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A U T O N O M lA.
Kiedy polacy zażądali autonomii w Królestwie Polskiem, przerażenie opanowalo nieliczną
ez~ść prasy niemieckiej, tak samo, jak i część
naszej biurokracyi.
Wyraz caotoDomisł nabrał tak przerażają
cego kształtu, jakby w nim tkwiła zaraza naj·
straszniejsza, która 8woje chude palce wyciąga
ku każdemu wypasionemu hakatyście, ku każ'
demu biurokracie, nadętemu jak balOD.
Tymczasem, iak się ta tf~ecz przedstawia?
W roku 1815 z ziem, należących do dawnej
R z e C z y p () s p O l i t e j, na żądanie cesarza Aleksandra I utworzone zostało na kongresie wiedeńskim Królestwo Polskie, dączone z Państwem
Rosyjskiem.
Nowe to Królestwo obejmowało dawne Księ'
stwo W&rsza9ukie, z wyjątkiem województwa
Poznańskiego i Bydgoskiego, które zabrały Pru8y, oraz Wieliczki, zajętej przez Austryę. Kra·
ków ogłoszono wolnem miastem.
Królestwo Polskie, które~o . monarchą dziedzicznym został Aleksllnder l, otrzymało te same granice, które do dziś na. mapach widzimy.
W połowie listopada. 1815 roku, a 20atem
niedawno temu, jak upłynęło lat 90, cesarz Aleksander I urządził wspaniały wjazd do Warszawy. i tam podpisał w grndeiu kartę konstytucyjną, któr~ natychmiallt ogłoszono.
Wedłng tej karty religia rzymsko-katolicka
została. uprawnioną z innemi religiami, król posiadał wyłączne prawo zwoływania sejmów dwuizhowych, reprezentujących wladzę prawodaWCzą, zaohowal jednakże dla siebie prawo vet a.
Munarcha nie mieszkał w krajn, a zatem
posiadał namiestnika, który z radą stanu był
przedstawicielem królewskim.
Sejm dla Królestwa Polskiego, zbierlłjący
się w Warszawie, składał się z senatu dożywo·
tniego, mianowanego przez koronę, oraz z izby
posehkiej, złożonej ze 100 posłów i 67 deruto·
wanych, obieranych na. lat sześć. CzynnLści
rządowe
poruczono wykonywać radzie aamini·
stracyjnej w połączeniu z rad~ senatu.
Radę administracyjną stanowili ministrowie

oraz osoby upoważnione przez króla pod prezydencyą namiestnik'a.
Do wszelkich urzędów cywilnych i wojskowycb jedynie krajowcy mieli prawo, język polski obowJązywał w rządzie. sądacb. Hzkołach i
I wojsku, ktÓre liczyło wówczas 30,000 żołnierzy.
Pieniądze kUTłowały polskie. wyrabiane w mennicy warszawskiej. Iitniał BanI!: polski, uniwerIsytet polski i całe urządzenie ,bylo polskie,.
Oto obraz Królestwa P0lsklego, ustanoWlOnego na kongresie wiedeńskim i dyplomatycznie
potwierdzonego przez wszystkie mocarstwa, europejskie.
Ale Królestwo o ustroju republikańskim nie
mogło osta-ć się wtedy, kiedy całe Cesarstwo
rządzone było na zasadzie praw samowładczych.
Już biurokraoya ówczesna nie mogła pogodzić tej f..,rmy rz"du ze swemi pojęciami i przez
nieustanne !lwe wpływy poczęła skubać prawa
nadane.
Ten ucisk musiał się odbić na usposobieniu
narodowem polaków i wywołał dwa zbrojnenieudane odparcia, które pociągnęły za sobą cofnięcie praw, jak dziś intrygi biurokracyi przyczynily się ao rychlego zaprowadzenia staDU wojennego n nas.
Królestwo Polskie zostalo odarte z dawnych
swoich swoMd, a kaidy biurokrata !!tarał się na
swoją rękę wypleniać wszystko, co polskie. W początku rzncono się na rzeczy glówne: władzę, szkoły, sądownictwo, religię, a gdy tych niestało, za,brano się nawet do słupów drogowskazowych,
które na rosyjski przerobiono sposób; w War.:.uwie któryś z policmajstrów nawet kapotę doroż
karską na kacapską przerobił.
O Jjęte zostało wszystko Królestwn Polskiemu, nawet ty tul, który zamieniono na. "Priwi·
słauie" .
Wszy8tko to stało s i ę za pomocą praw administracyjnych - . po ~omowemu - bez dyplomatycznych potwierd~eń.
Może po cichu nieboszczyk Bism::l.rck uczył
kanelerzy oraz posłów i ministrów, podsuwając
im różue plany dla zdławienia przeklętych i nienawi8tnych mu polaków, :lle były to raczej pnyjaciehkle rady, niż akcya dyplomatycznie podj~
ta, istniał bowiem czas, że nawet pra!!a liberalna niemiecka oburzała się na ten· system pięści
przed prawem.
Nadszedl jednak dzień, że Monarcha rosyjski jednym zamachem pióra przekreślił te wszystkie akty gwałtu,tdokonane przez nieuczciwą administracyę, począwszy od 1815 roku;
kaził
te akty zniszczyć i powiedział, że takowe nie

I

istniały.

Co wi<tc na papierze pozostało?
plJzostała autonomia z 1815 roku, przyznana Królestwu Polskiemu prze~ w8'lystkie mocarstwa europejskie.
A zatem, czy mog~ Niemcy sprzeciwiać się

0.0
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temu i na jakiej podstawie? Gdzie więc tu naruszono równowagę europejską i wezem mianowicit:?
Wszakże dz ś polacy żądają bardziej ograniczonej autonomiI, niż ta, która. im była nadan~ przed
90 laty i .~dotąd mająca moc obowiązującą wobec
narodu polskiego i dyplomacyi europcjskiej.
Oto lito.unek: prawny Królestwa Polskiego
do Ces9-rstwa llosyjskiego i dyplomacyi europejskiej. o który tak I.kają się Niemcy.
I nic dziwnego. Wszak to daje spokój, a .spokój - siłę.

lV. Czajl'wski.

Strejk pocztowo-telegraficzny_ li
Zjazd poeztowo·telegraficl'ny ogłOsił nastę
pującą. odezwę:

"W obecnej chwili strejk pocztowo telegraficzny ogarnął całą R3syę. Jest rzeczą zbyteczną dowodtić, jakiemi powainemi następstwami
grozi ou całemu życiu społecznemu kraju. Wobec
całego pracującego narodu pierwszy wllzechro.yjski Zjazd pocztowo-telegrafIczny ogłasza że
wszelka za to odpowiedzialność spada Da ;zad
rOSYJski w osobie ministra spraw wewnętrznych,
p. Durnowo.
.
Stało się to, co w nieuniknionym porządku
rzeczy mUSIało się IItać przy panowaniu obec.
nego biurokr atycznego, opartego na samowładz .
tWle Systf mu i c.o już nieraz zdarzało sie gdzie.
indziej.
•
My, pracownicy instytucyi pocztowo.telegra.
ficznych strejkujemy nie dlatego, że sprawia to
nam przyjemność, lub, że przynosi nam korzyść
lecz dlatego, że nie możemy post~pić inaczej'
że nie możemy dłużej znieść tego, co przechOdzi
nasze siły. Doprowad.zeni je8teśmy do ostatecz.
nych granic wyczerpania, spowodowanego wytężoną i bezustannną pracą. Musimy sprzedawać .wszystk.ie ~woje .siły za groszowe wynagrod~eDle, znajdUjąc Blę przez całe nasze życie
w położeniu mi1cz2lcych niewolników, obowiąza
nych bez słowa prote8tu wykonywać wszelkie
rozkazy wszechmocnej i działającej bez kontroli
władzy włącznie do przejmowania cudzych listów
i inDych jawnych pO.gwałceń prawa.
Obowiązani jesteśmy patrzeć w milczeniu
na to, ja.k g~ówny zarząd poczt i telegrafJw samowładDIe l bez naszej zgody rozporządza się
milionami naszych ciężko zapracowanych pieniędzy (kalia emerytalna), już od szeregu lat
dopominamy się o zwrócenie nam kilku milio~
nów procentów, które zdążyły uarość do tego
czasu od złożonych przez nas kapitałów. Dźwi
gając na ~wych barkach cięż~ą i nie wdzięczną
pracę,
zwu~zaną
CZ~8to
z mebezpieczeństwem
tycia, ze strachem spoglądamy w przyszłość i

