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2. Samorząd ziemski i miejski. Tutaj Ukaz
Najwyżozy przyn~si okolicom, które już korzy-

DonI-osłe re .11P o-rmy_

stają z samorządu,

możliwie.

trzy ważne

udział

zapowiedzi: a)

zarządzie

szeroki
w
sprawami
lokalmmi, b) rozszerzenie w tym celu niezawi<Gazeta Pulska" poświęca na8t~pujące owa- Illości instytucyi samcrilądnych i c) p
anie do
Wólczańska lfD 37,
gi z powodu wydania Najwyż8zego Ukazu Imien- udziału w samorządzie wszystkich
kańców
otwarte od g. 9-1 r. i od 3-7 wiecz.
nego do Senatu, dotyczącego projektowanych I (stanów) "na jednakowych zasadach"
Prócz t("doniosl ch refvrm", jakie mają być w bliskiej go mają być jeszcze stworzone nowe organy tego
Telefon. Biuro techniczne Wólcuńska 29.
przyszłości wprowadzone w życie.
samorządu, najniżeze jego kółka, dla potrzeb m~I
Ukaz ten jest aktem politycznym pierwsze-' łych okręgów terytoryalnych.
rzltdnej wagi - pisze • GazetGl Polska>.
3.
Tutaj ma
a) zaprol
Zaznaczywszy z naciskiem, że ialladnicze wadzona jedność systemu sądowego, i h) na.
I
•
podstawy obecnego ustn:ju pllństwowego są nie- wszystkich szczeblach organizacyi sądowej zawzruszone, Najj~śaiej8zy Pan oznajmia jednocze- pewni ona instytucyom sądowym "konieczna nie•
1670- d-O
śnie poddanym Swoim, że wog6l<-, "gdy potrzezależność".
:7';~-:-:-,..-:c-:-:-.,.-:-:-~-;-:-:::-:-:---,--,~<-:-:-:~-:-:-~~-:c-;-,-,-:--,---, ba tej lub owej zmiany staje się dojrzałą, uwa-/
4. PrzemYił. Ma być 'przedsiltwzięte pańXxYXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
ta On za rzecz konieczną dokonanie jej, chociaż- stwowe ubezpieczenie robotników.
I,.,
X
by n a<.trmająca się reforma wym ., g:da wprowa5. Prawa wyjątkowe, Tutaj Ukaz NajAntologia poetów polskiCh
dzenia do prawodawstwa rozległych inow acyi &. wyższy zaleca: a) przejrzenie tych ustaw, wyda
'"
Te Mił/)ści~e słowa Jego Cesarskiej Mości otwie- nych W chwilach podnieconej działalności żywi\'szorokie horyzonty reformatorskie. Prawoprzewrotowych, których stosowanie znacznie
x:
'-:
dawcy nie maj~ się cl· fać prz.:;d zmianami jedy. rozszerza samowolność władz administracyjnych,
X
Najserdeczniejsze pienia mil'osne
nie dlatego, że byłyby one rozległe. Nietylko b) możliwe ograniczenie terytoryów, na których
X
wybrane
X
m~łe, drobne,. powierzcl:own~, al~ i gl~boko Ili~- prawa. wyjąt.kowa mają obowiązywać, i c) stoX Z l{LEJNOrÓW POEZYI POLSKU':J.
X
?,8J,ce w ż~c)e. refurmy mają. byc ~pl'owadzane, ~owallle. wskazanych przez nie ograniczeń praw
52
do deklamaoyi X
odpovnedDie potrzeby
Ukaz ' jednostkI "tylko w wypadkach,
zaX
- ulożyl X
też Naj"yższy, nie poprzeiltajl\c na uznaniu za- graiających bezpieczeństwu państwa".
X
X
sady samej, wymienia jednocześnie cały szereg
6. Tolerancya religijna.
UJ tym dziale:
52
potrzeb,
I a)
ustawy o rozkolnikach,
X
X
Motto
Je k)e,ru~ek,. w JakIm m.& Im. by~ ?ane za~osc. b) mają b!~ prz.e)rz:lDe usta.wy, dotyczące ino'
~
"Miej serce i patrzaj w serce.- X
uczyllleme, I poleca komitetOWI mIlllstrów, zeby sławnych I IDOWlerCów, c) mają być natychmiast
XI
Cena w handlu księgarskim 1 rub.
X
elf ~aik~ótszym czasie>. oprac.ow:a~ projekty od- I· p~ze~8i~wzięte śr~dki adm~n.i~tracyjne, dla usuXx Dla prenumer~tporrów. nRozwoju" w ozdobnej ~
powledlllch ustaw. OtwIera SI~ WięC epoka pra- lllęcla tych ogralllczeń religIJnych, które nie są
.
aWJe 55 kop.
>< cy reformatorskiej, tern donioś.lejsz~j, że, .ia~ "!i- ! wprost wskazan~ ~rzez .prawo.
~ W książce tej mieSzczą się utwory 67 autoróW". X dać z dokładnego ro~patrzem.. 8)~ w UKaZIe,
7. Ineplemlency I urodzeni w oddzielnyc
X
nakazane z WysokOŚCI T~on.u zD;uan:r dotyczą mleJicowoścIach. Państ~a. Przedewszystkiem, co
wielu i
.tron zyC1a:
do samego termm.u,
to ludzie
XXX
.
w stosunki, i
w
takICh ob.cego
ludnoRozkład POCiągów..
I udoskonaleń, ktore mog~
illit w wysokIm stop- ŚCI ros11skleJ; Z3S "urodzem weddzielnych miejniu przyczynić do ustalenia porz.ądku prawnego IJcowośclach pańs~wa", są to ludzie, pochodzącJ
Od 28 październikl\.
i do rozwoju pomyślności ogó~ne.J.
z terytor!~w, maJąc,Yćh pewną administracyjaą
Kolej Fabryczno-Łódzka.
Jakież s~ to udo.s~ollalema~
..
?drębnośc l pewne . osobn~ dla siebie« u8ta.Wy
Na pienvszem mieJscu staWIa Ukaz N a 1wyz- Ja~ naprz. guberme Krolestwa. Ot
./ tyn
12 Ddohodzq z Łoab:iI o godzinie 12.ao, 7.10*, szy troskę o połączenie praw włościan w C;lsar· d~I:d~ mają być "przejrzane przepisy,
óre ogra.05, l.40, 315, 6.10*, 8.!l0.
stwie z przepisami prawod& wstwa ogólnego, a
nJcza.~ą prawa. tych. kategoryj mieszkańców
Prz~ohodz.. do Ło"zi. o godz. 1.00, 5.15, dale.i wymienia cały ~zereg rtbrm, dl)t!cz~cych Z ~csród, tych przeplilów pozostawione nadal
9.35, 10.15*, 3.35, 5.22 8.aO, u.oo.
bądź wszystkich mieszkańców, bądź mektór:y:ch ~aJą byc ty ~ko te, które odpowiadają istotnym
POCiągi oznaczone"*, służą dla bezpośredniej komu.
ich kategoryj. T~ reformy obejmują ośm dZla- lD~er~som pamtwa i jawnej korzyści oarodu ronikacYi nŁódź - Warszawa" (bez presiadallia).
łów. następuj~cycb:
sy)SkIego.
1. Porządek pl'awny. Mają być. przedsię.8) Prasa. Tataj Ukaz Najwyższy uznaJe
Kolej Wa1'szawsko-J(aliska
wzi<ite <skuteczne środki", zapewniające pełną ~oDlosłe znaczenie prasy i jej wysokie powolanlf
Odchod~ą do Kalisza; o g. 6.35, 11.4,9, 4, 4,0, moc i poszanowanie prawa. W tym celu a) wy- l, stosownie do tego, zaleca dwie ważne zmiany,
do Warazawy: o godzinie 932, 230. Przychodzą
k?nywanie prawtl. m~ być uważane za "naj- mianowicie: a) b~dą usunięte z obecnych ustaw:
z Kalisza: o godl. 9.17, 2.16, 6.35.
plerW8zy obowiązek wszystkich władz i urzę- prasowych wszelkie "zbyteczne ograniczenia"
Kolej Obwodowa.
dów~, b) niewykonywall ie prawa przez te wła- b) prasa ma być postawiona w warunkach, ści·
dze l .urzędy <b~dzb koniecznie pociągało od po- śle określonych przez prawo,
Odchodzą ze stacyi Łódź-kaliska do Slotwin o godz. wiedzlalność praWDą za wszelki postltpek samoTakie Eą zmiany, które Ukaz Najwyż!l7..
do st.
7.12.
ze wolny", i c) osobom, któreby '
krzywd leca
do praw j przepisóvv, obec
. LÓdz-kalIska do Koluszek 6.55.
z Kolu- przez takie poatltpki samowolne, bAdzie ulatwioi do pOBtApow8oia
ad&.'
szek do st. Łódź-kaliska o g. 6.20.
I
'l
'2
...
. ne osiągni~cie sprawiedliwości.
nistracyjnych. Gdy się zaś do tego doda,}
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Piątek,

dnia 30 grodnb 1904 r.

