz.liągającego opiekE2 nad ubogimi tkaczami, pozb:łwionymi zarobku. Stwierdzono, że w celu okazania doraźnej pomocy od
d. 22 kwietnia do d. ~8 grudnia r. b., wydano
na wsparcia oraz na obiady bezpłatne ogólem
rub. 102,378, wpłyn~ło zaś z ro~maitych źródeł
na ten cel rub. 96,234 kop. 27; dd.cyt zatem
wyno3i rub. 6,143 kop. 73.. .
.
Zarząd postanowił podJąc energICzne stara·
nia, dąiące do obmyślenia. sposobu pokrycia deficytu, który ciągle wzrasta, tem więcej, że liczba potrzebujących zwiększa się z dniem każdym,
a ztąd i konieczność wytworzenia nowego źródła.
dochodu na zaspokojenie naglących potrzeb .

.'
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Sekcya teehniezna. W dniu 30 b. m., t. j.
jutro o godz. 8 i I
wie~zorem ?dbę~zie tlię posiedzenie członków ~JkCyl Techmczue] w lokalu
własnym (Dtielna 31). Porządek dzienny obejmuje wybory Za.ną1u Sekcyi na. rok 1905. Ze
względu na ważnJśc sprawy, pożądany jest lic_lly udział członków.
Ze stowarzyszenia Liry. Na opróżnione przez
p. Zygmunta NOikowskiego stanowisko kierownika Stowarzyszenia śpiewaczego Lira, powołano
p. Tadeuiza Juteykę. N<)wy dyrektor Liry obejmuje posadę z dniem l stycr.nia r. b.
Pozdrowienia. Ol dr. Maszlanki otrzymaliśmy w. duiu dzisiejszym pocztówkę na8tępui~
(Jej treŚCI:
Penza 24jXlI 1904:.
W nadziei, że pocztówka niniejsza dojdzie
przed 1 styc:uia r. p. przosyłam szan. redakcyi
oraz wszylitkI.m . przyjaciołom, krew,nym i kolegom /ozdr?Wlelll a 7. drogi na DalekI Wschód, oraz zyczenla noworoczne.
Dr. Maszlanka.

ó:

Przerwanie przewodników telegrafieznyeh.
Niewykryci dotąd szkódnicy na drodze Fabryczuo-L'ldzkifj pomiędzy iltacyami WidzewAudrzejów poprzetioali druty telegrafu rządo
wego i kobjowego, wskutek. czego. działalność
telegraftl i teleflJllU przez parę godzlO była przerwaną·

Ze Zgromadzenia kraweów. We wtorek. d. 3
stycznia o godz 3 P) południu w lokalu eLlrp,
~ a wrot Kg as, I'd będzie się k wartalue posiedteUJe członków Z;romadzen a majtltrów krawieckich.
I,Pogrzeb Wczoraj o godz. 12 w południe
odbył się w Warszawie pogrzeb Vldwilra !lini·
cz~ Zajdla; z kościoła św. Aleksandra wyprowadZIł kondnkt żabbny ks. Szmidt.
Przy karawanie zebrała się mała garstka
znajomych,
przyjaciół,
przedstawicieli świata
artystycznego, literackiego i wydawniczeCTo k.tórzy odprowadzili zwłoki na cmentarz P~~ą7..ko
wsk i. Trumn~ oz1obiły dwa wieńce.
Pogrzebem zajął się redaktor "Muchy" pan
Bnchaer, kttSry też w1sb.l do redakcyi <Rozwoju"
w p!erwszy dzień ŚWląt_ depeszę dla .l!:rewn1cb, tu
iłam,'esrltałyc-b-; Cz-ton-~em tej rodziny, a b-ratem
l trYJecznym zmarłego Jest w Ł')dzj
obywatel i
dependent rejentalny, psn Ilinicz Zajdel. RodZGna tli ostra zmarł~go mieszka gdzieś na wsi
pod Piotrkowem.
Wartoby, aby na mogile ilustratora wielu
dz!eł i ksil\żek, ilustrAtora stałego "Kuryera codZiennego" Zl czasów Orgdbranda, stanął choć
IIk.romuy pomnik lub płyta kamienna. Na tę paIll~ątkę złożą się niezawodnie wyda.wcy, redaktorzy i kol(d~y.
W~p.dek na kolei. Wczoraj o godzinie 6-ej
"i~c~orem po trzecirn dzwonku, kiedy pociąg bezpośre
IiDleJ komunikacYi Łódź- WIlrszawa 1'l'styl, konduktor
Stanislaw Bieńczll.k, stojąc na stopniu wagonu, spost:ze~l, ze dwó~h ludzi chce wyskocz\ć Z wagonu. Pr~e·
~IduJąc nastęrstwa i odpGwledzialność, jaka na nim Clą
<:y w ra~le wTpadku, zagrodził im drogę; pas;zerowle
ZepchnęlI Blenczaka ze stopni wagonu, upadł: on na
Wznak na peron. Konduktora w stanie nieprzjtomnym
Przeniesiono do ambulatoryum stacyjnego, gdzie przed
Pl'Lybyciem dokt~ra felczer kolejowy zajął się ocuceniem
Zemdlonego. BI~nczaka w bardzo groźnym ~~anie odlVieziouo do szpItala Geyerów. Prawdopodobllle nastą
Piło wstrząśnienie mózgu.
Władzy kolejowej udało się zatrz)mać sprawców
~ypadku; byli t'l !lhlinowski i Sześciuk, handlarz~ trz~
d.~, którzy odprowadzali kolegów, a. zagad.aws~y Sl~ z 01Illl, nie słyszeli trzeciE'g) dzwonka. Poclągmęto Ich do
Odpowiedzialności sądowej.

. Sohwytanie zbiega. W swoim ',czasie Sąd Okr~
!Sowy piotrkowski skazał 2Hetniego Jozefa Szulca, ~10ty dopuszcza t się systematycznie rozmaitych kradzl.ezy
IV ŁOdzi i okolicach, na 3 i pót lat rot aresztanckICh.
1>0 zapadŁym wyroku SZU1M odeslano wkrótce do nowe'o więzienia w Warszawie, gdzie skazany przez pewien
czas przeb ~ wat.
W ubiegły czwartek, w gronie więźniów, których
\vyprowadzQno na dziedziniec, znajdował sIę i Józef
wIc. S wl'zJstaw:;zy z chwilowej nieuwaJi dozorują_
Veh &tl'ażników, Szulc wspólnie z jednym więźniem
l którym
poprzednl~, już byt w zmowie-przy po~oci
10zonego na dzledzlD~u po.d parkanem . stosu hm.len.i,
rzes<\dzili m'll' więZienny l tym sposobem dostalI ~Ię
.uli. U}icę.
.'
Z/\ zbiegam i wysłano listy goncze.
Szulc udał się do Łodzi. IIIa.jąc na sobie ubranie
~~eszt~nta, starał się unikać zetknięcia z l udźmi, aby
lle b1 c Schwytanym. Podróż odbywal pieszo, drogami
OCznemi. DJ cel u swej pOdróży przybyl wczoraj, lecz
.)ardzo lnótko cieszyl się swobodą, policya ujęŁa go na
,atu lach.
Ogólne osłabienie. W ciągu dnia wczorajszego
••stępujące osoby uległy ogólnemu osla.bienlu: na ulicy

l.

Rozwadowskiej nr 8 kobieta, lat okolo 26, któr~ nie
wyjawiła nazwiska swego ani adresu; na ul. P~ste.l nr.
22 Michał Szewczyk, lat 40; na ul. Spacer,oweJ nr..4~
(Baluty) Mirhał Wodnicki, lat 59 i ~a ul. s~. L!ldwlkl
nr. 55 Antoni Łowicki, lat 3fl , ktory, Jako WIęcej ostabiony odwieziony zostal do szpitala Poznańskich. We
wszys'tkich tych, wl-padkach ~ekarze .pog.otowia udzielili chorym doraznej pomocy I za WYJątkIem ostatniego,
pozostawili ich na miejscu.
~ rzy pracy. Na ul. DŁugiej ,nr,. 91 Annie Dy.mer?
16 letniej robotnicy fabr.yki Czaman~kl~go, mieszkającej
w ItadogoszczU, wcz )raJ podczas zajęc i a w fabryce tr)by maszyny poszarpaly prawą rfikę·- Podobny wypad~k
spotkał Chanę Lejmao, 15-1etnią Fob~tnicę, pracującą
przy ul. Piotrkowskiej nr. 69, której maszyna okaleczyŁa
lewą rękę. W obydwu wypadkach lekarze Pogotowia
udzielili pos~kodowanym d:Jraźnej pom'.l cy.
Nagły zgon. Wczoraj w godzinach poobiednillh
na uL Benedykta nr. 11 kobieta, lat okolo 45, zarabiająca na życie- roznoszeniem wody, niosą') wiadra, nagle
upadla w sieni, a w kilka chwil już nie żyla. Lekarz
Pogotowia stwierdzi: śmierć.
Wypadek. Na ul Widzewskiej pod nr. 36 stróż
domu, o3-letni Teodor Y nagle znikł wczoraj bez wieści.
Zaniepokoilo to żonę, która poezęla go szukać. Po dluglch poszukiwaniach znaleziono go wreszeie na poddaszu, gdzie mieścił się motor gazowy do pompowania wody. Stróż jednakże już ni~ tył, co stwierdzil lekarz Pogotowia, Pl zyczyną śmierci byto uduszenie i zatrucie
się gazem.
Z~loki
zmarlego pozostawiono do czasu
zE'jścia WŁadz sądowo·policyjnych

Napad. Na ul. _Konstantynowskiej kolo nr. 69 Wladyslaw Kudli('ki, 36 letni robotnilr, pracujący na kolei
Wars:z. -Kallskiej, napadnięty zostal przez dwu drabów,
którzy kijem zadali mu ranę w głowę· Lekarz Pogotowia ranę opatrzył.
.
U.iłowan l e kradzieży. Do sklepu z wiktualami przJ ul. Przędzalnianej nr. 30 zakradŁO się dwu
zloczyń r: ów. Dla speŁnienia kradzieży złodzieje przytrzymali dzwon~k. wiszący u drzwi wchodowych- Znaj·
dujący się podczas tego wlaś~iciel sklepu Stanisław Mentzel, nie ~lyszał wcale, gdy złudzieje wtargnęli do wnę
trza. Kiedy jedna\{ złoczyńcy rozpoczęli gospodarkę
w ~klepie i przez otwarte drzwi wyrzucali towar znaj·
dUJącqmu
się na ulicy przed sklepem spólnikowi
kradz:eży, Mentzel poslyszal
halns I wbieglszy do sklepu,
zatrzymal jednego ze złodziejów, którego zamierzał odprowadzić do cyrku lu. ~agle, gJy szli prz'lz u1irę,
dobiegł spólnik krad~ieźy i uderzyl Mentzla kijem po
głowie. Ten upadł na ziemię, a obydwaj złoczyńcy, korzystając z zamieszania, umknęli.