ROZWÓJ. -

2
oczek.ujem v starości, która dla nas wszystkich
praWle równa się nędzy. Żyjemy, nie widząc
żadnych przebłysków lepszej doli, ani teraz, ani
w przyszłości i spotykając na każdym kroku
utrudnienia ze strony władz w naszych dąże
niach do polepszenia nietylko własnej egzystencyi, ale i samego dziela.
•
Nadchodzi przecież kres wszelkiej cierpliwości ! Cierpieliśmy, prosili, rozwijali n staraUla ",
wszystkie jednak głosy nasze tonęły gdzieś
w kancelaryach ministeryalnych. Ze swej strony
władze nasze zrc biły wszystko, ażeby nam dowieiŚó poglądowo, że wszelkie środki, zastosowane pne, nas do walki wobec istniejących obecnie warunków politycznych, n;e są w stanie
doprowadzić nas do pożądanego celu. I wÓw-.
czas dopiero, P) długich wahaniacb i debatach,
my, ja~ i iDOl, nie moglllimy nie zrozumiEć, że
iadne polepszenie warunków na~zego bytu nie
jest mo21iwe bez gruntownye h przeobrażeń dotychcza.sowego ustroju Rosyi. My, jak i inni,
nie mogiiśmy s'ę nie przyłączyć do ogólno-narodowych żądań politycznych, które częściowo zna·
lazły ldbicie w man I feście z d. 30 pddziernika.
My, jak i inni, z własnfgo, gorzkiego doświad
c~enja przekonali śmy się niebawem, że komentowanie manifestu spoczywa w rękach tego 8amego ministra spraw wewnętrznych, b. spółpra
cownika ministra Plewego i że minister ów wlaImą \\ładzl\ i nieprawnie zawiesił dla nas moc
wzmiankowanego manifestu.
W ten Sp08Ó~ my pracownicy jnst, tucyj
pocztowo telegrafbznych wskutek samowoli mini8tra, rozbawieni je8t~śmy praw zostania obywatelami rosyjskimi. Nie możemy obecnie zorganizować si~ w związek; posiedzenia zja2du na·
szego usiłuje codziennie rozpędzać policya, przedstawiciele zaś nasi otrzymali dymisyę.
Któż więc jest sprawcą istotnym strejku
pt>cztowo telegr~ ficznego, od którego cierpi kraj
cały? Czyż winni są temu ci sami pracownicy,
którzy cały jego ciężar niosą przedewszystkiem
na swoich barkach? Niechaj nas oskarża rząd,
ale usprawiedliwią nas klasy pracujące. My
śmiało wypisujemy na naszym sztandarze te same żądania polityczne i ekonomiczne, które wypisało już całe społeczeństwo, wierzymy też, że
żądania te będą spełnione, ponieważ są one nie
tylko naazewi, lecz i całego pracującego narodu" .

Środa, dUła 6 grudnia l~'ó r.
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chwili potwierdzenie co do wydania pensyi tylko tym pracownikom, którzy nie przerywali
swoich zajęć i pozostali wierni swym obowi~z
kom, ja nie mogę dać zezwolenia, o jakie pan
prosił podczas rozmowy ze mną przez tele f(Jn.»
(podpisano): B o g u c k i.
. _~

oj

Ciekawe

D

ogłoszenie.

W skrzynoe do listów naszej redakcyi znakartkę bektografowaną,
której treść
przytaczamy w tłómaczeniu z rosyjskiego do-

leźliśmy

!lłownie:

"Lecz przy
tem w8zystkiem upraszam
wszystkich naczelników, aby pamiętali, że pułk
ze stanu zewnętrznej ochrony,· przechodzi do
stanu wewn4itrznej ochrony ukrytej (skrytoj».
Wszystkie roty, wyznaczone do rezerwy,
przystąpiwszy obecnie
do pracy. w nowych
swych lokalach, powinny być .w zupełnej gotowości do wystąpienia z koszar na pierwsze wezwanie.
W szczególności zwrócić należy uwagę Ba
najbliższy tydzień, t. j. od 21-go do 27 listopada
st. st. W ciągu tego tygodnia należy oczekiwać
mniej lub więcej częstych objawów nieporząd
ków w mi€ście.
Niep orządki te przewidywane I!ą aż do chwili
pl'2ypuszczanego pogromu ludności żydowskiej.
Polt:cam:
.
Aby ()fi ~ erowie byli obecni przy rotach, sze
regowców nie uwalniali na miasto, (a zwłaszcza
w ciągu wyżej wymienionego tygodnia), zwolnieni ZłlŚ szeregowcy powinni chodZiĆ po dawnemu
z bronią palną, lecz nie na bitą, za wyjątkiem,
rewolwerów, a oa\:)Oje mieć w ład)wnicy."

*
Co znaczy ta odezwa, pozostaje dla. nas zagadką, tem więcej, ża mkt ani o rozruchach, ani
o pogrom ie żydów nie myśli.
.

"e~~aa
do inteligencJi naszeg'll miasta.

Jór.ef Ab, dr. J. Brudziń3ki, M. Bliiht, L. Brinckenhoff, Maurycy Badior, Adam Fllterson, rejent J. wt
Grabowski, M. Grą.bowska, dr. Adam Gros~lik, Edward
Heiman, inż. Emil Hirszberg, Mieczysław Hertz, inż . .Pa·
wet Hertz, K. Konarzewska, Samuel Kohn, Ludwik Koral, Ludwikowa Koral, W. Kokowskl, adw. przys. Adolf
Kohn, Winceuty Kos·sakowski, dr. Mieczyslaw Kanfman,
Stefania Kaufman. Zygmunt Kaufmau, M!Ioks Kernbaum,
G. Leonhardt, J. Markiewiczowa, A. Muthman, adw.
przys. Aleksander Mogilnicki, Wl:adysław Makarczyk,
Bronisl'awa Okuszko, C. Okuszko, dr. W. Piukus, Zygmunt Richter, adw. przys. Kazimierz Rossmau'l, H. RosBmanowa, Pawel łtosentl!ol, dr. St. Serkowskl, dr. Saweryn Sterling, dr. Tomasz Staweno, Stanislaw Thomas,
dr. J. Watten. Cecylia Watteuowa, Z. Wemreb, luż Ed ,
Wagner, iuż. Wagnerowa, M. Wachs, dr. Tomasz Zabllrowski, Marya Zaborowska.