kcz poleca jednocześnie Kllmitetowi ministrów, natychmiast.owe wszystkich ograniczeń w ich żyeby "w jnknnjkr6tszym CZll.sit" zredagował od- ciu reli~ijnem, które nie są wyraźnie wskazane
Jowiednie p'ojekty prawodawcze i żeby o po· w prawIe.
W) żej przytoczone punkty zasadnicze Ukazu,
t~pa :!b tych robót były Najjaśniejszemu Panu
1:1 adl1Ue raporty, to cały ten dOllit sły akt przed- I jak również i k westya ubezpieczeni a państwo
ta'o'9i ~;ę, jako wyraz dbałości o wielką a sku· wego robotników, są jasne, proste i bezwględne.
Natomiast inne Ugt~py pozostawiają dużą
teczną poprawę stosunków W różnych .sferach
swoboję ministrowi
spra.w wewnętrznych," jako
życia. Przyjęty ttŻ b~dzie przez ludność ze I!zczegłównemu . kierownikowi
polityki wewnętrznej
ą V'idzięcznością i radością i towarzyszyć mu
Państwa,
me
można
vdęc
dziś
jeszcze przew:dzieć ,
ędzie odtąd gorące oczeki wania, aby wszystkie
.
.,
ilecenia, pomimo trudności przygotowawczych am ceenw, jak daleko reforma w tym względzie
prac kod) flkacyjnych, jak D8jprędlej zostdy zajść może. Mówimy tu głównie o dwóch zarzą
prowadzone w Żj cie. Albowiem nrzeczywist- dzeniacl:
1) Co do przfp;sóW wyjąt~owych, skierowaienie ich ustali w wysokiej mierze rękojm ' ę
ra\'fa dla bytu i pracy jednostek i grup spo· nych przeciwko dZIałalności przeciwpaństwowej
ec nych. Urzędnik ma być odpowiedzialny za Ukaz najwyższy nie mówi o zupełnem ich zniezboczenia od. przepisów prawa; sędzia - nieza- sieniu, lecz wyraża życzenie ograniczenia dowol·
ności władz administracyjnych przy ich stOBO'
leżny od wpływ6w admini&tracYJ; publicysta zVlolniony od zb J tecznych ograniczeń i postlt- waniu, oraz miejscowości, na kt6re zostały rozwiony w warunkach ściśle określonych przez ciągnięte, ż~dając, aby ograniezenia praw osób
prywatnych miały miejsce tylko w wypadkach,
prawo. Są to prawdziwe dobrodziejstwa.
A nie mniejszemi od nich dobrodziejstwami zagrażających bezpieczeństwu puńst _owemu. Slerokoś6 pojęcia bezpieczeństwa państwowego namC'gą b) ć te, które wynikną z usunięcia ogradaje ministrowi sprAW wewnętrznych, zaleźnie
niczeń religijnych, nie wskazanych wprost przez
od jego na to poglądu, możność szerszego lub też
us~a~y, i ze zmiany przepisów, ograniczających
prawa jEdnostek tego lub innego pochodzenia i znacznie ograniczonego ~tosowania. przapisów
wyjątkowych, które po zrewidowaniu pozostaną
z rewizJi praw wyjątkowycb.
w swej mocy.
*
Róvlllież nie można dziś jcszcze nic stno·
W sprawie tej .,Kuryer Codzienny" pisze wczego orzec co do uchylenia lub zmian praw
co następuje:
obowiązujących obcoplemieńców, gdyż te zoshły
Ogłoszony 25 b. m. Ukaz Najwyższy, zapopoddane tylko rewizyi z za~trzeżeniem, aby zawiadający szereg reform w wewnętrznym zarzą
chowane były te tylko z pośród n: cb, które są
dzie Państwa. ~osyjskit'go, przy niezmienności niezbędne dla państw-a i poż,tku narodu rosyj·
samego ustroju polityc1.nego Państwa-jest aktem sk:e~o.
ielkJej dOD1cslcści. Zasadnicze punkty 'zamieOl poszczególnych więc ministrów i korni·
rzouej reformy obejmują takie podstawy życia tetu ministrów, jako całości, zależeć więc będziE',
społecznego, co do których dcść dawno w społe
które i w jakiej mierze przepiRy ograniczające
czeń'ltw:e rosyjskiem i w prasie ujawniły się
ol:c)plemieńców uznają za takie, które nie fą
pragnienia zmian i reformy.
niezbędne dla interesów państwa i pożytku na'
N zelne miejsce zajmuje kwestya włościań rodu rosyjskiego.
skn, a z anie z wysokości Tronu, aby prawa,
Rozoiągłość tego pojęcia nie daje zupebie
dotyczące włLśdan, traktowały icb, jako wolo
możności wynalezienia dziś już jakiegoś kry tenych obywateli wiejskicb, stanowi rozwinięcie ryum do oceny właści Wf g'.) znaczenia wskazai uzupełnienie praw, nadanych włościanom w Ce- nej w tym względzie refurmy.
sarstwie w roku 1861.
Wreszcie w Uliazie Naj ~yższym jest jeszcze
(Dura lex. sed lfX). Dlateg.) też każde mowa o usunięciu cgraniczeń prasowych, ponieprawo, chociażby ono było i uciążliwe, znajdzie waź jednak nie wskazano, jakiego rodzaju ograposzanowame w ludności, bo każde prawo po- nicJ;enia powinny być ulłullięte, i w tym razie
wiono mieć swoje cratio legis), :11e trzeba, aże mus:my oczekiwać na rozwinięcie tej zasady
hy prawa b)ły ściśle stosowane i wykonywane przez Komitl t ministrów, w którym mają się konprlez tycb, którzy są powołani do tego, o ileby centrow2.ć wszystkie prace nad zamierzo.Dą reednak miejsce praw 'tajęly różne rozponądze furmą ·
ia, niezgodue z istotą samego prawa, wówczas
Czy i w jakiej m;erze zajdą zmiany odno·
·atracałoby się zupełnie poc7.ucie prawa i dało
śnie do prasy polskiej, nie można jeszcze wyro~erokie pole do nadużyć. Ludnośń wówczas nie
kować.
iałaby odwagi odwolywt.ć się do powagi prawa, bronić się przeciwko nadnżyciom cboćby
KALENDARZYK TERMINOWY.
najniższych organów administracyi, bo n;e wiedziałaby, co w danej chwili ma większą wagę:
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. D z i ś Ludomila. J uprawo, czy też rozporządzenie, które jest z niem t r o Las50ty.
TEA.TR WIELKI. D z i Ś ~Ostatnie spotkanie," sztuW nic7godzie.
Temu włabnie Ukaz pragnie położj ć kres ka Kisielewskiego. Benefis p. 1 Wandy Siemaszkowej. Po·
na Najwyższe.i, wskazówce: "ażeby nienaruszalne czątek przedstawienia o g. 8 /. wieczorem.
VICTORIA. J u t r o po cenach zniżonych
i jednakowe dla wszystkich wypełnianie prawa "W TEATR
1
małym domku", sztuka Rittnera. Początek o g. 8 / 4
uwaiane było za najpierwszy obowią7.ek władz wieczorem.
i instytucyi, a niestosowanie się do niego pocią
WYSTA WA prac konkursowych na budowę gmachu
gało za sobą nieuniknioną za wszelki czyn saSzkol Y Handlowej lódzkiej, Piotrkowska 106. Otwarta
od g. 11 rano do g. 5 po pol.
mowolnyodpowiedzialność" .
BAL J\'IA.SKOWY. J u t r o bal maskowy, urządzo
Ta prawna podstawa życia społecznego i pań
przez Stow. wzaj. pomocy prac. handlowych m. Ło 
twowego ściśle i niezmiennie stosowana. mde ny
dzi w sali Koncertowej .
usunąć tys:ączne nieporozumienia, wynikające
POSIEDZENIE. D z i ś zebranie członków Sekcyi
z lekceważenia lub nawet świadom?go gwałcenia technicznej w lokalu własnym, Dzielna 31. p o czątek o
god~" 8 i pól wieczorem.
prawa.
luny jest duchowy stan ludności, gdy ona
ie, że po nad nią stoi prawo, jako wytyczna
iła jrg;) postępków i działalności, a inny, gdy
bo wa samowoli i niepo!!zanowania praw tamuje
wOb0doy jej rozwój i w~twana wieczny niepokój i obawy.
W łączności z tą za!!adą prawowitości rządu
W sprawie przysi~gi świadków. Z powodu
stoi 'ft.Ekazanll. w Ukazie Najwyż:izym zasada róczęstych wypadków Odmowy ze strony świadków
wncś~i wszystkich przed 8ądem i zupełna niezawisłe ść wszystkich sądów. Winra w ~upełDie skladan'"a w sądzie przysięgi, cJurish pisze:
(Nie istl'lieje żadna odpowiedzialność za odbezstrocuy i niezawisły, a więc wolny od wszel·
mowę
złożenia przvBięgi. Senat rządzący
r.
kich ~pływów administracyi sąd rodzi wśród 1udn_lki nfaoś6 w istotny wymiar sprawiedliwcści 1849, w sprawie M"l.tlina uznał, źe art. 97 - 99
711 i raltępne kod. kar. ustanawiając, że świad:
i 8z3('unek dla sędziów.
S .voboda religijna, a więc swoboda sumienia kowie składają przysięgę na posiedzeniu sądo
ludzhiego, to jest dobro ludzkości, które stwarza wem i że ka~dy przysIęga według obrządku
naj dacbetniejsze podstawy życia. W uznaniu te· swego wyznams i okreśbjąc jednocześnie sposób
o UKaz nietylko nakazuje przejrzenie wszyst- s1.hdania przysięgi przed osobą duchowną lub
"h pr!cpisów, dotyczących osób, należących przewodniczącym, nie przewiduje bynajmniej wyvryzllatr obeych, ale i rozporządh& usunięcie I padków odmowy ze strony świ:ldka dożenia
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przysięg.i ~edług obrządku tej religii, do jakiej
należy ~ l ~le w.y~nacza za tak~ odmowę żadnej
odpowledzlalnoscl. Tak samo odpowiedzialności

za niespełnienie tego żądania prawa nie określa
ani kodeks, ani ustawa karna, i dla tego sędzia
lub sąd, w razie takiei odmowy, bada tę osob~
bez przysięgi, przypombając jej o odpowiedzialności za kłamliwe zeznanie, lecz
wobec art. 1
u~tawy karnej i art. 1 kodeksu kryminalnego,
Olema 2a~ady do poci~gania jej do odpowiedzialności karnej. u
Strzeż~nie mostów. Z powodu dokonanych
w tych dlJlach zamachów na mosty kolejowe
0d d. 26 gl'Odnia wszystkie m09ty na kolejach
Nad wiślańskich, W araza wskc - wiedeńskiej i Kaliskiej
są strz~żone przez warty wojskowe.
W sprawie zgromadzeń cechowych. Na odb~tych k?nfl! r~ncyach starszych majstl'óW, w sprawIe przejrzenIa ustawy cechowej z 1816 roltu,
pOWZJęto doty( hczas następujące uchwały:
Pfzez szereg lat praktyki okazało się, że
zarządzanie sprawami cechowemi przez starszego
i podstarsz,ego, jest nie zawsze pomyślnem dla
zgromadzen. Byłoby poiądallem, aby kierownictwo zgromadzeń cechowych bylo powierzane
zarządom, jak to ma miejsce w stowarzyszeniach.
Zarząd,. oprócz starszego i pod starszego majstra,
winien Bię skhd: ć co najmniej z 6 osób, oraz
komisyi rewizyjnej. U.mano 7.a niezbędne wyjed nanie zezwolenia na zjednoczenie się pokrew·
nych f.,Jchów w jedno zgromad~enie; zakładanie
przy zgromadzen .ach kas por.yczkowc-Jszczędno
ści~wych i k.as zapomr gowych dla po'jupadłych
maJstrów, wdów i sierot.
W sprawie terminatorów gł.lwny nacisk robiono D~ ksztlilcenie się umysłowe młodzieży
szkolneJ. Obecny system daje bardzo złe rezul1aty. Szkoły niedzielnc-:zemieHnicze nie wystarczają, a przedstawianie świadectiva szkolnego przez klAndydatów na czeladników są tylko
czczą formą, gdyż wielu z tych kandydatów pod·
pisać się nawet nie umie.
Wreszcie, przekonano
się, że świadectwo takie
kupić możlJa za parę
rubli. Dla usunięcia tej anomalii należałoby
wypracow.ać ,zupełnie
nowe reformy, któreby
dały moznośc zakładania przez zgromadzenia
cechowe szkół wieczorowych, z wykłaaem cnoci ażby trzy razy w tygodniu, pozo3tawiaj~e
prawo nauczania w święta i niedziele. Należy
zobowjązać majstrów SUI'owym rygorem odpowiedzialnO~lCi 2 a terminato.ra, który by do szkoły
nie chodził na lekcye lub je opuszczał. Zwolnić
także należy terminatora oil wszelkich posług
domowych.
O pracowany ma być regulamin, aby terminatorzy nie mQgli samowolnie zmieniać miejsca
swe.i praktyki, podłu~ swego widzimisię, wpro·
wadzić SUf?W" kary na majstrów, którzy odmawla~ą termmator6w, i przestrZfgać pilnie zapidu
i wypisu ucznia, nie tylko w zgremadzeniu swo·
jem, ale i w innych miastaoh.
Co się zaś dotyczy czeladników, 10 w prze·
pisack ich odczuwać się dają braki dla jednej i
drugiej strony, dlatego wiele punktów, jako już
przestarzałych, należy usunąć. Niezbędnem wprowadzeni~ rygoru obowiązującego, obie strony t. j.
majstra l czeladnilul. w k westyi wypowiedzenia
pracy, do tego jest potrzebny termin chociaż 14
dniowy. Usunięcie ilamowolne czeladnika od
pracy bez wypowiedzenia, lub samowulne 0puBzczenie pracy przez czeladnika, winno być karane uie prze~ sądy, a rozpatrywane przez za·
rządy zę;romadzeń ce<,lhowycb, które najlepiej są
wtajemniczone w bieg swych spraw.
Wszystkie powyżej wymienioni sprawy po·
trzebują dluższego czasu, aby mogly być sumiennie opracowane, przedyskutowane. Z do·
tychczasowych narad widzimy, że biorący w nich
udział, obracają się w ciasnem kółku przestarza·
łych pojęć i o życiu bieżącem mają słabe pojęcie.
Obiady bezpłatne. Jak wykazuje sprawczdanie przewodniczących w czterech Komitetach
cyrkułowych, Zarząd chrześciańskiego Towarzy·
stwa. dobroczynności wydał w ciągu tygodnia,
od dnia 16 do 23 grudnia r. b. włącznie ogółem
37,834 obiadów bezpłatnych oraz 14,385 fnutow
chleba. Obiady te wydane zostały w kuchniach,
urządzonych przez Towarzy\!two dobroczynności
oraz przy Towarzystwach akcyjnych: K. Scheiblera, L. Geyera, L. Grohmana, Rychtera, (Leon
hardta, Woelkera i Girbardta) i Markusa Cohna.
Towarzystwo dobroczynoości. J ak wiadom 0,
Zarząd chrześciańskiego Towarzystwa dobroclyn~
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no~ci rOLclał wszystkim

opiekunom cyrkułowym
klllążki kwitaryuszowe, na podstawie których
zajęto się zbieraniem dobrowolnych ofiar wśród
mieszkańców i w fAbrykach na rzecz robotników
pozbawionych pracy. Ponieważ dotychcza!ł nie
wiadomo jaka właściwa suma wpłynęła z tego
źródła, a należałoby zamknąć rachunki, Zarząd
Towarzystwa rozesłał odezwy do przewodniczą
cych w KO-mitetach cyrkułowych z pco~bą o jak
najśpieszniejsze nadesłanie do kanceb.ryi Towarzystwa kwitaryuszów, posiadanych przez opiekUnów 'cyrkułowych, którym powierzono czynność zbierania of.ar. Wszystkie książeczki kwital'yuszowe złożone być winny na ręce Zfirządu
Towarzystwa do dn:a 2 stycznia r. p.
Zarząd Towarzystwa dobroczynności zajęty
jest przygotowaniem nowych kwitaryuszów, które wyda'le z08tan~ niezwłocznie po dopełnieniu
Zwrotu dawnych książeczek.
. Liczba zgłaszających się do Zarzą?u chr~e
ŚClańskiego Towarzystwa dobroczynnoścI ubogIch
robotników i rzemieślnikó IV, pozbawionych pracy, o zapomogi pieniężne ?raz bony na obiady,
w ostatnich czasach znaCZlllC wzrosła. Duść powiedzieć, że ilość wydawanych obiadów bezpłat
nych dosi~ga. obecnie do 38,000 tygodniowo. N !lo
zwięksr;eme Sl~ zastępu pomocy od 'rowarzystwa
dobroczynnoścI wpłynęła ta okoliczność, że prezydent m .. Ł1dzi od dwóch tygodni odsyła do
kancel~rYl Tuwarzystwa wszystkich zgłaszają'
cych SIę do Magistratu o zapomogi.
· W.śród przysłanych przez Magistrat łódzki
z~aJ~uJ~ się nietylko mieszkańcy Łodzi, lecz i
o ohc, Jak. Ż~bardzia, Radogoszcza i t. d.
.oCZYWIŚCIe Zarżąd Towarzystwa dobroczynnOŚCi wo~ec. szczupłych środków, jakiewi rozporządza, .Dle Jest w możncści zaspokoić żądań
wszystkIch potrzebujących.
W celu zasilenia funduszów Z!lrzlł d Towarzystwa .postanowił zwrócić się do prezydent:!.
m. ŁodZI o wy8sygno.wanie odpowiedniej .kwoty
z sumy, przezna~zoneJ przez ministerynm na pomoc dla pozbaWIOnych pracy robotników, która to suma przypada do rozdziału między Towarz,rstwa dobroczynności chrześciańskie i żydow
skIe.