T E A T R.

namiętnością,

nie znającą grCl ic: an
rou'ca.
Wszelako w tern przeób:"ieniu, 2j b.ezcza
w scenie aktu drugiego przy I\tol wobec męża
i gości-autor Maryę nieco p z ja krawil. • zda bo~iem kobieta, nawet nfłjgł!Jpszn ma t= l,
poczucIa godności niewieśc iej j
ba: y pn:cd
skandalem, że stara się chociaż pozornie p. o·
wać nad sobą, aby nie ujawL ić uczuci n:e tolerowanego przez {;wiat.
S :koda wielka, Że panna DJ i.
w r~OD W·
czyni roli Maryi, kierując się into i(!YIl "arty .yczną nie postarala si~ o ztagod zc li t';tlyt )askriLwych barw, jakicb autu
t· 1- b ljnie Ut y'
przy malowaniu sceny przy at. leo
Co zaś do aktu pierwszego tu pomimo widocznych uaiłowań, aby 8i~ wcie l' ć w J8tOt~ pc
staci Maryi-tej kobiety zahukauej u. prl z LO
samo .i zaniedbanej - p-lla Dunin nie pro~tała
zadanIU. Za to scenę końcową w kcie drugim,
przedśmiertną odegrała Z odczuciem sytuacyi _
prawdą·

Jednolita postać doktora znala2ł ł
panu
R~żańskim znakomitego wykonawcQ. P. :aóżań

sk~ od ~~czątku do. końca roh dal postać waż
deJ CbWIlI psyhologlCznie umot)vowan .
P. ł 1ym werwy i bumoru był p. Ali" l iC'ki
w roli inżyniera Jurkiewicza. który szuk' c
przelotnej miłostki zaplątał si~ Vi awaD
żąeą skandalem.
Z dalszej obsady s'Lczególoicj wy
I~ży. palli 1 J ... kubo~l:!ką w ruli 3~(hiuy
uJ~cJ.e typn. małomIasteczkowej damy,
OpIOlę publIczną, cboci~ż same- nies:.:c::e,
wyglądała przed iej try buna.łeJ' •. Pan ił
ski dał dobrą sylwet~9 _w ro ' sędZI
Brydziński z roI
. . . .it Ol S c·s
za wsze wywiązał .(i
W res
PawłowtIka za miękko tUI
ol
kuzynki doktora, lItt,rł'
b
stawieniem Maryi.
Całość dobrze w ~
na bardzo starannie wywa
ne wrażenie i przykuwała icl.
niej chwili.
Sztuka ta powtórzoną zosta

Pu""

dzącą sobotę·

" JV małym domku" sztltka w 3 ·ch aktach
Tadeusza Rittnera
Każda wina, jaką c:lJowiek popełnia mu~i
znalt ź S zadJśćuczynieuie nie tyle przed ~adem
ludzki m, ile pized sądem własnego sumienill ~
Taką myH przewodnią ujął w ramy utworu sceniczneg,) autor s:~tuki "W małym domku",
wystllV\"iJnej po raz plerw~~y na naszej Scenie
w ubiegly wbrek. O Iilztoce tej z okazyi wystawienia jej na stenie warszawskiej pisaliśmy
nieda wno obszernie, ('o 11as 11 waluia od bardziej
slczegółowego jej rozbioru. Tv wszelako zaznaczyć wypada, że ten dl'amat Rittnera napisany
jest z cgromnym talentem, du.żem poczu~iem sceny i śmiało dotyka kwesty1. ZDa~, lŻ autor
pewną ręką. ryfluje ,wprowa~zoJ? do akcyi postacie, umIe Im nadac odpovnedDl koloryt, ust!lwia je w odpowiedniej perspektywie, ale nicktóre drugo i trzecioplano '.v e za sh.bo oświetla.
Za to bohater szttlki ów doktór, który jako
czlowiek uczciwy za cbwilę uóielień amysłowych
płaci <.fiarą całego żyda, wy~t-ępuje w całej pIa
styce, przyczem autor umiejętnie uwydatnia jego
jaśń duchową i nader konsekwentnie przeprcwadza cały proces p3ychologiczoy, jaki s:ę rozgrywa w duszy tego człowieka, dla którego żo
na była tylko spl'lętem dom.owym .. a jednak. za·
bił ją, gdy jego lYollor n~razJła ll~ s~wank-I ~a·
bił sam siebie, gdy sąd Jego sumienIa wypowie·
dział jasno, że to ou sam. przecież był cz!nnikiem)
który Maryę doprowadŁlł do zdrady WIary mał-