Składki

na rzecz ofiar pogromów
żydowskich w Rosyi.
-s-

p" przez cały świat cywilizowany leci ze zniszczonych i zburzonych miast Rosyi krzyk rozpaczy.
To też my, obywatele Ł1dzi i Pabianic, winniśmy nędz~ tę, przez ludzi obłędnycb wywoła
Dą, w miarę możności złagodzić.
Niechaj dla nas, współbywate le żydowscy,
chociaż malą pociechą będzie, że wezwanie do
okazania pomocy ze wszystkich stron SH~ ro·
zlega!
Przyczyńcie się, obywatele, do zmniejszenia
nędzy tych lic~nych ofiąr ślepej nienawiŚCI!
O wszystkie: h datkach i o i( h zużytkowa
niu ogłoszone będzie sprawozdanie. W 8zystkie
datki skierować należy do Domu Bankowego
W ma L!lndau w Łodzi, któremu jednocześllJe
z odezwą niniejszą wpJacamy.
Rb. 1,000 od Akc. Tow. wełn. manut'. F. Wilh.
Schweikerta .
półw. man. R. Kindlera..
1,000 ft
n
n
sukien. m&n .· L~onhardt,
1,000 n
n
"
Woelker i Glrbardt.
baw. man. L . G;lyera.
1,500 n
n
" 2,000 "
n
"Kruscbe i Enn
"
der w Pabianicach.
400 ft W'go A10lf", Dilube.
"n
300 n Akc. Tow. Juliusza K indermana.
n
3,000 n
n
"
bawełn. man. Karola
Scheiblera.
500 " W· go Karola Steinerta.
"
300"
"
Karola H. ,ffrichtera.
" O dalszych wpływach ogłaszać będą dwa
pierwsze Towarzy!ltwa AKcyjne.

nowe podstawy życia pań
wysuwają na stanowisko
masy ludowe. Ma.som tym
~ : rejk pocztowo-telegraficzny potrwać może
wypadnie odgrywać pierwszorzędną, a w wielu
dłużt!zy czas, gdyż pracownicy pyczYD:ili juŻ kro·
bardzo wypadkach decydującą rolę w naszem
ki, aby zatrzymaną pensyę pokryć z wnych ź~ó
życiu społ{ CU10 ' poUycznem. Niezwykle szy bIo
deI, zażądali mianowicie wypłat ze swej kasy obrctcające się obecnie koło h istoryj, składając
oszczędnościowej.
w ich rt;ce berło przodownictwa społecznego, zaNadto zorganizowali oni jut samopomoc mate· skocz) lo je kuluralnie i umysłowo nieprzygotoryalną, i w ten sposób chcą su~ obejść bez pensyi.
wanemi. Przerażająca moc an~lhbetów wśród
mas ludowych-wytwór wiekoweg'o ucisku oraz
*
Francuski zViią~ ek pocztowo-telegraficzny celowego a systematycznego r suwania ich od
r adcslał związkowi pocztowo telegraficznemu ro- światła-wkłada na barki obecnego pokolenia
inteligencyi naszej wielki a święty obowią~ek
!lyjskiemu telegram następuj ący:
możlIwie szybki, go zapełnienia (l hrzymiej tej
Towarzysze rosyaniel
luki.
Pracownicy instytucyj pocztowo-telegrafiCzBynaimniej uie uważamy za możliwe roznych rzeczypospolitei francuskiej z najwyższem wiązanie kwestyi analfOibetyzmu za pomocą iniwspółczuciem dowiedzieli się o wystąpieniu wacyatywy i sił prywatnych, ~hoćby ~a najszer·
8zt:m do walki o prawo obywateli i pracowni- szej organizacYI rp-.rtych. Ządamy l żądać bę
ków. Z całej dUl~zy witając was, wyrażamy dziemy-wraz ze wszystkiemi postępowemi pargorące życzenie zupełnego z.wycięstwll.. Znamy
tyami politycznemi-powszeehnego, przymusowewasze położenie materyalne l waMze D1eprzygo- go, bezpłatnego p 11ń ~twowego nil u ~zania elemen .
towanie do rozpoczętej walki; z tego powudu tarncgo. Ale nim odnowione życie społeczne
-00pozwalamy sobie zap~oponować wam niezwłoczne po zwyciężeniu szalejącrj obecnie anarchii-w nourz' dzenie wszechŚWIatowych pocztowo teh>gra · we formy się wyleje i zorganizowane zostanie
Otrzymaliśmy następuJący protest:
t'l cz~ych składek dla otworzenia kapitału strej- na nowych zas&dach prasowych, nim będzie
W pismach tutejszych umieszczoną została
kvwego.
możua wrócić do systematycznej pracy. społecz . notatka, iż zakłady manufaktury nicianej w WiW odpowiedzi na tę odezwę zjazd wysłał uej-uważamy sobie za święty obowiązek już dzewiezostdy zamknięte, jakoby wskutek nielIst następujący:
dojścia do porozumienia między robotnikami i adteraz wypowIe zieó walkę analfltbetyzmowi.
ministraoyą. Wiadomość powyższa jest niedokład
Stańmy
się
godnymi
tyoh'
czasów,
w
jakich
T Jwarzysze francuzi!
na. O tem, aby fd.bryka była zamlwi~ta, a tem·
żyjemy, spełv.ijmy ten' wielki obowią~ęk, jaki na
Ddękojemy wam z całego serca z~ ~ycze
bardziej ~ powodu wynikłego nieporozumienia,
nas
wobec
oświaty i kultury mas szerokich spo·
nie przyjścia nam z pomocą· Przekonam Jesteś
nam oflCyahtltom i robotnikom nic nie wiadomo.
czywa.
Wypowiedzmy
walkę, potężną walkę a·
my, że wszyscy (siągoiemy . cel wspótny,. o Ile
Zatrzymanie pracy w fabryce nast~piło skutkiem
nalfabetyzmowi!
Pleńmy i wyrywajmy jego chwil,'
będziemy zgodme walczyh o wspólne lde!i~y ..
braku węgli, na rozpocztjcie zaś robót my costy
na
każdym kroku całą mocą naszej energii,
Wypowiadamy wdzięczn~ść gorl'!icą .za popf1rc~e,
zorganizujmy się w wielką a świętą przeciw nic- dzienuie oczekujemy.
którem będziemy sł1lżyc zaWSze Jedm drugIm
Oflcyaliści i robotnicy
mu kr::lcyatę, wl fjmy w tę walkę, w tę pracę
w ciężkich lhwlhch.
łódzkiej fabryki UlCI.
potężną wszystko, co w nas jest szlachetnego,
Tak, jak było w pismach-głosił raport n~zę
dobrego i rozumnego.
Bądźmy obywatelami kmju, stojącymi na wydowy, złożony władzom przez zanąd Tow. akc.
Naczelnik tutejszego oddzialu poczt i telefabryk nici w Widzewie.
grtfu p . Baumgarten otrzymał od naczelnika sokości swego zadania!
.
Manipulacyę zarządu dokładuie charakteryNiechaj wszy~cy, ·cała inteligencya, bez róż
waIszawskiego okręgn pocztowo-telegrafiCznego
zują następujące ogłoszenia:
nicy wieku, płci, stanowiska. i przekonań, w imi~
depes~ę treści naBtępujqcej: <Otrzymawszy w tej

*

Wyłaniające się
społecznego
przodujące szerokie

-.-

ideałów kultury i oświaty, w imię wielkiego momentu, jaki si~ dokonywa, staną do apelu, pod
sztandar tej walKi z analfabetyzmem. N łechaj
cała nasza inteligencya zorganizuje się natychmiast w olbrzymie cialo nauczycielskie, potworzy wielkie uczelnie ludowe i stanie dó tej pr3J·
ey obywatelskiej, jak jeden mąż, zwartą ławicą,
jako godni swego wieku synowie. Zbierajmy te
masy i uczmy je tak długo, póki tego stra~zne
go braku nie usuniemy. Niechaj wszystkie gmachy publiczne, mieszkania i l,rok a le prywa tne staną otworem dla tego celu wielkiego, a każdy,
kto czytać i pisać potrafi, niechaj nauczycielem
ludu zostanie.

stwowo·

~

ZYGZAKI.