Z "Liry'. Jutro o g_ 9 wiecBorem w lokalu Stowarzyszenia rzemieŚlniczo-śpiewaczego «Ura:., rozpocznie się zabawa. Sylwestrowska z prog~amem bardzo urozmaiconym. Cdvnkowie czynD~ prOszeni są o jak najliczuiejize zgromadzenie
SIę, w celu wspólnego powitania Nowego RJlU.

ŹYdowakie Tow. dobroczynności. W dniu .

~cborajszym

Zarząd żydowskiego Towarzystwa
d~' r,oCZ!nnoś3i wydał tytułem zapomogi na tyI,en bIeżący rub. 3,250 ubogim rodzinom tka-

czow, pozbawiouych zarobku.

Ułłł ł.

-- ,

ogniotrwałej zostal odjęty, co dalo

~=====

moż.ność złod~iej?m I·

otworzenia drzwi od kasy. Po sprawdzemu

przed~Iłlotow,

znajdujących się w kasie, okazał się bra~ ~o~ówkl W s~
mie 3.100 rb., naszyjnika z pereł, wartoscl 6CO rb . I bl-

żuteryi, warte ści 248 rb. Stróż stanowczo tWIerdZI, ze
nikogo nieznajomego nie wpuszczał w. no~y do do~u,
lecz rano, kiedy sień otworzył, wysz.11 n1epostruzen!e.
FajtlowiCz twierdzi, że w.czoraJ przed ~amkmę
ciem sklepu przyszło trzech ludZI, pro~ząc o ~mlanę 100
rb. i podejrzewa, że ci ludzie dokonalt kradZlezy.
Ogólne osłabienie. W ciągu dn!a ~czorajszego
następujące osoby uległy ogólnemu os~ablenlU: na nlIcy
Franciszkańskiej nr. 16 Chaskiel J amnlk, tr~g~rz. lat 35,
który oJwieziony został do szpitala Poznans~lch; n~ ul:
Krótkiej nr. 12 Katarzyna Antczak, lat 19, Jako clęzeJ
chora, odwieziona zostala do szpitala qzerwoneg~ I{~zy .
ża; na ul. Cegielnianej nr. 8 Marya ~I~e~, lat h, corka
krawca z Kalisza i na ul. NowomiejskIej nr. 32 Ab,ram
Bursztyn, lat 45, tragarz przybyly z Ł?IDŻY, pozostający
bez mieszkania i zajęcia. We WSZystkIch tych. w:ypadkach lekarze Pogotowia udzielili chorym dorazneJ pomocy.
Przy pracy. Robotnica fabryki S. Czamańskiego
przy ul. Długiej nr. 91, 20-letnla Annna Drymer, skutkiem zbliżenia się do warsztat'u, została ugodzon~ w pr~
we oko przez maszynę, będą~ą w ruchu. tak Sl~nle, IŻ
grozi j!1j utrata oka Chorą odwieziono natychmIast na
kuracyę do szpitala Czerwonego Krzyża.
.
Napady. Wczoraj wieczorem na powra.caJą~ą d~
domu W. M, 2>3-letnią ż~nę malarz.a, . na .ul. GlowneJ
nr. 40 napadł 5!Lk'ś mężczyzna i zrallll Ją. kIjem W ~lo:
wę. - Na ul. Sredniej nr. 16 Wawrzylllec Gumlll~kl,
lat 46, wyrobnik, napadnięty. zostal pr~ez dwu drabow,
zapewne W celu rabunku, ktorzy zadalI mu rany w gl?wę i czoło. W obydwu wypadkach lekarze PogotowIa
opatrzyli poranion!ch.
Drobne ognie. Wczoraj, o go~zini~ 5 minut 1~
popoludniu I i lL oddZiały strazy. ogniowej OChOtlllCZflJ
zostaly wezwane. na .ulicę AndrzeJ~ do. dom~ pod li ~q,
gdzie od przewro ~oneJ lampy zapalIła SIę posclel. Oglen
ugaszono przed przybyciem straży ogniowej.
- Dziś o godzinie 6 min. 15 rano przy ulicy Piotrkowskiej W domu pod Ji 269, zauważono wydobywający
się dym w mieszkaniu na parterze. Zawezwany II oddział straży ogniowej ochotniczej, po zerwaniu podlogJ
ugasił palącą się belkę· Oddział I·szy zostal zwrócony
z drogi do koszar.
- O godzinie 7 rano przy ulicy Wólczańsklej w domu pód },~ 125, zapalily się gałgany, któremi byly przykryte ziemniaki. Ogien ugasili domownicy przed przybyciem l I II oddziałów straży ogniowej ochotniczej.

SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.
Teatr. Wc:toraj. z pOlvodu niedyspozycyi p.
. Olszewskiego, zamiast zapowiedzianej operetlxi K.
l\lillthkera «Niewiuiątko :II Belleville> , wystawio·
no «Muszkieterów w k'asztorze:., operetkę Varneya.
Z wykonawców tej opel'ctki, wystawionej
bardzo etarannif', wyró.inili się panie: B;elska,
Maryańska i Różańsk.a, oraz pp.: Szelągowski,
Silvini i ZaknewiJki.
D.liś bene1il Wandy Siemaszkowej, który pra·
wdopodobnie wypełni widownię teatru Wif lkiego
doszczętnie. B~dzie to ostatni występ Slemaszkowej przed wyjazdem do Lwowa.
Repertuar teatralny na dni najbliższe zapowiada:
T e a t r n V i c t O l' i R" W S O b O t ę w i ec z Or e m po cenach zniżonych «W małym domkIP, bardzo interesującą sztukę Tadeusza Rit·
tnera;
w n i e d z i e l ę po p9łuduiu, na przedstawieniu popul&rnem po cenach bardzo nizkich
«Damy i huzary>, lI:omedJ a Al. hr. Fredro.
T e a t r W i e l k i: w niedzielę po południu
na przedlitawieniu popularnem «Robert i Bertrand,
czyli dwaj złodzieje>, wesoły wodewil; wieczorem
po cenach zwycLajnych «Baron cygański>, operetka Straussa.

1 Ze Zgromadzenia czeladnikówazewekich. Dnia
u' .stycznia, ? godzinie 3 po południ~, w ~ospoz~e. czeladnlków s~ewckich, przy nlICY Wldzewskkle J tWl' domu pod M 8 odbędzie się posiedzenie
'
war a ue.
'!V. p()nic d"iałek zaś, t. j. dnia 2 stycznia o
. . le W'
. . N.
godzlllle d9 rano
M P
. ' W k oacle
me bOWZIęCl&
b ż ń
. . o praWIone z t · ·
stwo za zmarłych (' os anIe załobne na o e złonków Zgromadzenia.
Ze Stowarzyszenia m'
WczoraJ' o godzinie 8 . aJslrów fabryuznycb.
WIeCzorem W l k lu 8to
u a
warzyszenia majstrów fabrycz y b
dnictwem wiec-prezesa, p. K n c , pod przew~b
·
. Z
d
któ
na ego, odbyło SU}
pOBIedz6Dle arzą u,
ry postano WI'1
d 14
IItycznic'l. r. p., w lokalu Stowarz"szen w 'd"
'
.
d
ó
J
Ul. urza ZlC
Wleczorlllcę. Na gOllpo arz w zap ro 8Zon
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SPOSTRZEZENIA METEOROLOGIOZNE.
delskiego Erbrycha i Zendlewicza; zapoI's pp. y.
Stacy( centralnt!j K. E. Ł.
·
,
y przYJmUJą tylko gospodarze. Ceny ustanOwiono po 2 rb
lO>
-d
..... o .1>11'-'
50 kop .. od panów i 1 rb .. 50 kop. od P~ń. Pro~
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ó
gram wle~zornicy ma byc bardzo urozll1aicony.
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Data.
Po :lałatwleniu tej kwestyi Zarz~d przystąpił do
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~l:
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przejrz:D.ia rachunków, aby buchalteryi ułatwić
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~
~zynnOS(ll w sporządzeniu bilansu za ro~ 1904
-z dnia 29/XII
l pr~ygotować ntll.teryał dl .. Komisyi reWIzyjnej.
29/XII 1 ppl. 74i.3
1.0 26
Z 2 \Temperatura
mu.+ 53 C.
ulic Zlłohwa~a kradzież. W domu pod 1i 21 przy
Z 5 Temp
era tUTll.
soli YI ~lo~omleJSkiej. od .front,u mieści się hurtow'y sklad 29/XII 9 w. 734.0 1+ 0.8 92 1
kój, z k~ó zl J akóba FaJtlowlCza, poza składem Jest po- 30/XII 7 r. 1729.0
5.2197\
Pc Z 3 min. - 0.2) C
gO

..

.

,.,:t

-

dwórze.
stoi kasa

WpOtkoJU
d~zwi wychodzą. do sIeni i okno na, potym mieŚCi si~ kantor, w kto rym

+ I

1+

I

Opadu 5.2

0

domknięte' ~I, .zauważyl, że drzwi do kantoru są nietorze niekag y ,Je ot~O!'zyt przekonał się, że W kan-

~lkogo 1 ~est cIęmno. Zamknąwszy drzwi
na klamk
bezzwloc:~·poblegl': zawladomic o tem Fajtlowicza który
zapalono Ś~.wr~az ze stróżem udal się do kantor~. Gdy
. latlo, przekonano się, że zamek od kasy

6 rb.

Teofilowa Polask", wygrane w karty 3 Ib.

Zamiast powinszowań świątecznych
noworocuycb.
Dla biednej 1'odziny Krawczykowskiej.
Ignacy Peterson 1 rb.

Zamiast powinszowań noworocznych.
Na ch1·ześc. kolonie letnie.
L. Bondy z żoną 3 rb. - Wladyeławostwo Wściekli
cowie 3 rb.-Fran'!iszek Kamocki 3 rb.

Dla chorej nauczycielki.
Apolinarstwo Zajfert 1 rb. 50 k.
kasę

Na

wdów i sierot

przy Stow. wzaj. pom. majstrów fabr.
Antoni Szymański 1 rb. - Roman Erbricht 1 rb. Roman Tydelski 1 rb.-B. Knabe 1 rb.-Trepka 1 rb.

Na biedną wdowę Ost1·owska.
Alfons Jackiewicz 1 ~b.
Na Ochronę I katolicką.

Jan Tum 1 rb. -

J ózefostwo Zimowscy 2 ruble. - Konstantynostwo
~og!lniccy 2 rb.-Apoloniusz Szymański 2 rb. - August

I Adela Olszewscy 3 rb.!

głodnych.

Na

Józefostwo Zimowscy 2 rb. - Dr. Olszewski 1 rb.Zofia Libiszowska 1 rb.
Maryanostwo Morawscy 2 rb.

Na Komitet przeciwżeb1'aCzy.
Konstantynostwo Mogilniccy 2 rb. - WŁadysIa
wostwo Wścieklico wie 5 rb. - Konradostwo Hykiel 1 rb •

Na biednych, pozostających bez pracy.
A. Szymborski 1 rb. - K. Waśniewski 2 rb.- Józef
Suwalski 1 rb. - Władysław Suwalski 1 rb. - F. Marchwiński 1 rb. - Aieksandrostwo Roszkowscy 3 rb.
szkółkę 1·zemiosł.

Na
Czesław

Medyński

1 rb. - Bolesław Krajewskl
1 rb. - Wladysław Magnuski (inżynier) 2 rb. - Józefostwo Wilkoszewsc-y 1 rb. - Władyslaw Kulski 2 rb.Józef Lachmanowicz 2 rb. - Franciszek Sslski, majster
mularski, 1 rb. - E. i M. Gedee 1 rb.

Na

Kasę

wd6w i sierot

przy stow. pracowników handlowych.
Izydorostwo Żana 3 rb.
niezamoźnych

Na wpisy dla

uczniów.

Wiktor Cza)ewski 2 rb. - Stanisł~w Łąpińskl 1 rt.
Tadeusz Boguckl 2. rb.-Walenty Kaminskl 2 rb. - Helena l Konstanty Swiderkowle 1 rb. - Czesław Medyński 1 rb. - Mieczyslaw Koludzki 2 rb.

Na Och1'onę III. .
M. Bartoszewski 3 rb.
Na P1'zytułek noclegowy.

Ksiądz Malczyński 2 rb. -

A. Rybak 2 rb.

Dla najbiedniejszych.
Anastazostwo Bitdorfowie 1 rb. - Konradostwo Hykiel 1 rb - L K. Drzewińscy 3 rb, - Rejentostwo Klemens i Wanda Krajewscy 5 rb.
Na Żłobek.
W. Łyczkowscy 50 kop.

Dla 1'odziny T1·awczY11.skich.
Janostwo Sulimlerscy 1 rb. -

Na

Julian Keler 1 rb.

Kochanówkę.

R. Schatke 2 rb.

Dla Antoniny Miszkw'ka w Kochanówce.
Antoni i Zofia Żelazowscy 3 rb. -

lVlaterniccy 3 rb.

Na biedną 1'odzinę K1'awczykowskiej i Ostrowską.
Waleryan

Dudzlński

Na

2 rb.

biedną wdowę Niewolę

Leon Jaworski 2 rb.

Na

K1'oplę

Mleka.

Urzędnicy I

majstrowie fabryki Tow. akc. przem.
nMarkus Kohn" 11 rb.
Konstantostwo Jasińscy 50 kop. - Bronislaw Clchocki 1 rb.

Dla pozbawionych p1'acy.
rozporządzenia. Biura wyszukiwania
Wladysław Magnuski, inżynier 2 rb.