Wczoraj w I6b:e sądowej Wł r!l~aw
była sprawa Dymitra Aleks311.
Tardowa, podporucznika 189 bill:;)rajl'lki ...
wowego pułku piechoty i Wiktl'lra • l
wicza Fuksa, 28 letnieg9 . b.
~tiJem'
-po1i-teohni-.n;n-ego Wa-lriza wskiego osk ar
przestępstwo przewidziane w
r .
29
kodeksu karnego z ~ 1903.
Art 1~9 kodeksu karnego głl)s::
"Wlnm wypowiadania pub!' cznie u
nia mowy, dzieła, albo rozpI'wdzecbll.
pu~licznie,
wystawienia na
idok
dZleh. albo rysun.ków p::>dburzaj 'cych; i
wobOla buntowOlczych lub zdra~ Lieckic
2) do obalenia istniejącego
go lub społecznego i t. d.
zesłanie ...
Przewodniczył st9.rdzy pre .. cs
N. P. Postóikow, s.kład sądu •• taUflW
wie: Wokar i KOBtyr. OiJkari.
o >r
iz?y, sądow~j, zarząd~ający spr .. ami "
mi E P. NIemander. Obronę
zno iU
porucznika Tardowa adwokat l>rz)sii' ł
tersburga W. A. de Plausen i, flwok t
gly z Warszawy Glas. Fuksa b o li
przysięgły PapIeski. Świadkó
z których trzech nie stanęło.
. Przed rozpoczęciem spraw. prcz'}
żeń~kiei·
l
W8zak najdosadniej stan duszy dOKt.ora pl ŚWIadczył, że .sprawa 8ądzo4 . b~d
zamordowaniu żony malują !ilowa: "Są1 Ule WIC- drzwiac~ zam~Olętych i prosił . nbliczn
dzial, żt.m zabił dziecko, którego jed~nem .us~ra· puszczenIe salI sądowej.
Rozpatrywan~e sprawy
wiedłiwieniem był wyrzut: pocoś mUle wZlął.Również konsekwentnie przeprowadzoną Jest Przed C'gioszeuiem wyroku
wpuszczoną do sali.
postać Maryi i p8y~hologicznie uza!!adniouą·
O g. 11 m. 30 w nooy f r 'Y dr'.wiach oJest to po:.tać dość często spotykana w ży
ciu pośród tyćh istot, których ogniska domowe- twartych ogłoszono następujący . yrllk:
Podporucznik Tardow, po .~. tosowaniu . jgo nie opromieniła ilOtotna miłość a ty1ko P JeZUwyższego Manifestu, skazany z"- ał ni osad; nIe
cie obowiązku i pożądanie zmyslowe .
Nic wi~c dziwnego, że pod wpływem paru w twierdzy na rok jeden.
Fuksa uniewinnIono.
banalnych słów zręcznego uwodziciela cała po-8stać Maryi przeobraża się i wybucha żywiołow~
dzoną
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W stanie miejskim F. Janson wniósł protest, stytutki) zwłaszcza gly nie cierpią biedy, żyjąe
poparty przez dwudziestu sześciu stronników pod opieką ojca. Na zakończenie prelekcyi wrę
związk u szwedomańsko-młodoflńskiego, żądający,
czył jej "żółty bilet" i papier urzędowy cło le-8aby wnioijki rządowe były pozostawione w ko- karza cyrkułowego.
D~iewczyna stropiła się i prosiła o po~wo
WHI,a, 'GIO..z ystoŚć święciła Jasna Góra misyach bez biegu <dopóki nie będzie dowiew dJ:!eń N irod'i.pni a Ohrystusowe g l, bo ot v pra- dzionem istn:enie warunków, zgodnych z prawa- lenie powrotu do domu po chnstkę. gdyż była
mi z8sadniczemi co do działalności stanów zi€m- nieubrana.
1'\"
D rkie, p1",rz papieźa Klemensa XIV, nadaRustambek nie pozwo1ił.
re p,'zco om ja~()' gór8ki~, a nowo pr~ywróeone ssicb" .
W czwartek na ogólne zebra nie wszystkich
przez (.JeR k T, 1 eona XIII., w ~znaDlu .zasług
Dozoraa Kladze ze swej strony wypowiedział
n jprze\\i 'leb!lit.i8~ego O EuzebJUsza ReJwan!J, czterecb stanów wniesiono memoryal"o przy- pod adresem nieszczęsnej dziewczyny kilka zło
Fuma J~. n górtI kiego, zOEtały wprowadzlJue wrócenie systfmu zarządu, zgodIJego z prawami śliwych uwag, obrażających jej. cześć niewieścią.
z8sadniczemi". M,·moryd ten podpisało 280 Dziewczynę w towll.rzystwie policyanta odeslauo
w wvkonunie,
. g. 10 ir211a J. E ks. Ellzebiu!:!z, ubrany przed!lt~wiJieli różnych stanów. Oprócz tego do do lekarza Raapa, który po zbadaniu jej wy·
w bialil 211 t opackie, voprzedzany przez d u- stanów duchownego i włościań s kiE'g , ) zo,;tały wnie- dał świadectwo, iż jest jeszcze.. ,. niewinną. Drze.cho\ i' LstVlO zalronne, p':>dtrzymywany przez sione jednobrzmiącej treści petycye "o uregulo· dniey policyjni zwdnili ją natychmiast, oświad
prezydenta miasta. p. Glazka i p. SieClńskiego: waniu politycznego 8tll.l1U F inlandyi», podpisane czając, iż popełnili <omyłk~ >. Omyłka była
przez. Starofin6w.
dą:"ył z celi do widkieg' ołtarza, aby złożyo
wszelako zbyt dotkliwą nietylko dla Maryi L<.Nad to, stauowi włościańskiemu zostały do- biedewoj ale i dla jej rouziny.
l Jgu l,!larq p( ru pierwszy w pont)'flkalnym
ręczone petycye o zniesieniu
nadzwycz&juych
btroju bilikupim
Oj ciec dziewczyny podał skargę do sądu
O. H .milall, paulin, odczytał z ambony bu- pełnomocnictw i o uregulowaniu zastosowania I Okręgowego, iądljąC \ d Rustambeka i Egadzego
I~ Ojca św, L'!lna XIII, wyliczaj~cą liczue za- języka rosyj~kiego w Fiulandyi".
1,000 rubli dla zbezczeszczcnej przez ich omył
slugi n(\j zci 6 0d li . jszego O. E 1Ze~JU~za, przeora
kę dziewczyny, która nie może już teraz wyjść
~cn(, lnfgo i przywracającą mu dawne pr~wa
za mąż za przyzwoitego człowieka.
) ,,·kle i ,ieg,)
a8t~pcom oraz bnlę papleźa
Sąd Okr~gowy, uznawszy obu podsądnych
'\ XlV, u'l dającą prawa prałata-lOfulata
za winnych, skazał ich na uwolnienie ze służby.
7 góln1
~" ą obowiązki prze?ra ge~eral
Kara zbyt lekka.
T l:It~pni
J. E O. EuzebIUSZ ReJman,
Szczęściem sprawa L':!biediewoj !:kończyła si~
ż y c i e II a p r o w i n c y ·i.
QntyfikalD ie W mitrę i pastorał, od trodla niej sZ<:l7.ęśli wio, ale mogło się stać inaczej,
'ił (j) pobożnych. Poczem rozpoczęła
Pud takim tytułem .Zapadnyj Gułos> oma- Lebiediewa mogła :lginąć bezpowrotnie zaliCzOna
ta SJUll, dyakonem bl ł sędziwy za· wia bieg życia na prowincyi, notując częstokroć do prostytutek, gdyby doktór nie wydał świa
B~
cntura, ceremOnłarztm O. Mi- w tej rubryce cieka\'l'e wypadki.
dectwa stwierdzającego jej dt:iewiczoŚć. Zdarzyć
się to mogło bardzo łatwo. Alboż mało wypadMiędzy inne mi tak pisze:
l
wier~Syst(lm ochronny
niekiedy dochodzi do o- ków ni(szlz/iśliwych z dziewczętami, porzucone- .
"iD......,W~ błogosławieństwa statnie h g'an'c
Dalej zdaj) się iść jllŻ nie P1- mi . przez pocBtępnego uwodziciela, a przecież nie
.... a:a~ olfi~
dobna, albuwiew wsżystko [a. świecie ma prze- są one jeszcze rozpustnicami .
Czyliż w~zystkie podobne ofiary zasłagują
...~ '.1(Qt1a. w refektarzu, cież s""oje grallice.
na
«żółte
bilet3? >
)t6noem.
Nagle zachodd jakiś nowy wypadek i stoWszak w ten Pp 'sób po~icya może uczynić
~1Itrzymująca z własnych
jemy wprost p r ~e rażeni wobec bezkarności wino.. ' ~
. Kazimierza dla ubogich wajców, zd'lwiewających pomysłami, gdy idzie prostytutką każdą kobietę lub dziewczynę wedle
. fVletnienia dnia tak uroczystego o wywarcie zemsty.
swego przywidzenia .
Godne fą uwagi wywody obroń ty podsąd
ury, ! rtyslała swoją dziatwę bardzo
Niel!8wiść, mściw0śr, złość s~ to uczucia
od~iaoą, w liczbie około 60, a1,y one
właś ,~ iwe naturze ludzkiej
od najdawniejszy(!h nych.
SLanowny ten jurysta dowodził, że p'olicya
we dz'ef'ięce życrenia O. generałowi i czasów, ale nigdy nie doszły do tlolkiego wyraposiada pelne prawo poddawania oględzinom leię owoce m swojej pracy_ D~iewazątka
finow .. nia j:.>.k w czasach dzisiejszych.
_
"ły, śpiewały kolędy i przedTylko walka kultury: .z r.esztkami dziko~ . kankim koblety ~~l!!a_ne, w .danym więc wy<Jasdka)
mogla w)tworzyć taką dtlszoą atmosfertj jaka padkn niema istoty czynu przestępnego.
Dziwne wywody ...
. uli' cz h się uroczy5tcść przyjęcia ty- panuje obecnie w niektórych krajach pomiędzy
A gdyby w tenie sam sposób postąpiono
urnIeego przeora przez J E. Ojca E lze- ludnością i spacyalnemi instytucyami władzyad
z
jego
ŻODą lub córką.
y i wtenczas twierJasnej Gllrze.
ministracyjneJ.
N:ekiedy jedna strona bywa winowajcą, to dziłby to same?"
znów druga. Lecz rdteń kwestyi nie leży w wi*
nie tej lub owej strony, jeno w tem, że obie te
Z Finlandyi.
"Mosk. "i3dom." przytaczają objaw nieto·
strony nie m2ją równyoh sZIns wobec sprawie-sleracyi wśród liberałów kijo iV6kich. Kijowskie
dliwcś ~i. Gdy bowiem jedna ze stron podlega
landikaj.. gazeta), omawiając prace karze wobec całej surowości prawa, drogiej st.ro- Towarzystwo -naukowe imienia kronikarza Ne·
sto~a nie przyjęło - w dl·odze gł JSOwania - do
ILil -ini!l.1rsie, pisze, ie ea zgromadze- nić nieki edy uchodzi to bezkarnie.
Taka
pobłażliwość
niewątpliwie
pomaga
do
grona
swojego p. A. A S!dorowa, cenzora kijoy
bty dep towany Arne Sederhom W w<;,. wtórej za.znaczy: ~Nad ~r8je!ll rOLwoju przestępstw w jej środowisku i powodu- wskiego, autora kilku prac z zakresu historyi
je, że ludncść traci zaufan:e do wielu zarządzeń Rosyi, oraz z zakresU kultury r03yjskiej w KraCH\~ jeszcze oąży dotkliwe d7aałaUle
'e i o lij ktatur~e. Z lsadnioze i ogól- administracyjnych, chociażby zarządzenia te by- ju Przywiślańskim. .Mosk. wiedom. ~ powołuj.\
się na wywody w tej sprawie dwóch gazet sto> z1)stah
zawieszone w sz.erokich roz- ły bardzo trliflle i szczer<:.
W
naszej
prowincyi
ku
wielkiemu
żalowi
łecznych, zaznaczają, że p. Sidorowa nie wybrai
i za'ltąpin ae postlnowieoiam , wydanezdarzają
się
wypadki
pełnej
8amowoli.
Wypad
•
no na o~łonka rzeczonego Towarzystwa z po-wo·
. "lalo i 7.~l dy stanów. Wielu współoki -podobne, chociaż zdlfzają się coraz rzadziej, du, że "hołduje zasadom konserwatywnym), wył.'!!k.utek wysłania ich z krl.lju zostało
rażonym w niektórych artykułach, zwłaszcza we
uych I.1Jv~ ości uczestniczenia w wybo- zniewalają do poważnych ro zmyślań.
wspomuieniu pośroiertnem, poświęcone m b. miniW
Baku,
w
dniu
5
grudnia
sądzona
była
dstawideli i bJ ć wybranymi; wielu
rJcerstwl', i szlachty r6wnież nie mo- w tamtejszym sądzie okręgowym następująca strowi W. K. Plewemu. Gazeta zarzuca liberałom kijowsk:m brak tobrancyi dla tych lub o·
d,1 fi J co praw i obowiązku udziału <omyłka> policyi.
t
wy ch zasad.
mieszkańca
B
lku,
Maryi
Lebiediewoj,
Córce
r$l ld~ wczych. Niedawno na magiJ-n itle , , ożono obowią~ek, pod groźbą pomocnik komisarza policyi Rustambekow i do*
. ur u człlJrll~ o w do ur. ędu okręg,nvego zorca 2 rewiru policyjnego E ladze, postanowili
wydać na skutek rodejrzenia "iólty bilet", t j.
W "Witebs. gub. wied." podoficer 163 pnłku
J.:i W()j kil ej.
piechoty, B. I Daszkiewicz, zamieścił nast~pują
e tak szkodliwie działający w latach urzędownie zaliczyć ją do prostytutek.
Jest to wypadek tak tharakterystyczny, ja- ce podziękowauie:
j mogący doprowadzić d o pomieszania
<Witebsk uoznał wielu nieprzyjemności podr wnych -- mianowicie system przymu- ko dotykający kwest}i zasadniczej, że zasługuje
mocą n\eprzewidziaoych przez prawo
czas mobilizacyi. Rezerwiści pili i dokazywali,
na baczną u wagę.
W 2 rewirze policyjnym pl·acował, jakO kan'- rozbi jali sklepy, przywłaszczali sobie cudzą wła
kar, nrz·~riników i osób, za.jmujących
a, poleg' hc}" także na stosowanin środ· cel,sta niejaki Merkułow. Niewiadomo, jakie t;.- snoŚĆ, ~lasn('ś~, która, być m3że, kosztowała
;;odoycJ z prawami jstnje:ą~emi - trwa czucia żywił on dla Maryi Lebiediewoj, lecz wia- pracy niemab. Chodniki roiły się od pijanych
domo, że w roku 1903 naraz rozpuszczać zaozął żołnierzów do tego stopnia, że porządny cdoosób w dalszym ciągu.
n;eź gi'ialci się dalej jasuo wyrażona
po.;łoski, źę niejaka Marya V~biediewoj zajmuje
wiek iść nie mógł chodnikiem, więc szedł środ
na zy h pra Tach zaudniczych zasada niena- się tajną tiI01tytucyą. Opowiadał on o tem RH- kiem ulioy, co się zaś tyczy kobiet, te wcale na
rU8zaln ści sędzi6w wyż~zych i nitszych instan· tambekowi i E !adzemu, przyczem wspominał, że ulicę wychodzić nie mogly. Koniec końców Wicyi. 'Iv' t if. ch okol icznośda h pow~ta.je wątpli·
wypadałoby wydać jej "iółty bilet."
tebsk odpłacił za złe-dobrem. Posypały się oR lstambek i E:ladze, przejęci poczuciem fiary na rzecz rezerwiojtów, udających się na
woŚó. CJ.f istnieją u nas potrzebne waru'lki dla.
'l..grom:l<1ltO;a titanów działającego swobodJie i dążącej na nich wobec ojczyzny odpowiedzial- Daleki Wschód, żołnierze jtŹdzili w tramwajach
,aD \'I'i ~c g
ut:h;vilły według prawa-J, niewąt
ności za czystość obyczajów, w jeden z pięknych
bezpłatnie i wogól~ trudno wyliczyć wszystko,
ulWIe
dJbna cocua jest zasadniczym warun- dni energicznie zawEzwali do biura pvlicyi po- co dobrego Witeb3k rezerwistom poczynił.
lem ł iZ _ iego 7gromadzenia prawodawczego dej rzaną dziewczynę.
"D\ljeżdiając do Wiazmy, dzieliliśmy &ię jew krain on"ltytucyj ny~ Dlatego sejm i każdy
Stawiła się, o niczem nie wiedząc.
szcze podarunKami Witebska. Każdy żołnier
:t. jeg n s
lH ~ po .vątpiewaniem powinni przyW biurze Rustambek nieoczekiw:lll!e wyło otrzymał: cukru, herbaty, mydła, tytuniu, papieIIt~P;Ć de _r.c rawodawczycb, które jednocze·
żył zdumionej
w długiej przemowie o szkodl'- ru, kopert i t. d. Każ 1y żołnierz ma t('go po".c uJ l!'ą
• nzrane za zgodno z prawem.
wości prostytucyi i hańbie, jaka spada na prodostatkieIp. Za wszystko, co dobrego uczynił im
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-Witebsk, żołnierze dziękuj~ sETdeczn:e; pamięć o
Witebsku zachowamy na długo".