)

ROZWÓJ. ' Ogłoszenie I
,Administracya Tow_ akc. Niciarni z niezależnych od siebie pQ<wodów nie może otrzymać
w dostatecznej ikści węgla, z tego względu zmuszoną jest adminilltracya si do prawidłowej dostawy węgla roboty w fabryce zawiesić d. 11/24
listopada 1905 rok.u. Przeto zawiadamia administracya, że po 7 dniach od dnia zatrzymania fa.bryki w myśl § 25 punktu 8 z wyciągu przepisów prawa, a załączonych przy książeczkach obrachunkowych, uważa się za zwolOlenie z kontraktów z robotnikami.

Ogl·o ~zenie H.
Stosownie do oglosze,nia z dnia 16/23 listopada bież. roku, zawiadamia A,dministracya Tow.
Akc. ,Łódzkiej fabryki nici niuiejszem robotników, że w czwartek dnia ł7,/30 listopada b. m.
odbędzie się o godz. 3 po pOłudniu zapłata za·
robionych 3 ch dni za dzień 8/21, 9j22, 10/23
~istopada, jak również i za czas od 11 do 17 liatopada włącznie.
Administracya.
§ 25 bnmi jak następuje:
Umowa robotnika z zarz.ądem .fabrycz,nym
ustaje:
1) w razie obustronnej zgody;
2) po upływie terminu najmu;
3) po ukończeniu I'obotv, w wykonaniu kia·
ł'ej ilależał termin najmu (§ S9p. 3);
4) ,po upływie dwu tYł5'odui, od dnia wymówienia przez jednl\ ze stron umowy, jeżeli ta za·
w:art~ była na termin nieoktt-ślon.l';
5) w razie wysłania robotnika przez właści
wą _władzę z miejsca wykonania umowy lub w Tazje skazania go. na areszt na czas uniemo.żliwia
jący wykonanie warnnków umawy;
·6) w razie o.bowiązko.wego wstą()ienia robotnika dO służby WOjskowej lub obywatelskie,};
.1) w razie, jeżeli władza, która wydaje 'robotnikowi paszport terminowy na zamieszkanie.,
·o dmawia odnowienia tako.wego.;
8) w razie wstrzymania w przeciągu 7 dni
ro.bót w fabl'yce albo w zakładzie w8kutek po·
iarut powodzi, eksplo.zyi kotła. .p arowe,o i t. p.
nieszczęśliwych wypadków.
- Czyż zarząd niciarni przypuszcza, że uwierzy ktoś w wykrętną jego dział-alność. Jest ona
tak przejrzystą, iż komentarze zbyteczne.

KALlliDAR%YK TIRlIlIlIOWY.
tro

IMIONA SŁOWIAŃSKIE. D z i li Jarogniewa. J

li-

Ludomysła.

STAŁA WYSTAWA OBRAZÓW, ulica Piotrkowska
nr. 16. Otwarta od godziny 10 rano do godziny 8 wieczorem.
TEATR VICTORIA. J u t r o "Gniazdo." sztuka Beil1nstelna. Początek o godzinie.g wieczorem.
CYRK braci TRUZzr. D z i ś przedstawienie o.g.
I i pól wieczor.em.
ZEBRANIA. O z i ś zebranie zgromad~enla fryzyerów (Nawrot 38).
- J u t r o ogólne zebr.anie polskiego Tow. ,w atral.ego (Dzielna il3~, o godzi/lie ,6 po po;l.

KłłONI Kit,
Park MiGkiewiGIa.

Projekt

uczczenia
zainteresowanie w całem mieścif. Dziś zwrócili 8j~ do
nas obywatele z żądaniem, aby, nietylko dl!b na
cześć Mickiewicza posadzić,
. ale żeby i cały park ,
założony przy kościele Sw. Stanisława Kostki,
nazwać "Parkiem Mickiewiczowskim" i tam dl!b
pamillltkowy :zasadzić.
Niektórzy z o.bywateli proponują posadzenie
Bosny, do której Mickiewicz w Paryżu napisał
tak tęskny wiersz p. t. <Do 80sny poI8kiej,.;
Zgodzilibyśmy się na to, gdyby sosna była
drz~wem dlugotrwałem. Przemawia prócz tego
za naszą myślą i ta okoliczność, że dl!b je8t u
wielu narodów godłem siły i męstwa. U rzymian
był poświęcony Jowiszowi, w Polsce i na Rusi
Perunowi. Miokiewicz w <Dziadach, .niejednokrotnie o tym dębie mówi.
Stosujl!c 8j~ więc do znsezenia symbolu d~
ba w kulturze naro.dów, nie zmieniamy projektu,
pamięci Adama Mickiewicza

na.8Z

wywołał

żl\danie zaś

za

obywateli o

nazwę

parku nwatamy

zupełnie słuszne.

Odtąd park przy· kościele Św. Stanislawa
Kostki, jako zasadzony i urządzony w pięódzie
siątą rocznicę jego zgonu, będzie się
zwał
Mickiewiczowskim, park na gruntach miejskich
przy szkole przemyałowo-rękodzielniczej parkiem
Tadeusza Kościuszki, a park przy ulicy Dzielnej
za @zkoJI! handlową - parkiem f:Jtam'slawa Sta-

szica.
Na pomnik Miokiewioza. W numerze wczorajszym przez pomylkę pominięto w liście sk!adek redakcyjnych dr. Stanisława Skalskiego, który na pomnik
Mickiewicza ofiaro wal 5 rb.
W sprawie analfabetyzmu. Zapowiedziane na
jutro posiedzenie sekcYl wychowawczej Towarzystwa Hygienicznego z powodu przeszkód nieprzewidzianych, odbędzie 8j~ do plero. we wtorek
dnia 12 ~o grudnia w lokalu ,. L'ltni" (Piotrko:
wska 108) o godzinie 8 'j i nół wieczorem.
1) Dr. Mieczysław Katlfman: Analfabetyzm
w Łodzi i środki zaradczf: otwarcie szkól wieczornych, niedzielnych, sobotnich i uniwersytetu
ludowegc.
2) P. Stefan Majewski: Organizacya uniwerI!ytetu ludowego.
Zebranie to ściągnie niezawodnie tych wszyst·
kich ttórym sprawa oświaty ludowej, leży na
sercu.