(Do

pracy).

Na Bi~t1'o wyszukiwania p1'acy.
Wladyslawostwo Wścieklicowie 2 rb.

0 11

010 rwata.
D' ś
lampk~J wo~i~lO. godziny 7 rano. kiedy stróż domu gasi!

głodnych
świąt

Antoninę lUiszkurkę.

Net

'<I)

OD

I

Net chleb dlet
Zebrane u pp. B podczas

OFIARY.
Dla pozbawiionych p1·acy.
Bezimiennie 1 rb. 60 k.

Dla chorej nauczycielki.
Zebrane w kólku znajomych u pp. T. 3 rb. 50 kop.

Na Pogotowie ratttnkowe.
. Zygmun~ Wel~reb 3 rb -Lucyan Knopf 3 rb.-FranCIszek Sal SkI, majster mularski 1 rb.
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I na żon~ Ka~perekiego,
J~zeJę, ora1: córkę ~roui~ I~ej) W Prusach d3·jeko dopr<YwadzO'Uo w kunsz- '
oble
poczem
do Cle eprzemiany
To, co
sławę

l.

~a~ordował,

wr~Clł

$2

wsze')J~ich

=1

wartośch.

swego IDleszkama J zabrawszy sznur, pobIegł do w każ~~m in~y~ k~ajll,: szczególniej w stosunku
"
.
.
. .
do mmeJszoścI D1emleckI<;ł uznanoby jako dowód
Radakcy':l tygodnika eSilort> ogłasza kOD- lasu..
i
Za
mm
uda~ Sl~ OJCIec, ale w leSIe stracI1
bsrb!lrzyńskiej niekultury, t& na kresacb wschod·
kurs futogr~ f.czny, dostępny wyłącznie dla pań
g? Z O~Zl~. ~oplero gdy ,po długich pos~ukiwa- ' nich uch)dzi za akt popieram'a niemieckiej kul·
amatorek.
Okazy, w ilości nie mlliejszej nad 10 odbi- macb . JUZ . mIał po,wrac~c . do ~om.u, ujrzał na tury. Można sobre wi~c wystawić, cO sobie
m~iejszości obcojęzyczne
musz·ą· wyobraiać pod
tek, lÓin( ., treści, nadtlyłane być m(ą do 15-go I drzewIe WIszącego syna JUZ bez zyCla.
pOJęc iem "niemiecka kultura".
maja 1905 r.
. ~ astępni'6 pan G 3rlach omawia cyto\yane
Wymiar zd j ~ć nie muiejszy nad 9X 12 ccu·
w IZbIe prze~· posła polskiego p. e:zarl,ń~kieg :>
Wiadomości
tJmetrów.
.
roepOl'lądzeDle dyrekt:>ra jednego z prowincyo.
1'emllt zdjt:,ć dowolny.
nalnych :takła·d'ów wychowawczych w Prusach
Odb tki pl"7.e8ylać m1eży w ~apiecz~towa
Sprawiedliwość niemiecka.
zacho.dnich p. Kramwg), na mocy »t6rego ponych kopertach, opatrzonych godłem, z zacho·
Pisma lwowi k ie donosult, że w Hamburga moclllk piekarski Marszewski z Czerllka miał
VI aniem zwykłyth przepisów konkursowych.
aresztowano
.du cbacza praw ze Lwowa, zajętego, opuścić. obowiązki: 11'. swego pryncypała, d'l atego,
Jeżeli l Iść nadesłaoJch odbitek będzie zna·
w.
kancelarYl
adwokata. d r. Lewickiego we Lwo- te ten Jest polakIem. Ochrona dla rzemiosła l
('zna, a jakość ich odpowiadać będzie wymagaWIe, Wiktora Banacha. Wystała go rl1sińika lłwalc.zenie .bezrob?cia.. Nat.nralnie i p. ~rause
niom artystycznym, redakcya eSportu> urządzi
cNarodna rada> w celu zbadania na miejlJCu pl'~y!l)ęga, Jak kazdy llluy normalny pruski' urzę
z nich wystawę.
stosunków emigrncyjnych i warunków, pod ja- dU'l'K na te h !lsh. Tylko gdy chodzi D po~kich
Na nagrody w przedmiotach redakcya rrze·
kiemi emigranci rus : ń,cy mogliby prze~iedlać się .rpodidanycb, ". ' wtedy z~ien:ila się postać rzeczy,
znRcza 50, 25 i 10 rubli.
do Ameryki. Baoficb zwrócił się po infvrmacye W bł!og')SławlOnycb dZledz!D>a:eh czterech k.lll1'J
Skład "jury", do którego przyrzekł należeć
do prywatnych przedsiębicJrców hamburskich i kO'lejowych, będzie przecież IDI()?;lla przynajmniej,
dr. L Anders, prezes Tow. futogrdlcznego, nie·
towarzystw przewozu emigrantów di) Ameryki; dwie klasy obywateli państwa &dróżnićI
bawem b~dzie ogbszony.
nadto sam na własną rękę badał te stosunki.
JieŻ'e)i polacy bojk~tują niemieckich kupców
Ciekawa rzecz, jak sobie eSport> poradzi ze Ponieważ niemiecki kodeks karny nważa wkra- .
l
przemysłowców-pO'wIada
d2.11~jl autor
to naspra wdzeniem, czy okazy eą istotnie zdjęte i danie się w tajemnice przedsiębiorstwa za zbrotychmiast cała wszechniemiecka Jlrasa 'obwiesZ'..
wykou ane przez panie?
dnię, a!'esztowano Bloacha i osadzono go w ares~
cza tę sm'lltną rzecz z użyciem od11!!'Owiednich ko·
cie śledczym. wNarodoa rada" zwróciła się do mentarzy, skarg i groźb w cały'c·.IiJ NiemczeclJ..
lwowskich władz polit:vcznycb z prośbą o inter- Z Ipewnie nie jest to lad nie, jeż·eH przenosi się ,
wencyę i zaopiekowanie się uwi~zionym.
polityczne lab narodowe antagonizm'y w dziedzinę życia ekonO'micznego. Ale napr.~ wysuwa
Zarząd Towarzystwa Sosuowicki€go kosię kwestya,. czy na tym puncie n4~ grzeszonO"
palń w cbwili ujawnienia nadużycia otworzył
wi~cej z niemieckiej, jak z polskiej, strony. PO'kast; i zrewidował ją w nieobecności wład1. śled
tem
jest to zasadniczą różnicą, czy, plIywatni luczycb, wbrew prawu. Władze te nie mają moż
-8dzie czyoią C0'8 podobnego czy też" władze. Tu
ności naocznego stwierdzenia stanu' kasy po uwspomina au,1;(;}r rO'zporządzenia land1JTata w Kocieczce Cedrowskiego i określenia istotnej sumy
w jednym z 08t~tnicb Dumerów wolnomy- ronowie,
nakazujące akuszerkom obwo&owym nasprzeniewierzonej. Wszystko to ujemnie wpływa ślnej «Berlina Zrg.> należący do stronnictwa
na wyświetlenie całej sprawy. Wobec tego po- cmrzehciańsko-jpołecznego członek parlamentu nie- bywanie środ,kllow leczniczych z no\VlO ' koncesyonowanej w te-m mieście niemieckiej a~teki.
st~pek Cedrowskiego nie mGże być zakwalifikoroie €;,kiego Gerlach pOddaje energicznej krytyce
Urzędnik administraGyjny powinien w swowany ściśle, jako sprzeniewierzenie. Z tego też polity k~ , stosowaną pnez rząd pruski, wobec ludich
fankcyach!
liuędowych stać po nad partyami
wzgll,du władze austryackie odmawiają wydania ności pohlkiej.
i
po
nad
nał'o&owościami.
Dla nieg.'O nie poC. i skłonne są do wypuszczenia go na wolNaprzód wspomina o rewiz.y i odbytej w pawinna być roZ'stl"'AJ g'\jącą osoba, 100\ je) nazwiJlOŚĆ •
łacu w Slemianowicarh, gdzie -jak wiadomo- Du włościanina wsi Wyględaly, pow. wę szukano polsk.ieb elementarzy, które rozdawała sko, kończące· Iti'ę na "mann" albo n&k.i.... Jakże
jeszcze. w: po-wiecie koronowskim być je.growskiego, Bartłomieja Kacperskiego, przyszedł hr. Zofia S~erobekówn~ flzite io-m wiejskim. Jak może
den polak, k.t>ói'yby nie zachwiał si. w zaufadziko-powiada
p.
Gedach-brz
mi
ta
wiadomość
j
syn jego sąsiada, Józef Oraczewski, . z prośbą o
to n ie jest ODa przecież nieprawdopodobną. Toć niu do bezstroulneg(} wykonywania ul1z~dn ze stroo oddanie mu córki za żon~.
ny landrata, !łk.~ll} czyta, jak. ten l a·Dłlra t polfi K. prosił młodzieńca, ażeby tu przyszedł p.rzecież przed ki jku laty zamknięto pewną dam~
ską aptekę bo,j,kotl1jl) a nadaje pr~W'ileje nie(p.
Janin~
Omańkowską,
przyp.
red.
)
do
więzie
nazajutrz, gdyż na razie nie moie mu daĆ' żadnej
nia, ponieważ darmo udzielała lekcyi polskiego mieckiej.
odpowiedzi.
W ten 8'l~~{jb hoduje się wrogóW' państwa ...
języka.
W Turcyi u cfana.tycznye,h:. muzułma
Konkurent jednak uczul si~ tem dotknięty
W
ten
SpOSGQ. urabia się całą lwlllłość polską \
nów
byłby
podobny
akt
nietolerancyi
niemożli·
i scbwyciwszy leżącą na ziemi siekier~, uderzył
wym. Ale w Prusach kwitllją go zadowolonym na zwarty s~e-J'eg najradykdniej8zej: 0pOZyCyi.
nią Kacporskiego tak silnie, te ten padl trupem
"WS'ty81ty; obywatele pruscy są przed prauśmiechem powołani reprezentaci «der staatser· . _
z roztrzaskaną czaszką·
wem
równi'" _ Z:lwsze jeszcze figuru9,e to zdanie :
haltenden
Gesinnu6~
(prawowierności
p2
ń
itWOSzaleniec nie poprzestał na tem i rzucił się

I
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zamiejscowe.

Z KRAJU.

Polacy w Prusach.

I

,
l

e

217)

wU K

M I J A Ł O W I C.

-

Do krwawej nocy...
Powieść współczesna.

(Dalszy ciąg-patrz Xa 293).

Ukrywszy się za kotar~h podsłuchiwała rozmowy.
Doktór tymczasem objaśniał, że po zbadaniu
chorej znalazł pewien obrzęk niektórych części
organizmu; jest to uowód ...
I wyszeptat dalsze słowa tak cicho, że Draga nie mogla icb dosłyszeć.
MÓWili jeszcze szeptem, aJe nie drugo. Dostrzeglszy ruch w pokoju, szybko powróciła do
łóżka.

W tej chwili wszedt do pokoju lekarz wraz
z
królem.
Dyl nawet czas, że pod wply\Yem próśb matPanowal tu pólmrok i tylko światlo z sąsieki Sa za miękl i już, już zaczynało się chwia6
doiej
sali dobiegało ' wielką smugą·
polożenie Dragi. Zaszla nawet taka sytuacya, iż
Przy ciemno-zielonej osIonie lampy, Draga.
.htoś z boku szepnąl jPj, że chcą ją otruć.
wyglądała przerażająco blada.
\Yieść ta przerazila Dragę, ale nie zniechę
Lel,arz podszedl du niej.
cila. Teraz do gry wciągnęła w~zystkie atuty: al- Cierpliwości, pani. Choroba minie.
bo padnie, albo wyjdzie zwycięzko.
Porwała jego rękę i przycisnęla do ust.
l\:iedy Marya leczyła się u wód, Draga nie
Daj mi trucizny.
wyjeżJżala ani na chwilę z llialol?rodiJ.
. '
Co pani mówi. ..
Pewnego dnia wieczorem, wlllegl do mej ka_ Wiem, wiem wszystko .. Ja tej haAo! nie
merdyner króla, Beniamin clel Tabro i szepną!
z cicha , że królowa matka wymusiła na _\.leksan- przeżyję· · · .
I poczęTa spazrnowa ·~.
drze odroczenie ś'ubu, podobno na rok czasu.
_ Uspokój się , pani; przepisalem jej brom
Tego najbarJziej obawiała si ę Draga i dlai natryski. Muszę w tej chwili odwiedzić jeszcze
tego postanowiła jak najrychlej dojść do celu.
jedną choff~ niehezpiecznie, ale za godzinę będę
Ki ~ dy p ewnego wieczoru przybyl do niej Aleksander, aby jej to obwieści ć, zastal ją w lóżku, z powrotem.
Led wie doktór wyszedł, spazmy się pDwtóchorą·
\\' sasi8duim pokoju skJzial lekarz i, wspar- rzy1y.
Jaka hallba, jaka hallba! ...
ty ~la 10kciu, ro zmyślar.
Jam jej przyczyną···
_ Co ci jest? - zapytat król d03y<.i surowo.
1\ie, to ja, a nie ty, królu!
- Chora jestem . .
Rozumiem, ale twoje obecne polożenie nie
- Boli cię co?
martwi mni e, owszem, dumny jestem z tego., Czy
_ Lekarz J8st w drugim pokoju. Zapytaj go.
myślis'Z, że pozwolę raz jeszcze to zrobić, cos daposzedl tam.
Draga porwala się z lóżka i w koszuli, po wniej zrobiła? Nie. Ja nie chcę, żeby (lziecko Obmi~l;: kich dy,ranach, pobiegla do sąsi e dnich drzwi. r enowiczów pod progiem się rodzilo.