Cz,,"artek, dnia 29 grudnia lH04 r.
~ycia dzierży. nadmierną przewagę. Więk8zość
JednK wyraZIła przekonanie, że bez przJmn80weg~, państ~owego ubezpieczenia kwestya nie
d~ Sl~ rozwIązać w sposób jalro' tako zadawa·

Zjazd katolików francuskich.

*

Po Ii1tanowczem zagaI nięciu władzy państwo laJący.
W nT) flis_ List." c~ytamj:
wej
~e
Ff8ncyi przez żywioły wrogie Kościoło
Sprawa o wprowadLenie ua półl:locnym Kau. ~jazdowi temu odmówić nie można doniowi
i
wybuchu
walki wyznaniowej gromadzić si~ słos~1 dla B.prawy ka~olickiej we Francyi. Stakuzie n~iemstwU w rodzaju tych, które przed
zacz~ly i skup i ać pod wspólnym sztandarem pop6łtO"d. roku z~cz~l~ funkcyonować w czterech
~OWI ?n pler~szy. lIleledwie objaw racyonalnie
8zcugólne
lastępy katolików francnskich,
wal- zo~gall1zowane), ś.wJadomej swego celu, solida!" guberDlath kraju połnocno . zacbodnieao zawieHlOno na cla~ pewien. Półtoraro czna °p;óba wy- c z ące d,jtycLczas samopas.
~eJ obrony ka~ohków przeciwko żywic..ł ,)w, stoW ten sposc:'.b powstało założone przed kil- Jącym od la~ kilku na wyżynach życia polityr ,kaza ~ a, że ~I('mstwa t. zw. nuproszczone", nie I
ku laty przez de putowanego Piou stowarzyfzenie nego Francyl.
(Z) nIą zadoś c potrzebom mi("scoVfym i nie przyu
nAction liberale populaire~, które w ubiegłym
LOSZą korzyści .
* J
ty godniu odby b w Paryżu ogólne doroczne zeswych członków.
I braniRe f,ecz
prosta. że 7.jazd ten stowarzyszenia
. Sprawozdawca. wojikowy <Now. Wrem.> powJ~da, ż~ coraz wIęcej organów praiJy zagranicz- świd.o zalożonego ani pod względem liczby swych
nej brom sprawy Rosyi i pragnie jej tryumfJ, bo urzestników, ani co do swego przebiegu nie do- ogłoszonego przez Koło Ar(lhitektów (dawniej
równał dorDcznym kongresom katolików niemieDelegaGn ArchitektoniGznąJ
zaczy~a POJ~Ować, iż Rosya broni całą. Europę
ckicb, stanowiącym manifć stacyę ducha katoliprzeClwko nlebtzpiecseń~twu żółtemu.
- s"Wszakże, jak d&tąd, tJlko bohateraka obro- ckiego w N:emczecb. Niemniej przeto i zjazd
'rowarzystwo akcyjne zakładów ceramiczna h~ortu. Ar~ut a jelit świetlaną dla ~a, kartą nAction Ll e·ale populaire> stanowi dowód, że i
ch nDziew~18ki i Lange U w Warszawie (fabryw .. I~toryI teJ wojny. Dubry I!lan nllltarny ar- we F ranCji budzić się zaczyna coraz silniej po· nr
kI w OpoczDle w gub. radom8kiej i Sławiań jk"
mIJ, <trogi żelaznej, odrębnych oddziałów wojsko- czucie katd 'rkie.
Re prezeutowany(·h było na zjeździe 78 de- w gub. c~arkowskiej) ogłasza za pośrednictweJJi
Wy<:h i okrętów, nie mde osłabić wrażenia przypartam rll r.Ótv rrzez 900 pr:i.ed bhwicieli. wyhra- ~oła ar.chltektów k?ukurs publiczny dla artystów
gn.ębiającego, jakie ujawnia się w większej cz~
nych
przez 6~6 g rup prowincyonalnych. Nieza
l te.chmków . z, P~nstwa llosyjs/tiego i innych
~Cl I!połeczeń8twa rosyjskiego, chciwie obserwuleżnie od tego uctestulCzył chły szereg delega- kraJÓW słowlansklCh, na wykonanie wzorów koJącego rozwój wypadków . ~
.
Dalej sprłlwozdawca <Now. Wrem .> mówi, tów grup paryskicb. Ze sprawozdallla, odczy- lorow~cb, mających być spożytkowanemi przy
ze nawet p. Nilm irowicz-DJnczenko, zawiedziony tanego na zebraniu dowiadujemy się, że stowa- "yrobie posadzek terrakotowych.
. Warunki wykonania projektów 814 nastęw. ~~ych oczekiwaniach, stal a się usprawiedli· fzyszenie zdubywa s0bie coraz więcej członków
wśród
młodzie
xy
i
ludu.
pUJące:
':la~ to, co zasdo całkiem niespodzianie dla nieKomitet w Reims zj ednał Robie 4,400 człon §:..~8ł:-;:·=~,m~,~~osadzki ma być na taMki
go 1 Większości społeczeństwa.
lub ośmiok~ty fo_
nWieci.e, jak by ła przegraną bitwa pod Lao- ków, w Cbalon8 ·8ur Marne 1,589, w Cbambery kw·uu.
t. od
wieuniemi
Jane
piSze D . lllczenko - aleśmy s i<i świt.tuie 2,900, w Lirn f\ ges 2,300 cLłonków. Departament remno
Saony
i
L')ary,
reprezentowany
w
izb
~
e
przez
w!łt~wkami.
wykonawy~( .ah. Co za masa rannych b)ła ztąd zabranie więcej
ł 1 Ilu zabitych, a m07.e i nie zabitych pozo· radykalnycb, wrogich Kl ścidowi depLtowanycb, ny, że
obecnie naj liczniej sze, najc7.ynn iejsze jak ośmIU,
~ al o n.a pozyc.rarh. Ale i stratJ japcńczyków posiada
y Yh nIe . mDleJ~ze, jeżeli nie wi"ksze niż n~sze. i mjlepiej zorganizowane grupy stowarzyszenia. stosowaniu
. upadł, 'ale
t,
n ue WOjska
W mowie otwierającej zjazd, prezes, depu- ~iE:Ż użyt~ tafelki ' jedtMllDoj.~l~
. .nuszego me
duch wroga,
towany Piou, rozwinął pro 6 rllm, głó w ne cele i Ich czt;.Ś l w dowolnej
VI obee odDleslC nego zwyc~ęztwa, wzmógl się.
nA le. W ~e m wszystklem człowi e k się gubi. zadania stowarzyszenia. P rogram ob tjmuje po- deaell ia.
" D~a. fab~ykacyi płytek jest pożyt~Mlf,PJ1
Wprost Dle WIadom o, j at ą miarką mierzJ ć to co między innem ': werbowan ie członków, kwestye
zaszło, tak dalece bowiem wszystko na co 'pa- i urządzenia społeczne, sprawy wyborc ze. .L:: k- [ 7~maleJ IlOŚCI modeli mód?; robić duże ue"e"...,
ceważyć nie należy zadao politycznych - mówił ! .
§ 2. Do danego. wzo.ru powinien być doł~
trzę, je8t niezwJkle.
•
deputowany
Pil:u
nie
są
one
jednak
tak
pilne
t
czony
ry,mnek odpowledmego fryzu, otaczającl"
. n~r~ia r?sYJska llile-.y-~i się z +ego, :te prLCZ
~ląg Osmlu mIeSIęcy dobrze si,ę c .f" i obchodzi i nie posiadają tak wielkiej d oniosło ści moral- g k-omp~zycyę ogólną· F-ryz taki może m" ;
Jak zwycięztwo to, że wrogowi cie oddano a ... i ncj, jak zadania i obowiązki spułec1.ne. Najgłó- sze~·okośc~ o~ 1. t.• felki, t. j. od 180 mm. do ta
Jednego działa. A przez cały ten czas aui jedne- wniejsze zadanie naszego 8towarzyslenia, zdoby- klej llOŚCI, ~akleJ "ymagać będzie kompozycya.
wające nam n"jwi~cej członków i pomocników
~u ft·yzu wIDny być dołączone rysunki naro~go, anj jednego powodzenia."
poi ł ga w wytwananiu urządzeń i dokonywani~ Olków.
.
Sprawozdawca "Now. Wrem." mó wi na to ,
ule psz e ń , jakich domaga si ę ob owiązek społeczny.
§. ,3. Ry~une~ i odkolorowanie jego powinz~ przygotowa nia do wojny nie był o , że wroga
! Społeczeństwo,
prawdzi wie c hrześciańskie, nie I ny by c. wyrazae l przedstawiać koJory tak jak
nl~ ~nano .i że to właśnie sprawia, że po ośmIn
zna wyższego zadania. jak jedn o czyć ludzi wszel- one mają wyjść po wykonaniu w naturze na tli,mle~lącach widzimy, nie wroga winniśmy byli
kich stanów i za pomoC'ą kształcenia, sprawiedli- . foJkach, rJiJunek wykonany bAdzie f b . .,
zn~c a nie znaliśmy, że powinni byliśmy b,}' ć
I. • •
d'
.,
. . ,
.. k 11
. natl1r~lnej
'l
ar
1 n e
WOl5el l urzą zen, podnoalc slabs:<ych i upośledzo- mmejszy Ja
5 _ częśc
wie 04: i
~~ e1~ymi do wujny, a nie b)liśmy, wreszcie, że nycb , oraz pol e pszać ich położenie. Sątlzimy, że oprócz. tego detailc:r;uy rysunek k_żdego model
nie ~ llIy . okaz) e do rozbicia wrtlga, a jednak cel najwyższy narodu, wykarmionego na EW3n- (każdeJ odmienn~j) naturalnej wielkoil _
n
OZbl!lŚmy "
gelii, nie spoczywa w bogactwie, lecz w brater§~.
Kolory, jakie mogą być użyc:~ do kom
żołni~z NI~mirowicz · Danczenko do~aje: <nie stwie. .Prawdziwa sława polega mniej na zwy- (p.OZYCYI , są następujące: biały, czarny czerwony
siem Ct ti1a!OUS~i nas bije, oie przed Jego kuła cięstVl acb, 1dobytycb orę,:em, niż na sukcesach,
lndla~ !ed), niebieski, żółty, zielo'ny i 8zar'
k t·
Y Się, bo już czego, czego, ale kuła· osiągni~tych ofiarnością. pGś'iVi~ceniem i sprawie- w odc~eDlach nitl jaskrawych. Linia jednego k!.
a. o I naw k~lln B.'Jg nie odmówi ł. podczas dliwością nad nędzą i niedolą ludzką".
101'u !lle może być cieńsza jak 4 mm.
wOjny franlUS lej Zwalczył naszego alianta dziNie ulega kwestyi, że nacisk, jaki n·l we , ,S 5. Pożąd~n~ ~ ą między innemi kompo,sleJszego nauczych l k
'
. d .
holesna lecz b ć Sz olny, 8 obecllle aJą ~am to sto"arz:rs~enie kładzie na sprawy społeczne, zyeye, mog~ce mlec zast080wanie do świ~tJń.
k ltur"
.
y llloŻe zbawcza nauk~ wyzsza stanowi główną przyczynę tak nadspodziewanie
b d § 6. Z:1 wyróżnione projekty przyznano
Ud 1~' ~ Jeszcze bardziej ró;nouprawnienie i szybkiego i świetnego Jego rozwoju. Sprawy te
ę ą nagrody w sumach:
uz O llIeDle.)
lekceważyły
dotychczas
zarówno
francuskie
stronNagro d a 1 a
oJ
rubli 400
"Wszyscyu wię.c. jesteśmy winni _ kończy
nictwo katolickie, zajęte wyłącznie kwestyami
2
"N?w: Wr.em: - l. Jedyl ą rzeczą, na jaką zdo· politycznemI,. iak i d 7.JSIejsze
. .
"
a
200
kola decyduJ·lIce
'.)
..L,).c ~lę wlllnlśmy, Jest oddanie wszystkich sił i
..
"Ol a
"
150
.
T
d
.
1m czasem w zlsiej8zych czasach
4
ptj}~c naszych na potrzeby Ojczyzny i jej wieI· we F rancy!..
. d emo k ratycznem na dalszlI me),
a
,,100
W spo ł eczenstWJe
:Icb .zadań h!sto!?c~nych. W ten spo~ób trzeba
'ż
d
..
,.
5
a
,,100
·
e na powo zenie i ostateczne zwy6
z ąŻJ c do OSlągDlęCIR tego, tl? nam potrzebne i tę. l lCzyC .mo
d
'
t
•
"
a
"
50
toby podobne nieprzygoto~ ante nigdy się nie Clę s tW? J~ yme s"ronmctwo, które za pomocą
odp0W:led?iCh rtf\.l.rm społecznych zapewni sobid ,
.Z kon~urs.u będą usuni~te projekty jeśli 70POwtórzyło. u
uWSDle l poperCle szerokicb warstw ludności. I s~aUle dowIedzlOnem, że były zaczerpnięte z jaZroz~mi~ło to dosk.onale niemieckie centrum, któ- kIch kol wiek wydawnictw.
*
Ule Jest. stronmctwem aui wylącr.n i e wyzna§ 7, .S~dzia~i w t1 m konkursie ~~dą: bore
Prze~ 42 laty napisał. znakomity dramaturg
A. TołstOj SWojego <D "n Zuana>. Drukol\'ał go niowem, . 8U1 w'y~ącznie politycznem, ani także , downlczowIe-DL.Jekoński, Rogóyski i TMwiński,
artysta malarz Tlcby, dyrektor techniczny ToKatkow w Swoim "Rusk. Wiest." w 1862 .roku. w wyso~lm stopnIU stronnictwem społecznem.
.
W
Jego
śl~dy
zdaje
Bi~
wkraczać
<Action
'
warzyst~a
Wł. ~ange i dyrektor zarządzający
Przez 42 lata wszelkie starania o pozwoleme na
;ystaWienie dramatu okazały s : ę dare~nemi. hLer .. le populalre>. Więc też na ostatDlm zjeź- J_ A. Dtlewulslu.
§ 8. Pr ce mają być złożone w redakcyi
.y mczasem utw ór 'l'ołstoja nietylko znajdował dzie stowarzyszenia sprawy czysto religijne i polityc~ne
względ
nie
podrzęd
oą
odgrywały
rolę.
<Pl ze~l~du TeChnicznego"
w Warsza wie, Kra.we
~;ę b Wszystkich bibliotekach gimnazyalnycb,
~ e ywal nawet udzielany jako nagroda wzoro- Obrady tocz.y~y Ijię głównie około zagadnień spo· ko,!"skl~ . Przedmieście 66, najpoźniej do d. 10
wym
Jl~zni
Dr,"
om. Teraz do piero pOZVf OIOllO grac' łeczoyth, wsrod których znów paląca a zaniedby- k Wletma 1905 r. do e;odz. 7-ej wieczorem (Rew.ana p.rzez reprezentacye narodu kwestya ~bez- dakcya ~Przeglądu Teohnicznego" jest otwarta
-< on Znana> na scenach stołecznych i prowinp~eczeDl~ robotników na wypadek ~taroścl lub od g. 5 l pół do 7 wieczorem).
-cy oD3 luych.
Prace powinny być oznaczone godłami i
l ()Oia:r~sał ro.syjska przypomin8, że świetna nTry- me2dolności do pracy główne zajm0w.ała miej kVl estyi tej p o dzieliły się zdanI ~ . Jedni starczone wraz z kopertami opieczętowanemi
.. ·ao .'l ~ stuJa. również niedawno, bo w 1899 r . Bce.
...J W.I a s'.,.
.
.
.
w ogolcem, przymusowem, państwowem ubezpie- wierającemi nazwisko i adres autora w teLl
'" n'".... s~enle,
Dle
wpuszczana n~ Olą
przez lat trzytlzlesci.
czeum ruboin :ków upatrywali nowe niebezpie- (nie ~ rulo~ach) op.icczętow&nycb, ~patrz'
czeństwo, bo nową broń w ręku państwa, które
rówmeż teml godłamI co rysunki.
i tak już we Francyi we wszystkich dziedzinach
Przesyłki pocztowe muszą być wysła
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Czwartek, dnia 29 grudnia 1904
...