"Wiec metalurgów w celu omówienia ustawy
odbęazle się dnia 8-go. grudnia o godzinie 2 ej
po południu w sali Koncertowej.
Organizatorowie zapraszają wszystkie pokrewne fachy metalurgic2.ne.
Pod ,adresem Vzerwonego Krzyża. W dniu
wczorajszym wieczorem, gdy jeden z lekarzy dyżurujących w Pogotowiu, odwiózł bardzo osłabio
nego Feliksa KupieńlJkiego do s.zpitala (Jzerwonego Krzyża, zastał bram~ zamkniętą i stróż,
otwierający wrot&, kategorycznie oświadczył, że
ma stanowczą dyspozycYę, aby Pogotowia wewnątrz szpitala nie wpuszczał, chyba że za każ
dą razą lekai'z Pogotowia przedstawi sam kartkę
z podpisem prezydents lub też fabrykanta, na
którego kosd chory ma być umieszczony, wsze·l·
kie perswazye ze strony lekarza skutku nie odniosły i zmuszony był ohoreglI zostawić pod bra,mą szpitala.
Szpital ·Czerwonego Krzyża jest utrzymywany kosztem miasta, przeważnie f"brykantó w.
Pytamy się, któż ma prawo zabronić n!eprzyjwania poctnietłionych
biedaków na nlicach
miasta dla kogóż więo ta instytucya otwartą
został~?

Teatr. Od dyrekcyi teatru polskiego w Ło
dzi otrzymujemy następująCI! odezwę:
Dyrekcya teatru polskiego przygotowuje
uroczyste przediltawienie na uczczenie urodzin
Adama Mickiewicza w niedzielę, dnia 24 grudnia r. b"
złożone z utworów nie,śmiertelnego
wieszcza z odczytem Józefa Kotarbińskiego, deklamacyi i żywych obrazów.
Ze W2 gl~du na to, że, jak pisma nasze swojego czasu ogłaszały, obchód pamiątkowy 50 lecia
śmi.erci wielkiego poety, z powodu warunków
niepomyślnej sytuacyi, odłożony być musiał na
później i dyrekcya teatru naszego wstrzymała
si~ od nrządzenia- widowiska, któreby w sposób
godny tak poważnego celu mcglo upamiętnić datę ZgODU.

Projektowane
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Sroda, dnia 6 grudnia 1906 r.

przeto teraz

przedstawienie

zapełni przymusową lukę, jaka z konieczności
wydarzyć się musiała, pomimo najlepszych chęci
dyrekcyi teUru i innych osób, zajmujących się
urządzeniem

tego obchodu.
Podejrzane lasłabni~cia. Według danych u·
rzędowych, od dnia 27 października r. b, nie
stwierdzono bakteryologicznie żadnego podejrzanego zasłabnięcia. Od tej chwili zdarzały /lię
wprawdzie różne wypadki, lecz po zbadaniu okazało się, że nie są one specyficzne.
'
Poświ~cenie kośGioła W Zauewie, które mia ·
lo się odbyć w piątek, d. 8 b. m., zostało odło
żone.

Konkurs. Posiedzenie sądu konkur80wego
imiema Bolesława Prusa naznaczone zostało na
czwartek, dnia 7 grudnia o godz. 8 wieczorem.
Towarzystwo lekarskie. Na najbliższem po8iedzeniu 1'ow. lekarskIego w środę d. 6 grudnia rozpatrywane będą sprawy ważne, pomiędzy

inne mi tet sprawa utworzenia z"iązku 'Zawodawego. Pożądanym jest liczny udział członków.
Nadesłane. Zarząd lódzkiego chl·ześc. Towarz.
dobro<:'zynności ma zaszczyt nlnlejszem podać do publicznej wiadomości, Iż w ciągu miesIęcy paźdZiernika i listopada r. b, na rzecz kasy Tow. wplynęly następując.
ofiary: Na ogólne cele Towarzystwa od pp,: Wilhelma
Landaua, zamiast wieńca na grób Ś. p. J. Kunitzera 10.
ru., N. N. 10 rb., E. Romana, za pośrednictwem p. prezydenta 3 rb., F. W. Hlllemana 2 rb., od rodziny N. N.
500 rb., od urzędników fjrmy Hordliczka i Stamirowskl
60 rb. 65 kop. Zebrane za pośrednictwem pp.: F. Krawczyka 33 rb. 15 kop., Stani sza 2 rb 25 k., K Stephanusa 19 rb. 80 k., redakcyi nL:ldzer ZeitunR" 628 rb. 11
kop., red. nNeue Lod~er Zeitung" 330 rb. 95 k. Na rzecz
domu starców i kalek: Za pośrednictwem red. nLodzel'
Zeitung" 125 rb. 10 k., red. "Neue Lodzer Zeitung" 23
rb. 65 rb. Od p. Karoliuy Guse 25 rb.
Za powyższe ofiary zarząd Towarzystwa w imieni.
obdarowanych iustytucyj składa niuiejszem szlachetnym
ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać."
Prezes: K. Jonscher.
Członek Sekretarz: A. Rauba!.
Komitet przeGiwżebraGlY. W d. 7 b. m., t. j.
jutro, o godz. 8·ej WIeczorem, w sali posiedzeń
Przytułkn starców i kalek. odbędzie 8ię zeoranie miesięczne zarządu Towarzystwa przeciwżebraczego, na kt6rem ro.zwatanych będzie kilka
spraw. Ponieważ sprawy te 8~ nader ważne
ze względu na teraźniejsze czasy, pożądam, byłaby wielce obecność członków zarządn w komplecie.
-c:Q:>-

Strejk kolejow..

V

Jako znamiQ czasów dzisiejszych, jak6 do·
wód niezbity siły walki o wolność, prowadzo·
nej przy pomocy nowoczesnych środków cywili .
zacyjnych, posłużyć mnże zażegnanie strejku ko·
lejowego, który już wisiał w powietrzu.
.Wozoraj wiecwrem o godzinie 6 ej min. 10,
koleje tutejsze otrzymały depesllę z S!l.mary, tre·
ści następują.cej:

. Do wszystkich stacyi dróg żelaznych rosyjskICh-Moskwa, biuro tjazdu kolejowego, Pe·
tersburg fabryka mikołajewska Oriechow.
Towarzysze! Krew ścina si~ w żyłach. Nie
dopuszczajcie, aby 8pełnił . się akt oburzającego
gwałtu, wykonania. knl'l śmlerci nad naszymi
towarzyszami pracy inżynierem Sokołowem i innymi towarzyszami. 'Żądamy natycbmi2s~owe
go zniesienia kary śmierci i oddania pod sąd
Ko.mendanta twierdzy Ku~zki. Jeżeli kara śmier
ci n~e będzie' zniesiona natychmiast do godziny
12·eJ w nocy, na wszystkie świętości zaklinamy
was, przystąpoie do natychmiastowego strejku
powszech~ego. Precz z gwałtem i 8amowolą!
PodpIsał: Prezes komitetu samarskiego
A. Sietow.
O godz. 8 ej wieczorem nadszedł" tdegram:
"Proszę o.głosić pracownikom-brzmiał pierwszy .telegram-którzy PGdali telegramy o wstrzymanIe sądu polowego. nad inżynierem Sokoło
we~, że depesze te ja sam osobiśeie niezwło
c~me zakomunikowałem ministrowi "ojny.-Mi.
Olster ko.munikacyi, Niemieszajew" .
Drugi telegram godzina 1:) min. 30 opiewal:
,,~ rozporządzenia mioisteryum wojny, wykonlDIe wyroku na Sokołowie i innych wstrzy·
mane. Sprawa będzie rozpatrywana ponownie_
Niernieszajew u •
Oba te telegramy ministra komunikacyi rozstrzygnęły o losie j aż przygotowanego ogólnego
strejku kolejowego.
Po otrzymaniu pierw8zej depeszy na. kolei
łódzkiej i kaliskiej zakotłowało się jak W gamku.
W niespełna pół godziny cała służba była. przygotowanl\ do bezro.bocia, ozekano tylko na dyspozycyę d~l~gatów, któ~zy o~rzymawszy drug~
depeszę mlDIBtra komunikaCYJ, bezrobocie odwołali.