I

l

- NJi6)-> uie, nie mów tego ,- ~ezęla troclłJę'
ciszej, ju0. hez spazmów. - Czy nie- zuasz sweg.o,
ojca i swojej matki? Przeklęliby. mnie!... 'Y a lę'
śmierć. nki korone w takich . waruJ11kach. Ja hi a'dna dziewezyna., j·akkolwiek ród, mój. pochodzi, @Gl
wojewodiów ... Ja ffi!;lffi zostać kr,ó~0Wą Serbii!. .. er
naród. I~owie o tern?
- A czyś mi S3ma nie mÓlwila., . że qyłN'f tuIde wJPudki w dziejach? Czyś- nie powtarzala." że
takie· królowe stawaly się ulub,tenicami sweg.(), nar.od.Ul~•..

_

Może

ty myślisz, Sal~~a, ie ja, to

u1il'1em opowiadalam?

li.

jakim

- A chociażby z celelll!: Kocham ciebie- i tylko z tob~ chcę dzieli6 dolę lub niedolę s<wogo ży
cia . Oto moja ręka i mojp slowo. Od jiltra będę
tu codziennym gościem" a gdy ci sitt t-y;:lko zdro wie poprawi, natychmtiiast weźrniem~ ślub. Im
wcześniej ~ tem lepiej l
Uścisnąl jej dtOI~ ] wyszedł.
Draga nasIuchj:wala, czy ka;r;'\3ta odj echala>.
Skoro turkot ucichI, zerwała się ~atychml;a.str
z lóżka , zrzuciła ~ieloną, o slonę ~ lampy i alp-.
żyla blado· różową·
Następnie, llbra:v,szy się "W li('lk~d , mate:l!ya1n~
szlafroczek, zadzWonIla na sltIiŻ~C~ l kazal<\ pod~c.
so.bie herbatę , oraz przygot.o'V.M kolacyę. Na d WIe
oooby.
potem łtsiadta przy biUl' ku i napisab kartkę,.
a zaadresQ\Vfl.WSzy ją do. Niko.den~a LU!l0Wica, naIychmias.t kazala rou ją odeslać .
W g o.dzinę pott}m, Nlko.dem hył już 11 Dragi.
- Cóil to, kuzynka dotąd w negliżu?
- Przeżytam dZlsiaj jedeJ1 ~ najważntejszy ch
dni w życiu.
(d. c. n,).

P;ątek,
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'W ,konstytucyi.
Ale uiedlug~ nie będzie ani je·dneO'o cll Jwieka, któryby mIał odwagę cJ t')wać
to zOda.n:e in~czej-jak ironicznie.

Z prasy polskiej.
w

<Czytelni dla. wszystk ich" p. Brzeziński
'poraszył ważną sprawę zbadania: "ilu mamy a-

nalfabetów" w kraju?
Cly istotnie jesteśmy "kr~jem analfabetów"?
J aklJ. o~setkę 8 ~ anowią ci ni'eszczęśli wi kalecy
ducho~l, któr~ch społeczeństwo skazało na wie,~~ną clemnot\? Czy naprawd~ mamy w kraju
-60 do 70 procett"lW zupełnych ana.lfabetów.
~ytaDJe to, należące do najważniejszych zagadnień Społeczuych, proponuje p, B. rozwiązać
z~ po~ocą ankiety i w tym celu zwraca się ,~o
szarokIch. kół intd g( ncyi całeg,) krRJ ~ z pros tlą
z~adaDle własnej okolicy i przeslaOle do r~da.
kCyl <Ctytellll*ł odpowiedzi na 4 następujące
zapytania:
"l) Nazwa wsi (miasteczka), gab,. powiat,
liczby mieszkańców narodowości pOlskiej i innych (żydów, niemoów i t. p.), liozby mężczy'zn,
kobiet i dzieci w wieiu od lat 7 do 18 . Srednia zamożność mieszkańców. Ekonomiozne i kul·
tualue warunki bytu (urodz, ziemi, z~ro?ki, są
tliedztwo mia"t, kolei, szkoła, księgarma I t , p.).
. 2) Ilu ludzi dorosłych (w wieku do lat,I.8)
l]ml~ tylko czytać po polsku? ilu mężczyzn I Ile
k J.ble.t? Ilu umie czytać i pisl!ć po po~sku? Ile
dZIeCI, I młodzicży (od la t 7 do 18) umIe ty l~o
czyta~? .ll~ uI?ie czytać i pisać? Ilu ludzi ~1Dle
c~yt2.,O I p;sac ~ i,Dnych Językach (po ,r~sYJsku!
Ulemlecku). GdZie nauczyli się czy tac I pISM?
(w szkol.} .w d~mt:? jeden od drugiegl'?) '
. 3) Jakle kSIążki i pisma spotykają się naj'
więcej ~ś:ód ludu (wymienić tytutyl). hliie są
najcbętDle] czytywan(? Jakie książki i gdde lud
sam kupujt? pożąda,
4) Podpi:l i shnorvisko społeczne osoby przesyłającej odpowiedzi, uwagi osobiste".
Wezwanie swoje kończy p. B. w nastęi'l.1jący
sposób:
<Pragnęlibyśmy do tej ważnej sprawy wcią
gnąć cały lJasz światły ogół prowincyonalny, 7.a.~
równo księży, nauczycielów, lekarzów, prawni·
ków, ,obywateli i, t .. p., )~k i wykształconych
wluśclan, rzemiesllllków I JOnych.

°

Każdą odpowiedź-bIle

"Magistraty już się przeżyły i zastąpione
powiony przez samorząd miejski z jego sze·
rokiemi s.trybncyami, poważnemi pełnomocnic
twami i samodzielnością, FiAkt ten nie ulega
wątpliWOŚ0i.
Rozszerzenie. praw Magistratu i
upoważnieni.e go decydowania spraw miejskich
. byłoby absurdem, który nie wytrzymuje krytyki uni teoretycznej, 2ni praktyczn<j .. " A dalej
tak pin(:
"Je śli tutejszemu krajowi i Warszawie w
szczególnc.ś ~i sądzono nar( szei e skorzystać z dobrodlliejstwa s amorząi!u miejskiego, to nowe instytucye będą postawione odrazu w daleko lepsz y ch warunkach, aniżeli były miasta CesarStWIl, gdyż magistraty
oddad~ą im got ') we, do·
skollllle zorganizowane niektóre wydziały gospodl4fstwa miejekiego i odpowiednio przygotowany
i stojący na wysokości zadania personel urzę'
doiczy.
.Za~adnyj Gdol>" uw~ża artykuł p. Glinki,
który wypowi~da fiię jako gorący zwohnnik s;.,morządu mie jskiego w Królestwie Polskiem, za
znamieuoy, bo śn-iadczący, że sprawa wprowadzenia tEt 'j ssmorząda miejskiego została już
n i ewątpliwie zdecydowaną w Idera<:h rządowych.
"Nowoje Wrem :a" nie damo uważane jest za
cohry wskdaik pr~dów w górnycp, sferach.
Hożna wię(J ocz'ckinać wkrótce już wprowadzenia u nas esmorządu miej ~ kiego.
W rozwinięeiu srtyb.ułu p, Gl inki, inny autor 'Ił' <Now. Wre m >, podpisujący się pseudonimem "Husskij", dodaje na3tępujące uwagi:
,,1'ylko działaj~c na jednakich z innemi mi2.stl,mi państwa zasada,:·h samorządu, zarząd miej-o
ski uietylko Warszl!.wy, ale wszystkich innych
rui~st w Królestwie Polskiem będzie mógł pcstawić gospodarkę miejską na poziomie odpowiadającym stf)sunkow~ wysokiemu rozwojowi
kulturalnem. tego kraju".
być

*

Czytamy w <Nowostiach> (ur. 337)'
"Z polecenia ministra spraw wewn~trznych
gabernat<Jr moskiewski zażądał od prezydenta
m. Moskwy, ks. Golicyna, formalnego w.ytlóma·
czenia się z powodu popełnionego przezeń prze}roczenia zakresu władzy wobec oddania pod
rozstrzygnięcie rady miejskiej spraw, wychodzą
cych po za granice kompetencyi tejże rady."
Jednocześnie dzienniki donoszą, że gubclrnator moskiewski założył protest przeciwko uchwale rady m. Moskwy z dnia 30 b. m., zawierającej s~ereg petycyj do rządu.
W logicznym, lubo nie bezpośrednim związ
ku z tą sprawą jest wJijaśnienie senatu, że pctycye, uchwalone przez rady miejskie, gnbern!ltor jest obowiązzny pr)\es:\ bć władzy wyższej,
chociażhy z treścią ich się uie zgad?ał. Ponieważ jednak każdy wniosek musi być poprz.ednio
roztrz~sany na po~iedzeniu rady miejskiej, gubernator przeto nie powinien dopuszczać, aby
roztrząsl1no sprawy, do rad m:ejskich nienależą
ce. O i'e wszakże zaniedba przerwać obrad nad
niewhściwym wnioskiem i umożliwi zapadnięcie
formalnej uchw&ły, natenczas winien zakomuni-

sumienną i 8zczerą

przyjmiemy z największą wdzięcznością, nazwiska osób przesyłających ogł:\szać b~dziemy
w <Ctytelnh, a W miarę zebrania materyała liC~?owego, nie omieszkamy opracować go i ogło·
s:c publicznie>.

Z prasy rosyjskiej.
ł . Nerwo w! nastrój a raczej rozstrój chwili o-

Ś~ci~~Jo p;~~nlknął aż do posiedzeń r~d miejskich.
z8zwyc~aj spokojnycb,
cydent taki wpeJ m. Woroneża. zdarzył się in.
rezyd'
l
b
u ~zcić przez po
U)ący zaproponowa, a y
WstanIe
. Ć . d
,doycb który umarł
pamlę
Jt: nego z ramadze~iewlltalo. łf~ tych dniach. Całe zgroWstał o t
.' • d n
s en t aCYJDle
ty lko radny , p. Bezruko w. łf 1st·
Sle e
,row zaproponowsł, aby jedną ze ępme P: ' . z~u·
.na~.\fać imieniem nieb JszczYka ;Z~Ół mIejskIch
proteiltował. O wiele lepiej ~ w~ł :zru~ow z~6
nabożeństwo Zll. dl1szę zmarhg,)
-Ok )rawl
,zwa,ć imieniem człowieka pryw~tnego s~ odę dna.ku _ rzekł p Bazrukow - wniOsek
o at·
osoby bardzo ~ielojalnej; p. Szauro:Y:~:~! od
kro'
, l ',lnoś 'la Powatał wielko h eza
S:e
'. b
.. J ną Dle oJ..
I.i.'
•
I
ałas.
Wygłoszono namiętne mowy. Komee kOńców 0pinię p. ,B ezrukowa zanotowano Wprotokule po,J:jiedzenia-na wieczna rzeczy pamiątkę·
•
w sali ratu;::s ~ebatów,

i

dnia 30 grudnia Ul04 r.

I kować ją władzy

I

05łoszoną

I

przez

*

Dzienniki kijowskie ogłosiły nast~pujący
rozkaz policmajstra miejscowego:
"Zalecam ponownie podwladnej mi policyi
aż.eby ?przedzająco, grzecznie traktowała pu~
bllCzuofc bez nHnICy stanu i stanowiska. We
ws~ys.tkich prz!pad~~ch z~racania się lub zetknIęCIa z pubhcznosClą policya powinna dawa
p~zykład spokoju, ~aktu i cierpliwości i nie po ·
wI~na pozwalac sobIe n~ wyrażenia się grubiań
skIe lub SZ) dercze, chOCIaŻby uie zwrócone bezpośrednio do osób. "

*

ECHA WOJENNE.
-8-

ni:

.

*

pisma modlitwę O pokój,
rozesłaną ducnowieństwu przez J. E. arcybiskupa Popiehl, opatruje <R1Ś> w następujący komentarz: "Rzecz oczywista, że d uch0wieństwo
pr?tlić ~o~inno !Joga o ~okój. My jednak, la.d~le śWIeccy, wpIerw będZIemy prosili Go o zwyCIęstwO" .

wyższej."