f.

terminem, oznaczonym powyżej, o politykę wewnętrzną, rozwiniętą w Ukazie tak
czem świadczyć będzie kwit poczt·lwy. Przesyłki, szeroko i widkodusz.nie.
<MatiDł powiada, że Rosya otrzymała od
które nadejd~ do Warszawy po 13 kwietnia (do
g: 7 wieczorem) przyj~te do konknrtlu nie będą. Monarchy swojego podnrek świ~tee7.ny, którego
§ 9. Sąd konk nowy rozstrzygnie pńyzna cenność nie ulega wątpliwOŚJi. UKaz otwiera no·
nie nagród nie później, jak w ciągu miesiąca, tj. wą erę w Rosyi, utwierdzając zasad~ pauoV\'ania
pnwp.
o dnia 10 maja 1905 r.
Rzym. 28 grudnia. Najwyższy Ukaz Imienny.
§ 10. Projekty, nagrodzone na l((\nknr~ie, ,
ataJą
się bezwarunkową
\\ l HIDOŚC'ą T ,wa,';r.y- Jego Cesarilkicj Mości Najjaśnif.'j'izego Pana wystwa, nadto Towarzy!it~o zastrz g ~o.) e P ' &WI) warł lutaj 8Hn~ wr~ienie w prasie i wśród pUllsbycia. na własuośe rysunków fi eungrvdzon) ch bliczności. Tylko socyalistyczne i niektóre ma.
po 50 rb. za projekt i sluży mu prawo urządzc 80ńskie organy oie są zadowolone. Co do gazet
ll:a wy tawy wszYl!ltkich prae przy lauych na monarehicznycb, zachowawczych i umill!'kowa.
1.onkurs i reprodukc i w druku projektów na· I nie· liberalnych, wszystkie one 8tl'VierJ~ają, że
. Ukaz zWiAbtuje nową er~ w historyi R 'syi i po.
~rodzonycb i 7.akl!l·oDJcb.
Wydawnictwo w druku prac Dlenagrodzc- chwalają plan ref,)rm w porządku stopniowo-po
.
Jycb i niezakupionych moŻe • et' ~ić jeuyuie za stępowym.
cTribunu powiada, że o stosunkach rosyj'
,godą autorów.
§ 11. Projekty ni. nagrodzone wrar. z oph.- skich oie moina sądzić z punktu widzenia idei
zachodnil)-europejskich. NlIgłe przeobrażeoie sa
r 'ętow nem i kopertami będl!! zwrócone autorom
! Ud· lW( dnienit'III
prawa. do odbioru. Projekty mowładnej furmy rz~du na konstytucyjuą, mo,~.'eodebralltl uo dOl'
l wrilleenia 1905 r. będą globy okazać się s~kodliwem dla RQsyi. Zamierzenia Cesarza Mikołaja powinny wywołać poważane za
łasność Towa zy8twa, koperty z naz Iskami .,torów bez otworzenia będą znisz· w8zeehne uznanie, pod warunkiem, że będą wykon~ne w całej swei pełni. II rtędowe ~\'ł.Jchy
c:!une.
Wszelkie wia.domoścl, dotJezące tcg'o koo- radośnie witają wielkoduszną inicyatywę Monar.
cby R'lsyjskiego.
kur~uJ również wynik tego!, będą ogł Jszone
Petersburg, 28 grudnia. Najpoddańszy tele'W
P zegląd~ie rTec nicznym" i • Knryerze Warszawskim" w WaI'!~zawie; "Architekcie~ w Kra- gram gener.:.b bnrona Kaulbarila brzmi, jak na.
!t'jwie, "Dzienuiku Poznańskim" w Poznaniu' st~puje:
~Najpoddaniej donoszę Waszej Cesarskiej
czasopismacb cZodczij,· cStroiteh W Peters~
borgu.
MOŚCI, że dziś skończyh m objazd przednich po.
zycyj w trz.eciej armii, oRobiście oświadczaj~c
~ąronki koukursowe wydawane będą w Zakażdej kompanii i bateryi Najmilościw8ze podzit.)rządZIe Tow., War8zawa, ulica
]0 zimier~ka
nr. 14.
kowania Waszej Cesarskiej Moś:!i za służbę, co
wywołało nieopisany entuzyazm; groźne .hurral"
r08yjskie za zd."Owie i pomyślność Najwyższego
Wodza rozlegało się w powietrza. Duch woj8ka.
znakomity. Przejścia na tyły pozycyi nikt nie
pragDie. Ż ,ł~ierze msją wygląd rzeźki, zdrowy,
Ś. p.
dlatego, że zywn(\M jeAt dobra, a lepianki do.
statecznie ogrzewane. Ogólne wraźenie baldzo
lb.