Z ostatriiej chwili.

POCHÓD NARODOWY.
pogłosek, krąiących w mieście
nadchodzl!GY pią;tek, d- 8 b. m. ma się od~
byc pochód narodowy. nlniejszem zawiadamiamy.
iż pochód ten organizuje się rzeCZYWiście, lecz
nie odbędzie si~ w pią;tek, ale później, w terminie, uprzednio zapowiedzianym

Z powodu

że .w

Komitet

organizujący.
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, odpierane było w dalszJm ciągu przez pp. KOkowsklego i C ~ajkowskiego.
I
Zgromadzenie ogólne postanowiło tylko przyjąć
do
wiadomot'łci projekt p. Majewskiego i przejść
-snad nim do porządku dziennego.
II.
Projekt p. Majew3kiego rozpatrywany będzie
szcilegółowo w gronie nauczycieli Indowych, ży
Po zapoznaniu zgromadzonych z projektem wo tą sprawą interesujących się nad zwołanem
ustawy związku, p. Majewsii stawia wniosek a d h o c posiedzeniu w dniu 4-go b. m. (ponietreści następującej:
....
działek)
Nauczycielstwo m. ŁodZI, sohdaryzup~c SIę
Po cofnięciu przez p. Majewskiego wniosku
z hasłem unHodowienia szkoły początkowej na przystąpiono do obrad nad sprawą wprowadzeziemiach polskich i z akcyą w tym celu rozpo- nia języka polskiego, jako wykładowego, do szkół
czętą w innych miejs?owościacb k~aj~, u~aia prywatnyoh i rząd9wych . Tutaj w,"pomniano o
za niezbędne natychmIastowe powZH~Cle pIerw· okólniku; j~ki łódzka dyrekcya na.nkow& otrzywszych kroków, do cdu tego 'ń'iodących, miano- mała w dniu 25 IistoPił da r. b. od kuratora warwieie ścis1e zorganizowanie się w związek za.
.'
szawl:lkie~o okręgu naukowego.
.
wodowy" mający za zadanie ja~naj~n.H~pczDleJP Radlicki mówił o odbytym w WarszawIe
87.e i n81szy bsze przeprowadzeme te1 ~d~1 przez 22-im zjeździe nauc?ycieli i nauczycielek Króleakcyę bezpośrednio samych nauczYCIelI, przez stwa Polskiego w d. 27 listopada r. ~. Przedstaagita.cyę wśród sfer rodzicie1skich. i wo~ó~e ko- wił on następnie zgromadzonym uchwałę tego
nystających ze szkoły początkowe) -:-~a J,eJ una- zjazdu. Brzmi ona, jak następuje:
rodowieniem i bojkotem szkoły dZISIeJszeJ.
Wychodząc z zasady, że : a) zadaniem szkoZgromadzenie widzi możność urzeczywistnie· ły elementarnej powinno być wychowanie mlonia tych dążeń przez obj~cie całego nauczyciel- dzieży szerokich mss ludowych na zdrowych,
stwa ludowego okręgu nkolnego łódzkiego i przywiązanych do własnego kraju i użytecznych
zjednoczenia się z całem nanczyc!elstwem kr~.iu członków własnego społeczeństw2; b) że w nauw zwiąr.ek zawodowy-wzy'Y'~ WięC W8~yst~ICh czaniu decydować powinny przedewszystkie~
kolegów i koleżanki w ŁodZI l na prowlncyI do I względy natury pedagogicznej, zjazd powziął nprzystąpienia na członków związku.
chwaly następujące:
Nadto celem związku ma bye stała obrona
l) Nauczanie w szkole elementarnej odbywszystkich potrzeb i interesów stanu nauczyciel- wać się powinno U nas li tylko w języku polskiego oraz dążenie do z~e~~kra.tyzow.łlnia i z~e- skim.
formowania szkoły terazmeJszeJ, t .1. do Dle2) W szkole początkowej do obowi'lzkowych
ZWłOCZD('gO wprowadzenia powszec~ne~o, obo· przedmiotów nauczania nie powinien wchodzić
wiązkowego i bezpłatnego nauczaUla I zmIan,
żaden inny język poza ojczystym.
.
wymaganych przez nowoozesną pedagogikę i hY-1
. 3) Caly system nauczania, zarówno co do
gienę·
. przedmiotu, jak i podręczników, powinien uledz
Po ~)rzyj~ciu p~zez z~aczn.e grono 'J. pośród gruntownej rewizyi i pracę w tym kierunku zjazd
zgr-omadzonych prOjektu I wDlosku P: M. okl~- . uważa, jako jedno z pierwszych zadań nauczy:
skami, pierwszy z 0pozycYą WyShplł p CZll.J- cielstwa. W m~śl powyższych uchwał zebram
kowllki dowodząc że kwestys, jak ą przedstaWIa zobowiązują s:ę. każdy poszczególnie, do solidarp. M., już ' była p;illlez~ Stowarzyszenie naucr.ycieli nego i natychmiastowego zastosowania w. prak.omawiana a najwymowniejszym tego dowodem tyce pierwszych dwóch punktów, z~ś .zreallzowa~
opracowa~y i przyjęty pr~ez członków pl'oje.kt nie punktu trzeciego polecają komIsy I, wybranej
zmiany ustawy, który. zawiera te. sam~ dą.żema, ze swego łona.
co i projektowany ZWIązek p. Ma1ewliklego, ma4) W celu dostarczenia przetwarzającej się
jący na względzie 2jednoclenie nauczycieli lu- na podstawach narodowych szkule ludowej w Kródowycb.
.
'.
leetwie Polskie m odpowiednich sił nauczycielP. CzajkowskI pomawIa p. M. o wzorowa- skicb, z.Jazd uważa za rzecz uiezbędną, aby ogół
nie się na pr?jekcie, op.ra~o.waDy~ przez Z.'II rz.ąd społeClzeństwa polskiego, nie czekając. na spolStowarzyszenIa nauczyCIeli I eh~c s.t~orzt'Dla lU - szczeni e seminaryów nauczycielskich rządowy: ch ,
Btytucyi, któraby wytwnrzała Ist~Ie.1ące~u Sto· przystąpił do zalożenia seminaryów nauczyclelwarzys~enin kon~urencyę. p'. C~aJkowskJ, uznaskich prywatnych; - . ~
j,\c 2a niewłaścIwe wystąpIeme. przez p'. M.
5) Ignorować wszelkie zarządzenia okręgu
w Stowarzyszeniu z podobnym prOJektem. tWler- naukowego i dynk:cyj naukowych, przeciwne
dzi, iż p. M. działał chyba ~ i~ię .hada: cd ,v,i- wyszczególnionym wyżej ucbwałom;
de et impera», w celn osłabl~D1a l pod~o~aD1a
.6) Zjazd wypowiada 8i~ za koniecznością,
bytu istniejącego StowarzyszenIa naUCZyCIelI.
aby w prasie polskiej omawiane były " szeroko
Prezes p. W. Koko,wski, poq.nosząc z uzna- potrzeby wychowania narodowego ~ogóle, a
niem urojekt p. Majewskitgo, jllRo projekt, wy- szkolnictwa ludowego w szczególnOŚCI. W tym
raża jedvocześnie źd~iwienie dlaczego. z takim celu zjazd uważa za potrzebne b~dź stworzenie
wnioskiem przychod:n do Stowarzyszellla, które specyalnego pisma, potrzebom 8zkolnictwa po
Dosiada swoje statuty, które ma za sobą szerf'g święconego, bądź otworzenie oddziału szko.lmgo
l.t dzialalności • lubo w clętkich warunka, h, w któremkolwiek z istniejących pism polskich.
pracowało i pracuje nad tem. aby działalność ta
Po przyjęciu do wiadomości powyższych
była .iaknajowocn.iejs~ą . . Dowodem tego. post.ano: uchwdł zJ'azdu, zgromadzenie dysknto\"!ało nad
wienie tUeczyWlstnlema oddawna kleIkUJące]
!. •
" plO t r· spraw "251 unarodowienia szkoły w Łodzi.ń k'W suramyśli rozszerzenia działalnoecI
na gu b
ermę
M
kowska w celu zrzeszeDla si~ nauc~ycieli.
wie tej 7.abierali głos: pp. Zwierzy s~,
~Ni~wlaściwie tedy, twierdzi p. K., skierował jewski, M,kołajtys, Kędzierski, R3dlIckl, C~aJ. k J ki ż
b
t k'
kowskl, Uzdowski i Mackiewicz.
P. Radlicki oś"illdcza, że w Warszawie pod.
p. M:..jewski swój proJe t. a. e wo ec. a. lego
projektl zachować ma si~ St?warzyszenIe? T? pisało uchwałę do 1000 nauczycieli, zobowiązu
tak wygląda, jakby ktoś radZił, ażeby z~mknąc
ł b
.
istnieJ' 51 ce, a otworzy.ć nowe. StowanY,szenle, m. a - jąc się unarodowić szkołę· NakŁa? y . I U nas
"2
dyskujące też
same zadanIa, co l poprze d Dle. J eśl I p. pójść za tym przykładem. Po OŻyWIOnej
k'
M, ma za sobą 8zerSM grouo osób i liczy, że zwer- syi uchwalono, aby przedewszyst Je.m nauczy·
bowllć może część członków z istniejącego Stowaciele lodowi omówili w szerszem ,grom6 tę spra. h może zorgamzowhc
. "
rzyszenis to dla mc
nowy WA.. i przedstawili nast~pnie swoje wnioskI.
związek, 'lecz z .t;akim w~ioskiem do StowauyZ kolei przystąpiono do rO'ilważenia wnio,
szenia przychodzI c p. M. Dle wolM, gdyż zarząd @ku, dotyczl!,cego określenia stanowiska, jakie
uwzgiędnić go) nie może w żaden spollób.
zaj ąć ma slowarzylSzenie .wzglQdem Macierzy
Wnioskodawca p. Majewski stuał si~ bronić , S~koIDej. Po wyjaśnieniu przez p. Zwierzyń
dowoclząc że nauczycieLitwo lodowe jest tak licz- ! skiego o zadaniach i celach istniejąoych iDl~ty
ne, lŻ mogłoby zjeduoczyć. s:.ę W specyalny zwią· ,. tucyj, jak Kuła wychowawczego i MaCIerzy Sz~ol
ze\;. Twierdzi on, że choCl&Z w szczuplem kole, nej, oraz przez p . Majewskiego, j aką. MaCierz
to jednak związek laki. utworzy się. Z ,!i~z~k Szkolna odgrywa rolę zagranicą, zebranI przyszli
taki 'i\daniem p. M, istmeć moie samodzlelDle, do wniosk u . iż należy popierać cele M3cierzy
nie' wytwarzając konkurencyi S towarzyszeni~ . S~kolnej w Warszawie przez zapisywanie się oa
Chyb!! czyni p. M. pod adresem zarządu złośh· członków tej iostytucyi. '
wą uV\~l>gę, Stowarzyszenie oto i na gliD:iaoych noZakomunikowane przez prezydytlm wybory
gach, skoro obawia .si., konkuren.cy! ze strony dały wynik następująC): Do zarządu na miejsce
powrotlJĆ mającego zWI~zk.u naUCZyCielI ludowycb~
u8tępui~()ych wedłu g s t arszeństwa p:, trzech
Niewł2ś'liwe stawIam e przez p. M. kwestyl
letniej kadencyi, pp. Mu~iatowicza i Zych lewi-