W odpowiedzi na fcljetony p. Mienszykowa
w" Now, wrem." i art y kuły p. Dembczyńskiego
w <Rusi" zJ'awił się w <Now. wrem.> obszerny
artykuł głównego naczelnika. intendentury, gene·
rał-le.itnanta Rostkowskiego.
Szef intendentury zapewnia, źe wojsko na
placu boju posiada olbrzymie zapasy żywności i
u brania, a z ROll~i europejskiej nieu3tan~ie idą
nOwe transporty Intendentury. Słowem metylko
wszystk? składa się ja~najpo.myślniej, ale nig~y
jeszcze mtendentura Dle dZiałała tak znakomld '
.
b
. G
ł
Cle, Jak właś~le p~. czas ;V0Juy o ł ecneJ.
~~~r\.
I lejtnant. Ros! ows I przy ~?Zr ca. e sz~re~l ICZ ,
wykaZUjących ~zll.drno. na bl.al~m Is to t D1 e I~PtOnUjące
zapasy .le zema,
le Izny, but Ów I . p,
)\<
wysłanych na D,lleki Wschód lub przeznaczonych
Z powod~ artykułu p, Glinki, wydrukowa~ do wysIania.
Ilego w gazecie <Nowo'e Wremiu> - <Z'łpadny]
*
' Gołos> prostuje bł~dny ·pogląd p. G., Jakoby pre- .
"Prawo", pisząc o stróżach domów, dowodzi
'~Jdent m. Warszawy samodzielnie zarządtał bnd- IŻ funkcye policyjne, jakiemi ich w ostatnich czaZetem i gospodarstwem miasta mówi O t!krepo· sach obarczono, są niezgodne z prawem.
19
,. M
'
•
'gistratu i dlatego uważa że
aniu czynnOilCI
." ~ierwszy departament I!cnatu dawno jui
Za
Gl'
k'
,
rzuty p,
10. I,
WY'powiedziane pod adresem
zaopInIOwał, źe wkładanie na stróżów domów
~rezydenta miasta, D1e są oparte na podstawie obowiązków, mających na celu bądź prleszka,taktycznej. .c? zaś do samego znaczenia mari. dzanie ewentualnie Ińożli}Vemu pełnieniu prze,stratów, tak pIsze:
o
stępstwa, bądź zapobieganie wypadkowi, jak np.

I '.

<.bowiązek zatrzymywania osób podejrzanych jest
czynem nielegaloym.
I jeżeli tym sposobem wkhdanie na stróżów jakichkolwiekbądź obowiązków policyjnych
uznanem zostało za niezgJdue z prawem, to tembardziej za niezgodne z prawem, nawet z punktu widzenia postanowienia obowiązującego, wydanego przez naczelnika miasta, je~t powołYVl9'
nie w znacznej ilości !Stróżów z różnych części
miasta do tłumienia rozruchów ulicznych.
W rzeczywistości bowiem pQst:mowienie obowi~zują(Je, "kladając na stróżów czynności polio
eyj ne, ma na celu wyłącznie zalecenie im pilno·
wania "wewnętrznego porządku w domach>, oraz
pilnowanie porządku na tej części ulicy, która
przy lega do domu.
W całym szeregu rozporządzeń zalecono stróżom, by, nie oddalając się od swoich domów,
dyżurowali w odległoś~i kilku kroków od chodnika, okllZując jeaynie pomoc sąsiednim stró'
~m w razie naruszenia spokoju.
.
Wobec te.go, trudno nie zgodzić się z tern,
IŻ powoływaOle stróżów do uśmierzania niepokojów jest nietylko pogwałceniem prawa zasad~ic,zego, ~le przec~y ró",nież i tn ś':li postanowlen obowlą~uJącycn I rozporządzeniom władzy
administracyjnej. CI zaś fankcyouaryusze policyi,
którzy zwraoają się do str{lźów z żądaniem udzielenia. im pomocy, winni podlegać nietylko.
odpowiedzialności sądowej za przekroc~enie praw,
lel.:z i karze dyscyplinarnej za niespeln:enie rozporządzeń swej władzy.
Nie można o tern powątpiewać n~ chwilę,
że spółudział, jaki <nieregularna policya> stróżów okazuje kadrom policyi zorganizowanej, po.'legać mial na czemś więcej, aniżeli na pobiciu
b~z wyboru tych, co zawinili i tych, co są bez
wIDy.
Ale czyż. wo~ec tego dopn~zczalnem jest wogól e zwracaUle Się władzy policyjnej do s'l nieregularny c h o udzielanie pomoc~?
I czy nie należy uznać, ie w wypadku takim policya przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie, mogące zsąd wyniknąć następstwa. "

I
I
I
I

Z mandżurs~iego teatru wojny donoszą urzę
down le o spale?lu dwóc~ wsi przez rosyjskie pa.
trole ~n.. połudnIe od ClIlantanu, w których znaj.
dowac Hę mIały wielkie zapasy zboia i paszy.
Zreszt~ .oby? wa wojska ~ciągają nowe ~ily i u·
zupełolaJ, SIę .do o~brzymlCh, niewidzianych d".
tąd w hlStO~yl wOJen rozmiarów. Według słó
gen. Źi llńsklego;. w rozmowie z korespondente
paryskIego <~atlD~ > wy powiedzianych, armi
gen. Kuropl1tklOa hczy obecnie 400000 żołnie·
nów. <Echo de Paris> zoś donosi że' armia gen
~uropatkina urośni.e w najbliisz~m czasie d~
liczby ,600,000 ludZI, któryeh podstawa operacyj
na znajdować si~ b~diie miedzy Charbinem ~
Władyw,o~tokiem, gdzie nagro:nauzone być maj ~
olbrzym!e zapasy żywności i materyału wojen
nego. <Biuro Reutera>- zaś doro li, że armia ja
poń ska gen. Ojamy dochodz.i obecnie jn.ż do pó;
~~liona .żoln!erzów. A nadto olbrzymie w Japo
nn CZJDlą .usIłowania, celem da1szej wysyłki woja
na pole bItwy, Niebawem za miesiąc i 10 dll
ro~p.oeznie się d~ugi -rok WOJny rosyjsko·japoń
Sklej. a ten drngI rok zapowiada się, jako jest

6

ROZWÓJ -

cze krwawszy i groźniejszy. Nigdy jeszcze historya nie widziała dwóch wojsk, o sile razem przeszło miliona żołnierzów. Rok 1905 może być najkrwawszym rokiem w historyi. Możemy dożyć
rzeczy, «których ucho nie ~lyszało i oko nie wi-

Piątek, dnia 30 grudnia 1904 r.
piszą, że upadek Koerbera jeht bauk-ruetw(m polityki niemieckiej, dzienniki niem,i eckie u pa truj~
przyczyny upadku w nadzwyczajnych ustęp
stwacb, poczynionych czechom. Praska ".Bllhemia· zarzuca niemcom, że nie p(}pieraJi. jedyneg? o~dawna gabmetu, który prowadzili politykę

DJ <Zapadnego Gołosu" telegrafują z Petersburga:
Z Tokio donoszą, że przerwanie blokady
Portu-Artura jest obecnie bardzo utrudnil)ne.
Prawdopodobnie w niedlugim czasie wszelkie
stosunki Portu-Artura z Czifu zupeł(lje ustana.
Rząd holenderski zaprzecza pogłoskom" o
wrzekomem zaof:arowaniu przez Holand,ę admirałowi
R ożeBtwienskiemu wyspy Sabunga'w p<-bliżu Samatry, jako
podstawy operacyjnei dla
jego fioty. Japończycy nie uspokoili się jedQakże tern z~przeczeniem i grożą HDlandyi a nawet
cdej Europie represaliami w razie naruszenia
neutr~lncści w czasie podróży eskadry baltyckiej.
W ro~kazie dzitnnym admirała Togo jest
mowa, że w Porcie Artura z okrętów ro~yjskich
pozostala nieuszkodzoną tylko jedna łódź k monierska "Od ważnJj > i kilka torpedowców.
Komisya wykonawcza Czerwonego Krzyża
oświadcza, że Aleks:undrowicz nie został u wolniemy, lecz dobrowoluie podał się d) dymisyi.
Główny pełnomocnik oddziału moskiewskiego, Armand, telegrafuje, że z wysłanych mu 112
pak. otrzymał tylko 12. Między innerni, zginął
cenny aparat rentgenowski. W zamian tego, otrzymano zawiadomienie, że ilość pak nie zgadza się z ich wykazem.
«Krymskij Wiestnik> donosi, że admirał
(Jt.uchuin oddał pod bąd 86 majtków, oskarżonych
O bunt.

działo>.

*
Zajęcie

przez japończyków Talinchiatunu
i fortów na prawem skrzydle japońskiem pod
Portem Artura poprzedzone było gwtłtowuym
szturmem, który wiele diar japończyków kosztował. Jak donosi "Daily Telegraph", wódz japoński gen. Nogi jest ciężko ranny w obydwie
nogi i ręce. O szturmie dnia 22 grudnia donoszą do "Da.i1y TelegraphW, że japończycy w sile
5000 ludzi atakowali północną linię fortyfikacyjną. Wzięli wiele szańców i JUŻ dochodzili do
szczytu fortów, kiedy ich tam spotkał silay ogień
działowy rosyjski. Przy świetle reflektorów przy·
szło o północy z czwartku na piątek do walki
na bagnety. Japończycy mieli stracić 600 ludzi,
poczem okopali się w śród ognia nieprzyjacielskiego na wzgórzu pod Itsuszanem.

*
«Biuro Reutera> donosi z Tokio: Stolica japońska jest przepełniona wojskiem, jak było na
wiosnę po wybuchu wojny.
Całe miasto jest jedną wielką kwaterą japońską. Armia marszał
ka Ojamy ma być doprowadzoną do siły «miliona żolnierzów>. Obecnie gor~czkowo uznpełaia
ją artyleryę japońską. Szczególl1iejsze zarządze
nia przedsięwzięto, celem obrony Fu: mozy i wy~p
południowych.
Połączenia kolejowe
z portem
Dalnym na całej mandżurskiej linii dróg telaznych funkcyonują z precyzJą. Podróż z Tokio
do Laojanu trwa wraz z żeglugą 6 dni. Codziennie 40 pocil!gów z Daluego wycbodti z posilkami dla armii oblężniczej pod Portem Artura.

Dlem!ecką,

,

Rzym. 29 grudni.a. Dzilliaj w

od,ltlgloś-ci 140
od Rzymu, w pobliiu Cepr.ano, na
1mn kolejowej Neapol - R-~ym pociąg, jadący do
Neapolu, najechał na omnibu3, jadą.cy z R.~kasci
do R~ymu. Do tej pory stwierdzono, że skutkiem
t~go spotkania jest 60 osób rannych, z nich ()
Clęż.ko. Przyczyną wypadku by10 wstrzymanie
pOClągU ueapohtań~kiego bez po.jania ustanowioD~g •.J Ilygualu. Turyści i cudzuziemcy tym pociągiem zazw,) czaj nic jeżdżą.
.

~i1~metlów

Otrzymane po

południu.

PeterSburg, 30-go grudnia. Generał·lejt!:lant
Liniewicz mianowany został inspektorem IiI armii mandżurskiej.
Petersburg, 30 grudnia. Naczeloik 6ddziału
departamentu dJ spraw duchownych v JU der
Fjaa~ mianowany został prokuratJrem rzymskokatolickiego seminarynm duchownego.
C anszamutuń} 30 grudnia_ Spokój na terenie wojennym pa!luje w dalszym ciągu. Mróz
przy wietrze północnym.
Huanszań, 29 grudnia. Wśród woj"k japoń
skich panuje jakaś nowa choroba. Oojawy jej:
opuchlizna twarzy, rąk i innych cZ\iśJi ciała.
Huanszań} 30 grudnia. W nocy 27 b . m.

Telegramy·

japończycy zaczęli oatrzeliwać ściany i części
ufortyfIkowanych fanz, stanowiących furtyflkacyę Wanczoszanu. Ochotnicy powitali nieprzy-

Petersburskiej Agencyi Telegraficznej.
-~-

pół jaciół silnym ogniem, poczem japończycy odewieczorem Najjaśuiejszy Pan z Wielkim K'Iie- szli.
ciem Micbał~m Aleksandrowiczem odjechał do
Tokio, 30 grudnia (urzędovrnie). W środ~
miejsc rozlokowania wojsk, odjeżdżających na r03yanie ostrzeliwali z Ciężkiej artyleryi polowej
Daleki Wschód. Towarzyszą ministrowie wojny most kolei żelaznej na Szacbe i punkty położone
*
i Dworu.
w jego pobliżu. Tegoż dnia zaszły potyczki w in"Echo de Paris" oblicza, źe koszt wojny dla
Petersburg.
29
grudnia.
N
ajpoddańszy
telenych
miejscowościach, przyczem rosyanie 7:03tali
ROllyi wynosi 60 milionów rubli miesięcznie.
gram
generał-adjutanta Kuropatkina . stwierdza,
odparci,
chociaż japończycy na posterunkach
Nadzwyczajne wydatki wojenne zamierzono po- że
w
ciągu
doby
28
źadne
wiadomości
o
starInchantan
i CZ8njantem byli prawie otoczeni.
kr) ć drogą pożyczki, która pra h dopodobnie bę
ciach
bojowych
nie
nndelldy_
Japończycy stracili 3 ludzi.
dLie zacil!gnięta we Francyi, w poczl!tkach roku
Helsingfors, 29 grudnia. Ogłoszono postanoa zań, 30 grudnia. O.lbyły si~ p1Jprzyszłego. Wia.domość, że pieniądze z pożyczki
użyte będl! na budowę nowej fl ,ty na co po- wienie ministra spraw wewnętrzn}ch dla insty- tyczki na pozycyach czołowych lewego skrzytucyi pocztowycb, wprowadzające przekuy pie- dla. Koz~cy przyprowadzili dwóch jeńców jatrzeba 400 milionów - dotychczas nie znajduje
niężne między R,)!1yą a Finlandyą. Najwyższa poń8kich w następujących okolicznuściach: Kopotwierdzenia.
suma, przyjęta do przekazu, wynosić może 500 zacy, robiąc wywiady, zostali zaatakowani przez
*
rb. Odwołano zakalZ, dotyczący Iiczhy jedno- oddziały wywiadowcze japończyków; przy bitwie
cześ nie podawanych przekazóiV. Wprowadzono ręcznej na piki i szable zarąbali 8 japończyków,
Podpułkowuik Fif'dorow iuf .rmuje w .Rusllk.
Inwalid",ie> ocenaelI produkiów żywnoś:.li na. przebzy pieniętne drl'gł telegraficzną, wedłng dwóch wzięli do niewoli.
taryfy ogólno· państwowej. NO\le przepisy naJćńcy Japoń~cy ubrani' są dobrze i mają hteatrze wojny:
bierają mocy z dniem 1 stycznia roku przyszłe- dną bieliznę, kafcaniki wełniane, ciepłe kamizel"Mięso można. nabywać w Mukdenie w ilogo nowego stylu Na iltacyaeh kolejowych finki i mundury, skarpetki i dobre buty. W tornistrach
ści dowolnej po 7 rnb. za pud. Ale w miarę
oddalenia i żeby nie zaleieć od nikogo, kaźdv landzkich: w Petersburgu, Wyborgu, Abo, Niko- znaleziono pigułki kreozotowe w celu zapobieże
oddział
wojskowy ma 'I'dasne bydło na rz( ź. łajszt:!..cic, Tammerf ,nie, S. Michd i H;llsingfor· nla cborobom żołądkowym. J?'ńcJ skarżą się na
sie otwa.rte będą w 8syczniu kursy języka roayj- mrozy i opowiadają że karmią ich dobrze.