]C r zamiast depeszy z powinszowaubu p. Paulin y COhl z p. Oskarem

l/ta b'ednejrodziny K''-awozykowskiej.
AD rzej Goldys i Marcin '\liazek,
"oiai I a\lskiej, jako kar 2 rb.
T

obaj ze stacyi

a CuaOiOę 'kol1cioła iw.
ttlau a Kostki.
Ze.b ne u Leonostwa l markiewicz n chrzcinach
ich ~ ,na Edmunda Mateu~za ~ grodu/n r b. 10 rb. 15 k.

Zamiast

POWiD8zowań

uoworollZulch.

a wpisy dla 1l1'ezamozllych uczniów.
lad sIa ost
w.·ltI-! l rb. - \ > Jyslaw Wej[
ZOn,ą li rl'. - '1 ~deu. Marko vski .. ŻO!lą 2 rb.
Na 1> ·S!! dla ?tczniów szkoly l,rzemysłowej.
..i.

7

,! •

Olltwo K ..kltW3tl'f 2 rb.

Na

Prz.'ljtułek

noclegowy.

A. Urb~nowskl 3 rb. - K. Dor ciński 2 rb. Wocalew k. 1 rb. - M. I S. Lipkowscy f, rb.
I{~jądz Al reeht l rb.

B. T.

Dla najbiedniejszych.
A. Thommee z

ZODą

1 rb.

Na &iedllych, pozoiJtajqcyeh bez prac!!.
Wojciech LIpski 2 rb. - Wojciech C. rtowicz 2 rb.

Na Biuro !VI .ęzukiwoJlia pl·acy.
Jan .. marzjńskl 1 rb. kSiądZ Albrech. 1 rb.
Na Kroplę ~l1lek(l.
Franciszek Zasacki 1 rb.
Na Kochanów7.:ę.
Jullaoostwo laniaws 'j 1 rb.
Na Ochronę I katolicką.
Ks1a,dz Albrecht 1 Ib.
NiL Komitet. pl'Z' 'CilOżebvaczy.
J.. J :r.ierski 2 rb.

y

el

er burskiej Agencyi Telegraficznej.
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Paryż,2

grud'da. Oceniają'! Najwyi'lZy Ukaz
<Petit Pt,risi ) po iad i, Żo można
<:I,lodziewać się, ił. w najbliiszym cza8ie prawo
';!. stępi miejsce , dowolnego uwania
władz i re
ada powszechnej rówoości obyw.ltel3kiej w 0u prawa bę'łzie uznana. Należy rCć, że Ce·
i ołaj zrajdzie ludzi, k~ór~y podeprą jeg,)
. mienny,

N 298-lezionych pr7.V zabity~h cbuocbuzl!.ch w walce
na prZ(łtjczy T4ipilińikiej, widać że cbuncbuzi
ei znajdowali się oa służbie u j'apończyków 7.a
na~tępujące płace:
dowódca 8etni pobierał 200.
rb. miesięcznie, wachmistrz 20, podoficer plutonowy 18, szeregowiec 13.

Sachetuu, 28 grudnia. Pułużenie na teatrze
wojny, jak poprzedni), nieokrfślonf;. obie strony
okopują 8i~ w dalszym dągll. PodJazdy . i oddziały furażowe japońJkie widziano w okolicy
rzeki Laocb". Nasze oddziały wywiadowców i
podjazdy k()za~ów codziennie niepokoją nieprzy·
jaciela. Wogóle zaś wypadków mało. Wl1jua.
przybr",1a charakter nieruchliwy, pozycyjny.
Ozansiamutun, 28 grudnia. Godziua 5 minut
18 rano. Ł1 czne dzialania ciJińskich odoziałów
z japończj!raD!i przeciw rosyjskiomu lewemu
Rkr7.ydłu ostdt:lC2:uie !!twierd '.ono. Rmkiem~!
200 japończyków i 300 z orgauizow30yth na
sposób wojskowy chunchuzów okrążyło okopy
na pfłJdn;() od przeł~czy Tajpiliskiej i zaczęło
ogień, wyparliz] cddział rOl'lyjski Z okopów ..
Przybyłe posiłki rosyjskie zajęły sąsieduie wzgó·
ne i zacz~ły strzelać do j ipończyków, a około
g. 2 zajęły przełęcz, poczem j3pończycy ichnu·
chuzi edes, li, rn()su~c ~e Ilobą y.ab tycb i ranio··
nycb. Na miej ~cu zn~ l,lziouo 7 ~abitych chińcZJkó"" odzianych w szare kurtki. Zabici należeli do S( cn milicyi cbiń3kiej pierws~ej i 8ZÓstej. W ataku nocnym pod wsią Banjapuz'l zabici zostali podporucznicy Jerlikow, Piczug:n i
Antonovr.
Berlin, 28 g r udlia. D) "K·)eln. Z·tg." do·
nOllzą z L')ndynu: Przypu!zczają tutaj, ze japoń
cZJcy zamier7ajll od ci ąć L!loteazan. Wiad( mości,
jakie dO"lZły z Portu Artura do Tokio, przedstawiają f)!'tec~ jako sJuiejszą, ,iaką gdz:ekolwiek
widziano na świecie. Port Artura składa się
z sześ,'iu Sjwastopolów, położonych na Wlg.>rzacb. W samej JaponH zaczynają wypowiadać'
życzeuia rychłego zawarcia pokoju, wywoła!o to
miłe.
w części 10 Jrtlżenie lej i brak zarobków. Pra-·
Petersburg. 28 ę:rudnia Generał lejtnant Sa- sa n!lrodowa potępia złe, wywołane przez woj~
charow donosi d. 27 go grudnia: W ci~gn ubie- nę· Na.wet Dłlj ·urowsza kryt.yka nie jetlt tam..
głej doby żadne doniesienia o starciach bojo- tłumiona.
wych nie nadeszły. W cza8ie dokonanegorekoPekiu, 28 grudnia. O tem, że japończycy
neS8n8U przez oddziały kaukP.zkiei brygady lwn- korzystlljl\ z portów chińskich, a zwłaszcza·.
naj na 1"1' J m b Jleg'
T. li:'
hmretJe
O f, uh! doWll'Z'u kontrabanay dla swoich
25-ym grudnia, jeden z patwli konnych pod- wojsk w Kwantunie, wiedziano bardzo dobrze,
szedł do wsi B:~jciagou na rzece Cbunche. Wy·
ale od 8!erpnia pogłoski o tem były tak up0rsłani naprt:ód wywilldowey stwierdzili obecncść
czywe, a w niektórych dziennikach miejscowych
jap('ńc~yków, ukrywających eię w okopach. i
pomiellzczano tak stanowcze wiadom . śoi, że jawówczas caly o:ldzhł rzocił sic konno p"d do- pvńJzycy uznali za stosowne wstrzymać wysyłkę
wódttwe:'1 podesauła Mistnło~a na (,kopy. kontrabandy przez inne porty.
Z liczby 30 japończyków, uciekających z okoGzifu, 28 grudnia. Z Wb.dywost;)ku przypów, 17 zl!rąbano szablami. Dalsza pogoń za był parowiec :Angielski z 900 ch;ńczykami. Kajapończykami byłu zatrzymana prZ€l\ j~pońgkie
pitan parowca widział w pobliżu wyspy Q'lelposiłki ze wsi B"lj"iagou. Śniertelail:l został m· part wiele reflektorów. Pc/między K')feą a Uz f1
niony i zmarł skutkiem ran odniesionyeb set.nik, widział w różnym czasie japońiki?' krąiown:ki i
książę Jdd"row; podesauła Mistułow raniony kpntrtorpedowce w liczbie około 1'7, ale te okrę
dwi~ma kulami, leC'z pozostał w szeregu. Ofice· ty wojenne nie zatrzymywa~y parowca.
TyfUs, 28 grudnia. Dtlennik perski nGaleirowl temu pl"Jy ósmem uderzeniu ~bmRła się i
szabla. Zabito żołnierzy pi~ciu, raniono również bul Matin w donosi, te pos Istw0, wysłane przez
PH!CIIl.
ANglię do emira Af~anhtano, składa si~ z czteDnia 25-go grudnia oildzi~ł konny rosyiski re ch urzędników dyplomatycznych, lekarz p , ko.npod dowództwem chorążego Jak szyna stwierd'1.ił, woju i służby. Na Czele misyi 8toi sekretarz
że w .iednej :r,e wsi japońskich rzuajduje się odwice-króla Iudyi, sir Dan. PoseMwo powita.no
dział japoński, złożony z 22 jf'ź'Jzc6w. R08Tanie
uroczyście. Przyjechało ono do stolil'y emira
rzucili się do nta.ku na szable. Częśó japońc1.j- przez wąwóz K:bul,ki, pamiętny anglikom z uo·
~ó~ zarąhana, część zaś uciekła, przyczem uria
wodu pogromn Ich woj~k w r 1838.
Zlldanieru poselstwa jest: nH8uowienie w X1Gnlk Nacbuauow wziął do niewoli japońskiego
wacbmistrza.
bulu stałego po eistwa augielskiega, wzmocniet.;ie
W nocy lla 25 tv we wsi Vnszinpll oddział obrony granicy Af;!anistanu od strony R leJi,
rosyj~ki usiłował zdobyć fanz.f. które 'tV d. 23·)m. I r07.staw:euie wojs\a w punktacb, granicząql'ch
hyły zburzone petardami piroKRvlinoVl"emi. Zbvt! s Rosyą, według uprzedniej umowy ~ r7ądem
blizkie puebywanie .iapończyków nie pozwollil) ! I3.ngich~im i pljru~7.euje obrony granicy AfgallitE'g'> uc?ynić njepo~ttzeieniA i C7.r;ść oddziału d:)- stanu od ~tl'ony Rusyi of.cerowl angiels!" '-nu
hiegła do fanz pod silnym ogniem krzyżowym.
pod naczdncm dowództwem samego emir:), <"(lJUkryć !1ię w tycb fanznch nie było możnóści, jednanie pozwolenia emira n:l budow~ kolei ~ "::'1gdyż śeiany, zwróoone do 'n ieprzyjaciół, hyty dyi d,) gr:.niey pomiędzy Afśani~tanem a R 18Są
7.równane z ziemia. Wn~trze fanz ostrztlliwali wyjedn,mie przywilejów i ulg dla re ziVojn sto
japończycy z odległości 50 kroków og'niem kny - sun!>:.ó" handlowych Iodyi z Afbanitltaaem.
żowym, z okopów. Oddział. straciwSZY ]'anioueZe swojej strony emir żąda od rząduango) chorążego Prokudina i d"ócb żolnierzó",', wy·
g-ielskieg.) nt?łOrzeoa poselstwa Afganistanu VI
biegł z fanz pod osłoną muru ubitego "gliny
A"!glii, C" "'''powiadał zmarły ~mil', powi~k!!zeuia
obra~ tam sobie ogromuą pozycYę, i bez wz~lęd~ zasiłku, udzielnego emirowi przez anglików, dCl
na sIlny ogień japoński fanzy z'lst&ły w rękach sumy 1,800.000 Tllpji rosznie, wolneg!) zakupu
l'o~yan.
arm .. t, otrlyroll Ui !\ prawa zaw:ą?;ywania s'tosun
Wedłn~ wiarogodnych danych, w szeregacb ków z uiektór(;mi małami p:lństwami el1rcpej
wojsk iapońskich, czynnych przeciw rosy,hkiemu skiemi. takLmi jak Subifl, IUJ BulgarY8.
~krzydll1 lewemu, są prawidłowo 7.orgaoizrlwane
'raD sam dziennik dono3i ze {~ródła ~""iarcl
kierowane nrze1. japońskich oficerów bandy godnegl', że "mir wysłał swego starsz:ogo "yo
chunchuzÓw. Z dokumentów i notatników, zna- ' z wit.) tą do lorda Curzona.
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~-=============~~========~=======================================~
Berlin, 29 grudnia. Podług inflirmacyi cBer- , konieczności zwiększenia wojsk oblężnier;yeh. Do
'Petersburg, 28 grudnia. Gubernator otwo- r