Sto warzyszenie nau czy cieli chrześ cian
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cza, powołano pp. Ignacego Żychlewicza i Andrzeja Lipskiego; na kandydatów pp. Kajetana
Kędzierskiego,
Wiktoryę P~tkowską, Romana
Tnlina i Maryę Grzy bowską. Do komisyi rewizyjnej weszli pp.: Stanisław Łabęcki, Z, fh Pęt
kowska, Sabina G:Jntarska i Wawrzyniec Kajrunajtys, jako członkowie, oraz pp. Rokicki i
Mikołajtys, jako kandyd~ei.
Dla ścisłości sprawozda.wczej nadmienić należy, że obrady, trwające do godziny 11 ej w nocy, toczyły się nadzwyc7.aj wolno; wielu z prze,
mawiających zamiast Ktreszczać się. rozciągała
zbytnio, potrą.cając o kwestye postronne. Przednicz,\cy skutkiem braku energii i sprężystości
nie umiał sobie radzić.
K. K.

Ważne wyjaśnienie-

W nr. 245 n Torg. Prom. Gazety" z dnia 17
(30) listopada czytamy, co następuje:
cMinisteryum oś"iaty rozesłało administracyi okręgó w naukowych wyjaśnienie. aby przy
udzielaniu pozwoleń na publiczne wykłady ludowe administracya ta do C'Zasu wydania nowyoh
w tym względzie przepisów. kierowała lilię duchem manifi'lstu z dnia 30 (17) paźdr.iernika, nie
zaś istniejącemi pnepisami, wielce ograniczające
mi zarówno materyał do wykładów. jak i prelegentów, o których trzeba. uzyskiwać opinię gubernatorów i p()ciągającemi skutkiem tego za
sobą znaczną stratę czasu. Povvodem zniesienia
tych przp.pisów jest mi~dzy innemi ta okolicznoŚĆ, że partye rewolacyjne, zallłaniając się maDl r~8tem, propagują swoje poglądy zn pełnie 8WO ,bodnie. Jest rzeczą niezb~dną, aby równitlż swo·
bodnie mogły wpływać na majY ludowe i stano.
wiące względem nich przeciwwagę partye porządku prawnego.»
Wysoce interesujący ten cyrkularz zasługuje
z naszej strony na baczną nW8g~. Wielce żało
wać wypada, że knrator okręgu warszawskiego,
który musiał również otrzymać ten okólnik. uie
ogłosił go dotychczas na użytek
powszechny i
ogół nasz dowiaduje się o nim zupełnie przypadko~o za pośrednictwem pism rosyjskich. Nie
ulega bowiem najmniejszej wątpliwoś(ji, że wyjaśnienie dotyczy i nas, mieszkańców Królestwa.
Motywy tego cyrkularza nic nas natnralnie ob,
chodzić nie mogą,
dotyczą ODe zresztą głównie
Jbsyi whściwej. Nie: wątpimy, że nasza l'lczna
duchem obyw&telskim przejęta inteligencya prowincyonalna, wobec zniesienia stanu . wojennego
i pnywIócenia nam praw konstytucyjnych, sko'
rzysta natychmiast z prawa stosowania się do
dnt ha mani fdstu z dnia 30 października.