Kupiłem 8 sztuk bydła po 3 rb. 40 kp. do 3 rb.
Jeńcy potwierdzają wiadomoś3i o śmierci
80 k. za pud żywej wagi. Pu zarżnięciu i od· skit'g.) dla f'łużby, a to z inicyatywy głównego
rzuceniu odpadków pud mięsa kosztował 6 rub. dyrektora Draczewskiego. Słuchaczów zapisało Kurokiego.
Odfa, 30 grudnia. Z Władywostoku przy50 kp. Zboże codziennie otrzymujemy od inten- , się 515. S<:nat wyznaczył na utrzymanie tych
płynął parostatek niemiecki "Kanton) 2i grudma
dentury, ale większości nie nadąża z '1'1 ypiekiem kursów 10,000 marek.
Tokio, 29 grudnia. Furt Erlunszan japoń. r. b. Dionki płynl!ce z Dalniego z prowiantem
chleba. Dla koni intendentura wydaje codzienzostały zatrzymane przez łódź parową·
nie po 6 funtów jęczmienia, pozostałą iloŚĆ od- czycy zdoby li.
Londyn,
29
grudnia.
Tutejsze
poselstwo
jaKiedy łódź, holując dżonki, podpływała już
dział musi sam nabywać.
Ohecnie pud jęczmie
nia, kosztUje 2 rb., ale niebawem t:udno go bę pońskie ogłosiło telegram urzędowy o działalno- do Portu Artura zaatakowały jl\ trzy torpedowce
nieprzyjtlcielskiu.
dzie dostać. Zamiast siana konie dostajl! słomę, ści armii Nogi:
skrzydło
arm:i
centralnej,
o
godz.
10
Forty nadbrzeżne rozpoczęły ogień do torLewe
którą nabywać można z latwością. Kartone kosztują 1 rb. 10 k. pud.
Kapusty niema wcale, zrana doia 28 b. m. wysadziło w powietrze wały pedowców japońskich, które zmu~7.one były ujść
ale jest chińska, coś w rodzaju naszej sałaty. fortu Erlunszan. Po zajęciu wałów szturmem, otrzymawszy pocisk w część ma~zynową·
Dżonki odpłynęły z Portu· Artura 28 grudnia
Czosnku bardzo dużo na sprzedaż, cebuli miej- oddział wznió~ł szańce obronne pod osłoną, cięż- :
scowej także, a pomidory tutejsze ty lko z kształ kiej artyleryi i armat polowych. Mimo ognia! i przybyły tu niespotkawszy okrętu nieprzyjatu różnią się od naszych. J .łja kosztują po 2 ze strony rosyan, o godzinie 4 ej po połudn.u cielskiego.
Marokko, 30 grudnia. Z'ljęci są tu kwestyą.
op., kura 30-40 kop. Wszystkie te ceny doty- dokonaliśmy ataku i weszliśmy do wnętrza fortu.
Po zaciętej bitwie opór rosyan bJ ł złamany i ca- ! wysłania 2 pancerników i 2 krążowników na.
czą Mukdenu. Na pozycyach naturalnie całkiem
co innego. Tlln naczelnik oddziału, który zdo- ły. fort zdobyliśmy ostatecznie o godz. 7 m. 30 wody północne sułtanatu.
wieczorem.
Rzym, 30 grudnia. Jadą C<l do Abisynii połał przywieźć z sobą większy zapas owsa i jęcz
Berlin, 29· grudnia. Do "BerI. Tagbl." dono- selstwo niemieckie odplynt:~O do N eapplu.
mienia, dobrze na tem wyszedł".
szą z Tokio: Obie izby parlamentu japońskiego .
Paryż. 30 grudnia. Mmister marynarki wypolecily swoim prezydentom. aby jutro na dwor- dał rozUz, aby stoją.ce w Talonie pancerniki
cu kolejowym powitali przybywających admira- <Charlemagne> i dena) w każdej chwili były
łów Togo i Kamimurę.
!I gotowe
do drogi. Zgodnie z um Jwą frankoZ OSTATNIEJ POCZTY.
Londyn. 29 grudnia. Lr)rd R(Jberts w art y- syamską, garni~on francuski w Hantabumie wikule zwraca uwagę na potrzebę powiększenia nien jutro rpuŚCIĆ tę miejscoWość. Jeden oddział
i
ulepszenia armii angie13kiej. Pisze on: Anglia już wymaszerował, aby zająĆ Krat wskutek wrzeO Ć w i c z e n i e l e kar z a.
w dlonej chwili może być zmuszona do wysta-I nia. umyiJłów wśród mieszkańców.
«Zapadnyj Gołos> donosi: "Zarząd towarzy- wienia w Indyach wielkiej armii, skutkiem czeBerlin, 30 grudnia. Wedle inf"rmacyj "B.rstwa 'Pirogowa w]iął w swoje ręce obronę inte- go Anglia jest obowiązana każdego poddanego, ,liner Tageblatu", otrzymanych z Wiednia, dymiresów doktc,ra Zaburowa, oćwiczonego rózgami zdolnego do noszenia broni, pociągać do słu1by syn Koerbera nie przerwała rokowań nad trakprzez Kowalewa. "
wojskowej.'
; tatem handlowym między Austryą a Niem~ami.
Wiedeń,
29
grudnia.
Kiedy
dzienniki
czeskie
W obradach nad tym traktatem zaintere 'owani
*

Petersburg, 29 grudnia. Dzisiaj o g. 6 i

l

ll

I
I

I
I

I

Piątek, dnia 30

ROZWÓJ -

=

.--~-=

są przeważn:eminiatrowie handlu
dlatego prawdopod{)b~ie :wejdą oni

i roln 'c Lwa i
w skład DOna objęcie spad·

we.go gabinetu. NajWIęcej .s7: ąns
ku po Koerberze ma b. mIOlster sprawiedliwości
ilu. Schoenborn.
Mitawa, 30 grudnia. Na dostawionem tu stepowem bydle DU rzlŹ pojawiła się zaraza "jaszczur". Bydło ~o dostawiono do firmy Łankow
ski i Glikos' Miasto ogłoszono za p ldejrzane co
do epizotyi.
Nowocz~rkask, 80 grudnia. W sąd<ie okrę
gowym tutejszym rozpocząl się proces o zamach
~a Olg~ .Krawcz~nko, źonę rotmistrza. Olikariony
.Jest lokaj ChadzI·Muras Mertojef i b. nauczycielka .Mona Lem. Sprawa ma podkład roma ntyczny. Rozprawy przeciągną się przez kilka dui.

, . ~eters~urg, 30 grudnia. W ministel'yum spra-

wled.liwOŚCl postanowiono zorgauizo'>'"ać osob[)ą
ikoml8vc. waia,",!! ll!'l p.~lu wyol'IlC l)w1loie pro ·

~

jektu przeks2.tałcenia wszystkich instytucyj E~-ll
dowycb.
Sz. DucltowieIl 'Stwu, kole~o:n i z~ajoPetesburg, 30 grudnia.. (R~ś) przyt~cz a
mJm, kt6rzy odprowadzili na mIejSCe Wleczw całości ogłoszenie moskiewskiego SędZlf go .
nego spoczynku drogie zwloki ojca naszego
śledczeg o, wzywające wszystkich ofiarodawców
Da rzecz moskiewskiego komit etu Czerwonego i
Krzyża od r. 1890 dó rok~ bieżącego" aby do- I
"
nid'i, ile pieniędzy wnieśli tytułem ofla~, gdyż l
i tym, ll:tórzy w dniach smutku okazali nam
wiadomości takie są konieczne dla zbadama na- !
swe wspóIczurie, a w szczególności W. P.
dużycia, jakiego dopuszczono się w zarządzie
Thomasowi, składają serdeczne" Bóg zapłać"
miej~c (lwvm tej instytucyi.
.
1879-1
Syn i córka.
Lwów, 29 grudnia. W Przemyślu w glmna- I
zyum ru'!iński em uczeń Worobel zastnelił prufe· . . . . . . . .mm. . . .
sora Hlibowickicg) , a potem siebie. Powodem
zbrodni była udtIelona mll zla nota.

I

I

ś.

p. leona

Stefańskiego

I

a...........

Od Administracyi "Rozwoju".

LISTA PRZYJEZDNYGH.

Od naszych Korespondentów.

!!!III----------------7

grudnia 1'04 r.

HOTEL VICTORIA.. Baniewar z Wilna -Kobryner
z Wars awy-Dobski z Warszawy-G~iglaszewski z TUI:ska - A~kanas z Plocka - Kirst z 'Iomaslowa - MaJznel' z Częltochowv.

Prosimy uprzejmie szanownych naszych
prenumeratorów, aby, jeśli nie otrzymają
I numeru, za każdym razem reklamowali do
i a'dministracyi pisma.

____________----------w_.Bemm--_D-=---------------------NajznakomHsze utepszenie XX-go wieku.

Maszyna do prania

"Całą parą"

JOHNA

z przenośnym piecykiem o8zczędności~wym do ustawiania Uf pralni, łazience, kuchni itp.
albo tej: bez takowego do zastosowania na każdej domowej kotlinie kuchennej.
Patentowana w Rosyi, Niemctech i wielu innych Pańśtwach. Pierwsza i jedyna, która nie drze i nie niszczy bielizny. __
Doskonala konstrukcya w najmniejszy~'h szczegÓłach. Niezrjwnana zdol1::osc rJbocza_
Agentura Lódzk~ fabryki nasad kominowych i wyrobów metalowych Akc. Tow. J. A. John w Saksonih

1876-1

Dom Handlowy Cz. CHLEBOWSKI, Łódź, ul. Pasaż Szulc:!. 7.

MAGAZYN MEBLI Akc, Tow. Zjednoczonych Stolarzów w Warszawie, Filharmonia, Sienna 2.

Ozwonek CzastOC hoWS kI,,,· Powieści
" roku 1905 zawierac

Artykuły .~reści teologi?Znej.

Lando używane kupię. Piotrkowska 271
m. 8, od 5-6 popol.
2014-3·3
M lody czlowi~k z ~zt.eroletnią praktyką poszukuJe zaJęcia w skladzie aptecznym w Lodzi lub na prowincyi.
2017-2·2
, Mleka 30 garncy lub więcej codziennie
Zachodnia Nil 33
od Nowego Roku może być dostar(obok lombardu akcyjnego).
czone do stacyi Łódź-Fabryczna. ReflekDla panów od' 8-11 r. i od 6-8, dla
tanci zechcą skbdać swe oferty oraz cec-6',
dam od g. 5-6.
nę na zimową i letnią porę pod literami
'!...Ej~~}ele i św1ę~a od 9- 12 i od 3-6.
S. S. w Admlnistracyi "Rozwoju".
2003-5-5
l~ka. kilka baniek dziennie do odstą
plema, Sklep spożywczy Zdrowie"
Widzewska 70.
" 2027-3-i
Choroby weneryczne i . skórne
M agiel w dobrym punkcie tanio do
sprzedania. Zgier ska 24.
202t-3.-1
Nawrot .Ni
ogę przez dwie godziny dziennie zaPrzyjmuje od 9-11 i od 4-8,
jąć się lekturą polską przy starszej
panIe od 4--5 pop.
1820r12
osobie za skromnem wynagrodzeniem, jak
równIeż przyjmuję przepisywanie do do·
mu. Adres: ul. Zielona nr. 39 mieszko 17.
2028-3-.1
amka ze świeżym pokarmem poszu_ kuje miejsca. Ciemn" 10 m. 8. 2010·1
Choroby skórne, weneryczne
Obiady na świeże m maśle w domu obyi moczopłciowa.
watelskim. Cena do umowy. Wólczań
Od 8 ' / 2 11 1/ 2 r. 6-S wlecz., panie 5-6
~ka 79 m. 3.
2029 3·1
popołudniu.
O biady gospodarskie w domu prywatW niedziele I święta 9 r. do 1 pop.
nym po 35 kop. Ulica Pusta >ił 3, na
Cegielniana 23. 1608 d- 82 parterze.
.
1334,
pPólkrytr powozik,. w dobrym stanie,
mało uzywany, Jest do sprzedani&.
Ulica Długa nr. liii, M. Szkudlarek.
2005·3- 3
używany dla
na
resorach
pracownia sukidn, kapeluszy i kwiatów
E. Koziolkiewiczowej, Przejazd JW 14
przyjmuje uczr:lnice.
2022-3.-1
otrzebny mIody człowiek do sprzedaży
na 40, m. 1,
węgla z kaucyą od 75 rb. do 50. Wiaparter domość: sklad węgla, ulica Wólczańska
front.
NI 52.
2013-3. 2
1799-8-

Choroby weneryczne,
moczopłciowe i skórne

2)
religiJne: 0) MOdlItśWY. proIł
zą i wierszem. 4) Zywoty
wlętych
W
będzie:
Pańskich ;,OjCów Kościoła, wielkich
, ,
Papieży. '5) Obrazy z historyi Kościola ,R."ymsko-KatollckIego. 6) Wiadomości różne z obszernem uwzględnieniem spraw
K~ selelno-religijnych i tyczących się Częstochowy. 7) Ogłoszenia. 8) Illustracye.
W roku 1905 "Dzwonek Częstochowski" drukować będzie nader zajmującą pracę, ozdo bloną llczne~i .iJ1ustra.eyami, p. t. "Bóg tak chceu.
, Będą .to wzru,zaJące opIsy pochodów, walk, bitew i wiekopomnych wydarzeń z
c!asow WOjen krzyzowycb , gdy zatknięto krzyż na murach Jerozolimy i utworzono
tll.mże królestwo chrześciańskie, aby strzegło Grobu PańSkiego.
A ta~że opowieść his~o.ryczną z czasó'IY ostlltni,ego Z' O N A CEZA RA t,
przesladowania chrzesclan za panowama Rzymian: "
W uelu pr7.jpomnienia czytelnikom przeszlości nasiej drukować będziemy pię
kną pracę, ozdobioną licznemi illustracyami p. t.
1)

Dr. SI. LEWKOWICZ

Dr. H. Szumacher

"Dawne na.ze klasztory i ~wiąt,nie" ,

w dalszym
an

ciągu drukować będziemy: 1) · Drogą Swiętych Męczenników wśrOd
lOpisy prześladowań, jakie znoszą głoszacy słowo Boże w krainach pogańskich:
bbf
2') ,ach, Indyacb, Siamie, wśród murzyuów, "śród ludożerców, nad biegunem i t. p,)

lA

CYc~)wot !llustrowany Pana naszego J elusa lhrystusa (najobszerniejszy z istnieją
znan' h3) Zyciorys księdza Augustyna Kordeckiego (najobszerniejszy z dotychczas
cior ..YC 'h) 4) Historyę illustrowaną Kościoła Rzymsko Katolickiego w obrazach i ży·
Jsac. 5) Boga Rodzica naszą Matką przez ks. W.I'. F . i t. d.
kilkud I?la. ~renumeratorów caloroc.znych. wspaniałe premium na rok 1905. Piękne
zleslęClU cennemi illustracyaml ozdobIOne:

"Album

Dr. A. Grosglik

pamiątkowe"

budowy nowej wieży na Jasnej-Górze w Gz~stochowie.
choWSkl!b~~ t~n otrzymają wszyscy całoroczni prenumeratorzy ,!Dzwonka Częst~

premium pocztą dopłacają za opakowanie
i przesyłkę 30 kop.
Prenumerata
D
-~~~~~
.
C
h'
.
rb 3 półrocznie rb" 1 Z~onka Częstochowskiego U wynosI: w zęsto(' oWle roczn~e
. "
•
'b'
op. 50 kw t l ' 7- kop Z przesyłką pocztową rOCZnIe
rb. 4, pó~ oC~_llIe r . ~ kwar taln:e I~~ ~ DłeW:>-Aust;yi' rocznie 12 koron, półrocznie
korou 6. W ~, lemCzec : rOCznie ma' . "
.'
k - W Ameryc,: rocznie
2 dolary 50 centóW. Ce?a. oglo~z,eń~ e~~oea~~J~r~t%~li~yml~~.e 12~ na porowie str. rb. 8,
na "czwartej
.
'
75 ko p.
l'b 5 .
l za WIersz
, CZęSCl
d steo nICy
Prenumeratorzy mIeJscoWI za LO . noszenie Pism~ do d mu doplacają 10 k. kwartalnie.
k 1StCY nale'zy adresować'o
g

.

ZYCząey

otrzymać

sobie

Redakcya "Dzwon a

·
uzka
I~
otw~;:-I
Franc de~ I ślizgawka ~
~~~~~ieszczenia
Przy Ulicy Targowej
ą Została