=======-

i yl 39 zw:yczajne zgromadzenie gubernialne lliuer 1'ageblattu) z Tokio, w ślad za dywizyą
, emstwa. Przed rozpoczęciem obr:.d odprawic- I 8 ójmą wystane zostaną na teatr wojny wojska.
") nabożeństwo z powodu nar?dzin Naat~pcy z Formozy .
Młodzież inteligentna z wszystkich klas wstę'
ronu. Pod obrady zgromadzellla poddano 98
praw.
! puje ao wojska, dla uzupełnienia .kadrów of't?er'
Ozystopol, 28 grudnia. Mf)bilizacya odbywa lilkich. K\\.cstya braku of'icelóiV Jest waillleJsza
8 ę W ~_upełll~ m
porządku. Ż ')lnierze zapasowi w J ·jpo!lii od kwebtyi pieuiędzr, japończycy boamie sIkali na kwaterach obywatelskich gdzie wiem mają otrzymać z AmerykI potrzebne zabez. .
~ ugaszczani herbatą i chlebem i ot~zymują p i e c z e n i a . .
Wit lide wrażeD1e wywarły słowa mJDlstra
podarku przedmioty petrzebne żołnierzom na .
ojn;e.
wojny: "D~iałaliś~y ~otąd. za zbyt. ~~wolnie,
. Kn~ń, 2~ ~rudaja. ~rzy znacznym napły. ; teraz będz:emy dZJłlłah o WIele szy bCleJ .
Słowa te uważają za zapowiedź, że marszale pubhcznoscl odbyło SIEi porządkowe zebranie I
lberni IlIne. ,ziemilki~. Przewodnicząc y oświad ! lek Ojama prze j jzie do kroków zaczepnych.
Londyn, 29 grudnia. Z Kllnei donoszą do
l.ył, że, o .11e mu wlado~o, niektórzy członko
'Yi':e. zebraDl8 propunowall POCzynić starania u , "Daily M<iil." Dwa torpedowce rOly~ s~ie wp.!y·
nęły do zatoki Sudzkiej
~n.tft:a tlpraw wewnętrzu~ ch w tlprawach potrzeb
Londyn 29 grudnia. Z Tokio donoszą do
IE'Jscowy( h, lecz z PGwodu cgłoszonego Ukazu
aj ~yż'lzeg~, d~statecznie oś wielLljące go znacze- "Daily Ma L" Chińczycy, ~.b. egli z Mnkdenu
e l ~ada?la z.IEm8~wa, radni, którzy jeszcze nie w liczbie 50,000 ludzi, cierpią straszną biedę
Gaoerał Peng stena się ich rc" l ąil l1 ~nlk?ąc w lstot~ rzeczy, za\'\' artych w ko· w Niuczwangu
UnIkaCIe, Jak rÓwnież wyrazić swoje zdanie zesłać po wdla<;h północnej M.lDdtury i. Wielu u·
za wartyoh tam kwestyach, zrzekli się rze· miera od głodu i zimna.
Londyn, 29 grudnia. Z Szanghaju telegrac . on~go zamiaru . Zdecydowano kwestyę cz~
fują do cMorning Post>: R~ąd cbiński oblicza
~llla owych starań oddać pod rozwagę komll, do .której wezwani t~dą wszyscy gubernial- się z instruktorami niemieckimi w prowincyi
radnI.
Jantse l zamienia irh na japońskich.
8t. Frantisko, 29 grudnia. Dziś wpłynął do
Otrzymane po południ1~.
Jukohamy parostatek c:Mongdia) z ładunkiem
, Londyn, 29 grudnia. Z Tokio telegrafJją do 18,000 ton li.ontrabandy z półtora miliona dola500 pasażerami, pośród których zlJajduje
ventra.l Ne~8·: Operacye japończyków prze- rów i ..
F
.
się
k
SląZę
uszlma.
, ,wko f.ortowI Erluazan trwają w daltllym ciągu.
Berlin, 29 grudnia. Pudług iDf rmacyi c Ber·
CZl raj wybu.cbla .mina, która zerwała skarpę,
c~e~ naf!tąplł zaCIęty szturm do f.Jrtu. Bitwa liDer TllgebJatu", otrzymanych z Tokio, wątpliwa Jeszcze .
wem je~H, ażeby wysyłane na testr wojny po.Tutejsze gazety utrzymuja że rzad posta· siłki, przezn8oLone były dla wzmocnienia armii
oblężniczej.
JWJł ~~ZWIlĆ pod broń rezerwy mor8ki~.
Okoliczność że w sŁtnrmacb ostatnich uCzeMlnl8terYllm wojny obraduje Dad kwestYą
·untowne.l zmi
umundurowania armii.
III Lie więce.i nad 5000 ludzi, św:a \('
o

i

,
I
!

I

Porta-Artura wY8łano prawdopodobnie tylko zapasy i materyal wojenny.
I
Sformowano ba taliony uzupełniające. d) których oprócz rekrutów zaliczymy i żcłnierzów już
W1uczo~ych.
. .
WOjska uzupełnIające będą na wiosnę zupełnie gotowę, do boju.
O~u~nszan, 29 grudni~. Noce księżycowe
utrudDlaJI4 w cz.a.s~ch ostatnIch nocne wywiady.
Zanważono tu, ze Japończycy są obecnie o wiele czoj.niejsi. Daia .26 ~ru~nia nasza artylerya
ostrzeliwała roboty ]aponskle za górą za świętymi, wilka tek czego roboty te przerwano.
Wiedeń, 29 grudnia. Pogłoski o dymisyi
Koerber~ za~z!nają się spra~d.zać. Decyzyę Koerbera obJ~~OlaJą utra!ą nadZieI, aby udało mu się
p~zywróc~c zd()lnośc pra~odawczą ~ parlamenCle, rówDleż zły?! stanem Jego zdrowIa. Następcą
Koerbera. będZIe prawdopodobnie Wittek, minister koleI żelaznych.
.
.
BUdapes~t, 29 grudOla. TI !za zaproponował
parl8.~entowl, aby odro(lzy~ pOSiedzenie do 16-go
stJCZD1&, w którym to dam parlament będzie
przygotow~ny do ",-ysłuch.ania .mowy tronowej.
. IonemI !bw.amI rozwląz8D1e s~jmn w~giersklego w zasadZie został ,) postanowlOne.
.
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MAGAZYN MEBLI Akc. Tow. Z.iednoczOll~Tch Stolarzów W \Varsza\vie, Filharmonia,
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Kostyumy maskaradowe damskie
Garnitury frakowe
Garnitury surdutowe
Czarna spodnie i kamizelki '''w;~~lr~j~
ao wJnaj~cja li Emila Schmechla,
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męsl\ie
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a:zo ko'łka' prywatne.

rOzpOczynam po Nowym Roku,
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U
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biady gospodarskie w domu prywatO nym
po 35 kop. Ulica Pusta}i 3, na

parterze.

685-r- ~4:

1875-1:l ;

Ornbne

ogłoszenia.
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A) Dezynfekcya mieszkań, . dYwanów.
~
mebli, rzeczy, bibliot~k I. t..p.
~
Chemiczne ()CZJs~.czan.le I. dezyn,::...."__ un~a Plotrkowska 90
~ II
[tlkowanitl pierza I p0s.clell.
PlerWSl';8. prtedSlęb.lo.rstwo cle. l'I,. nauczycielki na ni
I
. nauczy
st,ale' c~e
~
zynfekcy\ parowej l paro'wo,
'. I L ela-place, freblńw. ~
formalinowej.
... y rOznych narodowości.
h
Oraz pra.lnia chemiczna i
)I .,"
~
farbiarnia,. Łódź, J. Hejninf . ,,! lm~~B ~n1i"\O~IUnUI~•• ł1' . ger i S ·ka, Zachodu·ja, 49.
. 1955-4-3
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dam od g. 5-6.