---

na miejsce stale lub
Biur . Ce z b. dobrem i śWiadect\\'aml.l
o Ilościszewskiej, Piotrkowska 90.
1880-1-1

1763 1

u\11:~~~~t

2

N: 36,1869· 3 -1

W

. ' c~wartkl Wieczorem i w niedziele
I sWlęta po pol. odbywać się będzie

Zakład

I

zegarmistrzowski

~~~~I(~O~N§C§E~R~T~.~~~~~

--

poleca na gwiazdkę różne utwory

Alojzego Dworzaczka

qla fOrte '
. .
l
.
b'
. . ,
Plan, na spJew so o z towarzyszeniem fortepianu, duzy wy ow pleSnt na chór
\ .•,.na sk.r~y~ce z towarzY'zeniem fortepianu, kwartet s~ycz~~wy (Op. 24, >ił 1.)
"Fa ;v yszIy sWle: o z druku: "Helenówka n -polka, "ŁodZIanka -polka-mazurka,
WOlytka"-polka, oraz. wal~e "Moje Kochanie" i "Moment d'or" (zlota chWila).
,Ządac we wszystkich księgarniach.
1818-dSkład głowny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie.

M

M

P

potrzebna na wieś mloda nauczycielka
polka, z patentem gimnazyalnym, muzyką i konwersacyą francuską. Dzielna
40, parter, od g. 10 do 1.
2011-3.-2
Sklep kolonialny do sprzedania zaraz.
Widzewska JW 112.
2026-2-1

I

Warszawskie wydawnictwo muzyczne 'IK. Dworzaczka i R. Etlisa"

'męzk'

' k
WOZe

-M

Do sprzed ania

zęstochowskie'go" pod Jas"ą Górą /

w CZęstOChOWie.

1830

Przed

przeniesiono n~ ul.
Piotrkowską; N.! 145.
sklepem przystanek tramwajowy.
1029-d-65

Drobne

ogłoszenia.

Sprzedam zaraz magiel w dobrym punkcie. Ulica Wysoka 23.
2007 ·3-3
Tanie mieszkania zaraz do wynajęCia.
Konstantynowska 58.
2009 ·3-3
Zaginąl

paszport na imię Mordki Mendla. Fajwlowicza, "ydany z gm. Dzialoszyn, pow. wieluńskiego.
2020-3-2
Z

powodu wyjazdu do sprzedanhi sklep
kOlonialnJ ·dystrJbucJ'jny z plwem. Wiadomość Pasaż-Szulca nr. 34.
2030-2-1
i 4 pokoje z wygodami zaraz. Krótka 12.
2012-3.-;1

posz~kuj~ szycia,:! domach
Krawcowa
prywatnych. l\lIliolaJewska 60 m. 16.
2
2019-1

8 .

ROZWÓJ -

Piątek, dnia 30 grudnia 1904 r.

~~~~*~~*~~~~~****~*~**~

. ~ larzą~ ~t~warzJ~z~nia Wzaj~mn~1P~m~G~
$
Pra~~wniK~W Han~l~w~~rr mo

*

C.M. Schroder

niniejszem do

podać

wiadomości,

że

odbędzie się w Sali Koncertowej, Dzielna nr. 18,

huf!

w dniu 3:L grudnia r. b.

*
~~

i Bal Maskowy. I

Nadworna fabryka fortepianów i pianin
~

ma zaszczyt

.liI:

~

St.-Petersburgu założona 1818 r.

=r.:

Bilety wejŚCia po 2 rb. dla członków rzeczywis-tych i po 3 rb. dola. ~
,,_ czlonków protektorów oraz osób wprowadzonych nabywać można w lokalu :~
~ Stowarzyszenia przy ulicy Długiej nr. 45 od godz. 8 -10 wieczorem.
~

Dosławca Ich Cesarskich Mości

Cesarza Wszechrosyjskiego ·
Cesarza Niemieckiego
Cesarza AusłrJackiego
Króla Duńskiego
Króla Bawarskiego
.
J. C. W. W. K. Sergiusza Aleksandrowicza.
Dosławca zakładów naukowych imienia CESĄ
RZOWEJ MARYI, Cesarak. Tow. Muzycznego,
Konserwatoryum Petersburskiego i Moskiewskirgo, Cesarskich
Teatrów, Cesar'skiej Szkoly Teatralnej i Muzeum Pedagog.

~

Uwaga: Panie

obowiązane są przybyć

w maskach.

:1>877·1

li

***~**********~***~***~***~
Ogłoszenie.
Zarząd dr. 7.eI. Fabryczno-Łódzkiej ogłasza, iż wYS7.częgólnione nizeJ bagaże, oraz przedmioty znalezione w obrębie stacyj, na torze i w wa-·
gonach, nieodebrane do dnia 1 grudnia st. st. r. b., przechowane będą na
st. Łódź Fabryczna w ciągu 4 miesięcy od daty powyższej, poczemw razie nieodebrania ulegną, na zasadzie §§ 40 i 90 Ust. Ogólno dr. żel. ros.,
sprzedaży przez publiczną licytacyę: A) Bagaże ze st. Warszawa 1\il 813
i 475; Bialystok 1<2 2217. Przedmioty znalezione w obrębi,e sto Łódź F.:
laska, para kaloszy; w obrębie st. Koluszki: fotografia, laska l wzory da1871-3-3·
chówki.

~Ha~ fa~r~~znJ W
Ł~~zi, Pi~tr~~W~Ka 1€ ~1.
FORTEPIANY Wwielkim wyborze
i PIANINA
J'
Ceny faoryczne. ~~rzeoaż na raty. WarullKi najaogoouiejsze.

••
at

poleca: freblówki, bony różnych narodowości, gospodynie wiejskie i miejskie,
osoby do pielęgnowania chorych, ogrodników, kucharzów, loka.jów,
1525
wuźnych, portyerów, bufetowe, krawcowe, praczki, kucharki, młodsze,
. . r-a4
niańki i służbę. Rekomenduje tylko z dobremi świadectwami.
• .
Woźni obowiązani przy zgodzie przedstawić znak firmowy nPraca" . . .

I

WYNAJEM i zamiana, reperacye i strojenia pod lcierunkiem korektora specyalisty.

Instrumenty SchrOdera
nowej konstrukcji

amerykańskiej

złocone, krzyżowe.

7 1 / 4 oktaw, ramy

Mechanizm z

..

••••

~~

~~.~~.~.~~ ~

Od Administracyi

repetycyą·

~ ~.~

"ROZWOJU".

Dla prenumeratorów "Rozwoju" dajemy nasze
cenie, mianowicie:

nakłady

po znacznie

zniżonej

1)

"DOBRE"
najlepsze papierosy

10 sztuk 3 kop.

l. L.

M.

-

Sleresze~ski.

SPRZĄCIKOWSKI

2)
3)

4)

1867-10 3

5)
6)

.t.odź,

Piotrkowska 54
róg Dzielnej

Dzieje Polski z olbrzymią mapą, bogato ilustrowane, tomów dwa, opracowane przez
D-ra Feliksa Konecznego, w oprawie ozdobnej z libroitu
w broszurze
A. Sturcel: Smok, powieść spólczesna, 2 tomy
Józef Grajnert: D~ie. powieść spólcz esna
W. Czajewski: lIlie.szko, dramat historyczny
R. Horowiczowa: Zyciorys Adama Mickiewicza
Warsza~a I1ulitro~ana (Dzieje starej Warszawy), bogato ilustrowane, w broszurze 2 tomy

Dla prenu- Dla niepremerałorów numeratorów
Rb. kop.
Rb. kop.
1 !}5
1 20
1 50
75
1 20
60
50
20
50
20
30
7
1

00

2 00 .

Każdy z prenumeratorów naszych może sobie wybrać jedno lub wię
cej dzieł po oznaczonej cenie. Biorący wszystkie sześć książek odrazll,
w miejsce 3 rb. 27 kop., zaplaci tylko 2 rb. 25 kop.

Hurtowy i detaliczny

oraz sklad herbaty firm

_____ .. -a .. . . ::&r- • G -,par ..
"-e.~. i CD. JP'OJl8o-Wr ,

II

. poleoa: Odstale wi~a kuracyjne Węgierskie, Francuskie, Reńskie, Hiszpańlkie, Wloskie-"Vermouth" tudzież koniaki kuracyjne, oraz rumy i likisry kraj owe i zagraniczne.
.
I
Wina Krymskie: białe i czerwone od 40 kop. d~ 1 nbla za butelkę· lItiO-\
dy staropolskie od 60 kop. do 10 rb. za butelkę.

Kawior

astr8chańaki

171-r-263

Ituboziarnisty bez soli, oraz wszelkie towary w zakres koloLialny i deli katesów wchodzące. Cukier po cen;ch stałych fabrycznych.

--~~----------------W tłoczni "Rozwoju," Przejazd .Jt2 8.

I

! ~

Kostyumy maskaradowe d~~:;;: i
Garnitury frakowe
Garnitury surdutowe
Czarna spodnie i kamizelki ww;~~l~i:
00 \VJnaj~cia u Emila Schmechla,
PIotrkowska oM 98.

•

~----------------------.------------------------1(o3BOJIeHO ll,eH3ypOlo, rop. JIo.n;3b, 17 ,L(eRa6pJI 1904 r.

-----------~~~~~~~~--Redaktor i wydawca W. Czaj_.akl.