W niedziele I święta od 9-12 l

Przyjmuje od 9-11 i od
panie od 4-5 pop.
Kobieła- LEtkl....z

Dr. Euganj& Z
Ohoroby kobiece i

I,

AIL~IIS""J

mieszka. obecnie: Pi4I1t ..'kG'._••
przyjmuje do 10 rano i od
----------~

I

dobrym ~tanie, I
do sprzedania. I
Benedykta .Ni 3.
Ulira. Długa nr. 1M, M. Szkudlarek.
I Zakład ortopedyclDo &UII U 41ł'
lOO5·3-Z (skrZYWienia kręgosłupa,
otrzebna panna z kaucją., do Sklepu
i mięśni t t.
BabiRet .. n'.... ł~ ....
monopolowego. Wiadomcs~ ul. Brze·
zińska 7.
(leezenie promieniami ll.mmLI!·sno
::=.;---7--------2003-2·2
-I
przedam zaraz magiel w dobrym pl!'lk· ,
cie. Ulica Wysoka 23.
2007 ·3·2
uma 2,000 rubli, zahypo~e~owana ll~.
l-lm numerze nieruchomoscl w ŁodZI
(bez "To"arzystwa) z 8% do odstąpi~nl~. i prz~jmuie w ChorOIDaCh
0bjllś i adwokat
przysięgIy Bablckl,
gardła i uszu.
Przejazd nr. 8.
2018-3-1 I
'. I
Tanie mieszkania zaraz do wynaJęcia. ! 10 1 pół rano i od 5 do 7 w

I

P
S
S

do umi;szczenia: . nauczycieli, . nauczY9ielki, fre,bony różneJ' narodowości. Dział rekomendacYjny poleca:
.. a erow k
,
. .
' ro
,asverów kasverki eksped-ventow, roagazymerow,
ag nomów
b J
,
J,
J •
.'
l
kiego r d ,, oso y ~o towarzystwa, gospodyme, krojczyn~e l wsze ~
reko ... o zdaJ~ sluzbę domową, tylko z dobremi sWIadectwaml

KaUCJonowane
'N
. ro aunzyn 0lskl'

1334

Zaohodnla M aa
(obok lombardu akcyj
Dla panów od 8 -11 r. i od

Półkq· ty powozik, w
P malo
używany, jest

l

. , ~rIiDilt~l{1:!.ii~~f.iII~~

2014 32

2003·5-5

~ą ~tY~hn hst

Uje.

Pi')tl'kows'ii 271 r

2017 2·1

- - w Łodzi ulica Piotrkowska 121. .....

en

I

prywatnych. l\1il:01:~jelV.:Ika 65 m. 16.
:--_ _ _- - - ; - : - - ..,....,...,--_2019-1

Mleka :;0 garncy lub więcej codziennie
od Nowego Roku może być dostarczone zechrą
do stacyi
Łódź·Fabryczna. Roflektanci
Składać swe oferty oraz ce·
nę na zimową i letnią porę pod literami
S. S, w Administracyi "Rozwoju",

1866-1

W
gne
i,uczJcialski~ irlk~Dlin~'~Jjal a .r
bJl

Kędzlerska.

M

"' I&u~J~n~nl~ Diun
~hW lIt'

:D.

z poważnemi rekomen dacyarn/, który przez dwa lah pracował w kancelaryi rejenta, poszuliuje
odpowiedniej posady nl stalo lub na go·
dziny Łaskawe oferty w adm. "ltozwoju"
"Dla okaziciela pięciozłotówki z wlzerUDkiem Matki no~kiej".
] 99.3-4,.-3
lody człowiek l! czteroletnią praktykil poszukllje zajęcia w składzio aptet'znym w Łoizi lub na prowincyl.

56
cegielniaAna. L~,pr.n"sk.l.

IJ

Krawco~a

)fi

Młody !'złowiek

!:l'

.owy kurs tan'co' w

ul. i\1ikolajewską

kuplę.
Lm.ando8, używane
oii 6- 6 POPoł.

•

Piotrkowska .M 98.

Choroby wen
ICIOwa
.
.I
moczop
53
7.
1785·33 \
Dr Sl LEWIID
poszukuje slycia w domach·
""

Gorset-y: szyję - eleganckie i wygodne.
PrZyjmUję gorsety do reperacyl I pra·
nla. Pracownia, istniejąca trzy lata przy
ul. Andneja ~7, prótmles.wna zostala na

I

Dr. Jan Pien

Konstantynowska 5S.
2009-3'2' j.
zaginął paszport na imię Mordki M~n •
dh Fajwlowicza, ~ydany z gm. DZla- I
łoszyn, pow. wielunskiego.
2020-3-1

Le~c~j ~r~ 8Kr~~~~W~ j
u·dziela. profesor

JAN

Śn:dnia }i 21.

PILLA n7

Średnia nr. 12

W zakładlie,

A. C HR Z Ą S Z CZ E W
pod nadzorem lekarza,

Gimnasąka

S

specyalna., połączona z W";'''Z.I~U
micznych, nerwowycH, w
nieprawidlowym ukladzle
l wem chodzeniu itd.
I czna gimnastyka. dla Pan i ---....:::=
.
..70 przyst

!

ROZWÓJ -

8

Czwartek, dnia 29 grudni~ 1904 r.

n

Praktyczne, Eleganckie, Lekkie.
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Wielki, wybór
•
Pałenłow~1fte~ nie poślizgują
ce ef'ę g"~~mowe c -·sze.
SKŁAD GŁÓWNY

r~ka i młot

jakoteż:

L. A. LOU' IE
~

Piotrko i ska

t2a, Teldfon

~~

o, a!nó",
Cb dników,

Ceraty
wszelkich wyrobów gumowych

Gl

r*~~~t;.V*f**i-~

I.

Skład

/

Instrumentów Muzycznych i Nul.

MAGAZY

.EBU

Zjednoczonych Majstrów Stolarskloh,
26 PIOTRKOWSKA 26.

~

Niniejszem podajemy do wia~ domości Sz. Pablicznośri, że ma,,_ gazyn nasz, zaop,.trzony w naj~ świeższe fasony rozmaitych mebli własnego wyrobu. I'rzyjmu.sc: jemy wszelkie obstalunki w za~- kres stolarstwa i tapicerstwa
wchodzące, po cenach przystęp
....5r! nych. Z czem polecamy się Sz.
;'}" Publicznośr,i.
Z poważaniem
948-100-51
Zarząd.

*

C. M. SCHRÓDERA

'*
*

K

w lodzi, Piotrkowska 81,

~

I ~-

Reprezentant nadwornej fabryki fortepianów

K MIE
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~
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~
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~

• ~....sc:~~~~~..~~~~ ••

i'1.~~ ~-~·~·-h fi ." "'-,..-~ }:

polec~

Nowootrzymany transport w wielkim wyborze: Harsamograj~ce, korbkowe. Skrzypce, wiolonczele, gitary,
ndoliny, cytry koncertowe i akordowe, fiety, klarnety, trąbki, koncertiny aniell$kie, l1armonie ręczne, ustne i okaryny. Ceny przystępne. Bogaty asortyment
nut na wszelkie inst,umenty.
,

monium, instrumenty

iełki

mcfonó'łJ

wyb' g

Przyjmlllja

i p,l,t P
się

C

"eCh

zn

ZI

DŁUGA }łI

przyjmuje
instytucyj

zniżon
l

R"dlllrnje prośby do w~zV8tkl<lh Włlldl5,
w kwestyl przesiedlenia, przyję<lla podd~iwS
por w,

A,:. ..•"

... I. .n1J1I.&...

u a r

Slde;l na

-eny
OdZI

Największy

skich. damskich

wybór gotowych ubiorów mędziecinnych poleca po cenach

ożny

z dwoma pokojami i kucbnią jp.s f, d,) wynajęcia ort 1 sl,yewia 1905 r. Ulicft Be-

;

przywilejów, o wydawanie pa~Il·.

dek1aracye o o rotaCH t Q'.)640dS6h handloWY6h, reklama6ye do drcg że-

(Sprawdza listy fraehtow6 tv!kontrakt.v, Uóm2,ezf'n!e, przp.plsywanie dowodow l pryv;'atną koreBpond~n-

lalloyeh.
płatnte),

l ~Reuody"~ta2.M6'.5t6~.• WlatiOmOŚĆ u ~1r~6ża6_~o- 6n~.~,:~i~ o$wllrie od godz. 8r.l1r~:~~~61.~
..~,

Tygodnik ilustrowany dla młodego wIeku

t

I

Wi:rszawa, r."Jazowl ella 10.

WIECZORy RODZINNE

W8mfe::z:~~eSP~I~t~~:nJ:en{:~k~~~dl~~:~i:U;v r~~;1~~i~o~ \
ty z podaniem warunków i z dołączeniem ś'vviadectw
a się skJa.dać w lhnku Handlowym w Łodzi. 1865.33

do w~z jsthich
i aJministracyjnych.
114,8141

sprawy

sądowych

Biuro pro. b, Żytniokiego,
Rowy· Rynek Ni 6.

ws, endo I"cpero)cye.

poszul{iwany jest zaraz

21,

poświęcony rozrywce i. nauce mlcdddży z osob~ym. dod.atkh.;m powi.eści~ ..
\Mym. Ol l-go stycznIa 1!;t05 r." 'Wieczory Ro~zmne" powlęk-Z1Ja. Z[larZnld swoją
objęto~ć i wprowadzają dział dla stdl'Stych p~m.en~k i m!odszych dzieci do l!l.t lU·
PREMIA: 1) Bezpłatny d~da~ek pOWlesCI l podroży IV z,. szytach broszurowanych l'O mieSIąc.
2) N li gwiazdkę osobna książka. Liczne konkursy znagrodam l.
Wzury g CI', robót i t. p.
Wspolpracowf!ictwo celniejszych autorów. Kierunek litera~ki Z. BUKOWIECKIEJ i IG. BAL1KSKIEGO.
18 2-1-1
Tanin biblioteczkn nr.wi~,ści i podróży po 10 kop. tom.
.
Prenumerata: w Warsz:J,wie kwartalnie rb. 1 z odnoszeni!'ffi cio do.nu, z prze"
sylką pocztową rb. 1 krp. 25.
Red. L. HAUKE
._~
Warszawa, Mazowioeka 10.
Wyd. MARYA lL1.LIN::,f(~

najniższyc ~

Emil Schmechel

"

Piot1'kowska 98.

OBRB"
najlepsze pu'picrosy

10 sztuk 3 kop.

I. L. Szereszewski

...

głoszenie.
z

dr. żel. Fabryczno - Łódzkitj ogłasza, iż wys7.czególnione nioraz przedmioty znalezione w obrębie stacyj, na torze i w wa''Sio", ... ",." .. , nieodebrane d) cnia l gruduia st. st. r. b., przechowane będą na
Fabryczna w ciągu 4 miesięcy od daty powyższej, pO'czem w ra.ut'll'VU"'" ania ulegną.,
na zasadzie §§ 40 i 90 Ust. Ogólno dr. żel. ros.,
~~r7""'''~''' przez
bticzną li('ytacy~: A) Bagaże ze st. 'Warszawa ~i!. 81:1
Nil 22] 7. Przedmioty znalezione w obrębie st. ł.odz F.:
08ZY; w obrębie st. Koluszki: fotografia, laska l wzory da't71-3-2

Z2ddad naukowy żeński

rząd

I

Lucyny l Mło~mf~kich Si~nuicki~
ulica Piot,lmwska HJ 154.

Przyjmowane sa. ka1dy,'alki do 3 od?ziałów klasy ,,"stępnej oraz I-ej.
~allk!ł. slcijJu. K dydatki od lat 6·clU.

,llosBOJJeHO IJ,eHaypOiIJ, rOp. JIO/l:3b. 16 l-~Cł;a6pJI

~MM. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

1904 r.
Redaktor i wydawca W. Czaj