Delegacya zjazdu działaczy ziemskich.
i miejskich.
W dniu l-go grudnia przybyli do Petersbur.
ga członkowie depotacyi od zjaz,du Moskiewskie,
go działaczy ziemskit h i miejskich -prof. S Muromcew i I. Petrunkiewiez, O~zekiwany jest
jeszcze T. Kokoszkin. Deputacya uda się do br.
Wittego i przedstawi mu poglądy zjazdu na Śro
dki, niezbędne dla nspokojenia. kraju, dążącegJ
. do urzeczywistnienia obiecanych pr.z;ez rząd swobód. Deputacya nie będzie proponowała hr.
WIttemu kandydatów 7. pośród zjazdu na ministrów, lecz zaznaczy tJ lito, że kierunek: polityki,
wyrażooy w rezulucyaoh zjazdu, jest pożądally
dla u~p 'lkojenia kraj u. Dalej deputacya zwróci
uwagę hr. Wittego 113 bezprawne i polityczne
aresztowanie członków biura zjazdu wło~eiań·
skiego, co moie wywołać oburzenie wśród wło
ścian i tak joż wzburzonych. To też deputacya ma nalegać na. uwolnienie delegatów wło
ściań~kich.

Donosząc

o tem, "Syn Otiecz." komunikuje,

że

ogłoszone w gazetach projekty swobód, których redakcyę przypisl:lno prof. Muromcewowi,
istotnie były przez niego redagowant', a wręczo
nc hr. WIttemu za pośrednictwem Golowina na
życzenie samego hrabiego W.
Projekty te uległy

znacznym zmianom, przeszedłszy przez ręce
ministeryum sprawiedliwości i spraw wewnętn.
nych.
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przerażeniem na widok tych żywioJo'iVycb symtytułu wpłynąć niby mającą. Nadto miaisteryum
patyj do narodu rosyjskiego, jakie ogarnęły wów- komunikacyi żąda jeszcze dooa.lkowo na koleje
CZ&" całe f'połec zeń a two polskie. LIteratura, wro15 miL, a ministeryum wojny 37 mIl., dla polega Rosyi, prawie nie istniala, a przedstawiciel . pszenia bytu wojsk. Tym spo8obe.n docbody
W «Nc.w. Wf.> ukazał się pod P)"yższym Da.igł\b~zego i szc zerze polskiego patryotyzmu, zwyczaine trzeba zmniej'lzyć o 35 mil., wydatki
Adam Mickiewicz, starał się w M03kwie o po- zaś podnieść o 52 mIl. rub., tak ze wyjdzie nietytnłem
artykuł nióra stałego spółpracownika
tego pisma, p. J . Kuczyńskiego. A r tykuł za- zwolen:e na wydawnictwo pisma polskiego, po· dobór 73 mil. rub. Ma on by ć U8un 'ęty za powiera niemał o uwag zupełnie ijlusznyl h, to też świę conego specyaln ie zapoznaniu polaków z li- mocą redllkcyi żąd!lń, propouowauy 11 orzez od·
dzielne zarządy. Preliminarza doohodów i rozznana ze swego polakozt'l"Jtwa redakcya «Now'l teraturą i życiem l'o~yjskiem.
Wr. > dodała mu pod t Ytnllk: .llst de) redakcyi",
D opiero w pierwszych latach panowania ce- chodów nadzwyczajnych dot~d jeszcze niema.
celem zaznaczenia, że wywoty te nie pochodzą 8ar~a Mikołaja I·go nastrój względem polaków
-:-:-:z łona samej redakcyi. Przytaczamy p oniżej zmienił się s tanowczo i Mickiewiczowi, jako poz artykułu tego, pisanego jeszcze przed :tniesie- lityc'luie nieprawomyślnemu, odmówiono. Dopiero
Podwójna Illiara.
niem stanu wojennego, kilka ciekaw8zy(h ustę po upływie kilkunastu lat, k'edy stosunki obupów:
-?stroune zepsuły siEa ostatecznie, postępek Mickie"Co dały polakrm manirellty cesarskie z dnia wicza 78}zął się wydawać polaktm antypatryo·
W jednym z ost.atnich, jakie doszly, numerów
2,5 grudnia i 30 paź !zieruika.
tyc~nJ m i blOgrafvwie poety niechętnie wspomi, Berliner Tageblatt'i czytamy wiadomo~0 nastę
W odpowiedzi na pierwszy z nich komitet nają o tym fakcie z jego życia Ale i jego uczu· pujf!:cą:
ministrów usankcyonował ogólny system rUByfi· cia, jak ullzucie całego narodu, były już inne
"Z prowincyi szJezwicko-holsztYllskiej donokacyjny, zezwoliwszy jedynie I::.a kilka drobnych względem Rosyi. Gdyby przed laty kilkunastu, szf!: nam, że land!'aL Y. Uslar, który niegdyś już
i małoważnych wyjątków, I'godnie z zasadniczym za rządów Burki, kiedy z pewnego punktu wi- czlonkom gminy swego okręgu zabroni! abonowa·
sposobem zapatryw .. nia si~ na polaków, jako na dzeuia Polska najmniej zjednoczona hyła z Ro· nia liberalnej "Be,rI. Morgen Ztg.", daje znów poc:obcoJ<lemieńców>,
których język «miejscowy> Sją, jaki nędzny reporter rozpoczął wydawnictwo wód, by o nim mówiono. Czwarta dywizya szkolmoie bJ ć cierpiany tam jedYDle, gdzie nie szko- takiego piswa, skazanoby go na infamię. Dowód: nej 11oty1i lodzi torpedowych stała niedawno na
dZł on panowaniu rosyjskiemu.
"Chwlla~ Przybor09fskiego.
kotwicy pod Apenralle. Łód~ torpedowa "S. 126",
Po manifdcie z d. 25 grudnia nastąpił maZdaje się rzeczą jasn~, że Polska. wtedy ra- która 2atonęla w piątek wieczorem (24listojJada),
nifest z 30 kwietnia. Nadał on Rosyi wolność czej byla zjertnoczona z Rosyą, kIedy szla z nią wysIała jednego z :!Iarynarzy na ląd, celoID zasomiedB,' jednak li ładza miejscowa nie pozwo· ręka w r~k~, ramię przy ramieniu. niż wllwczas, mówienia 2apasu chleba 11 piekarza Skottegaarda.
liła, a by skorzystali z niej i polacy.
Wpisem· gdy Ul:zęto przywi~zywać ją do R ')syi drutt.mi Piekarz przyjąl zamówienie i no cą pitkl chleb.
kn, wydawanem dla włościan polskich przy kan- admini8tracyjnemi i sznurami represyi, i gdy, W niedzielę zjawił się znów marynarz z :rodzi
celaryi generał gubernatora warszawskiegn, za· skręcając Sl~ od bólu, staIa się w duszy nsjza- ,S 126" u piekarza i oświadczyl mn -- jak dono·
mieszczony został komunikat trfŚ:i następującej: I wzięts7.ym wrogi l m Rosyi. Mikołaj I, zachowu- si "lIejmdaI L - że kupowanie u Skott0gaarcta jest
«Aczkoli\iek manife ~ t z dnia 30 kwietnia (gło· j ją0y si~ z lekceważeniem i względem konstytuwzbronione; landrat ' ". U sIar przysłał na pokład
szony juź został w Zbior.ze praw, jednak dla ! cyi polskiej i względem polaków w ogólności, łodzL długie pismo w tym duchu. Piekarz nalegał
z gnbernii Królestwa Polskiego zyskuje on moc popchnął 8t~nowczo litosunki polsko ·rosYJskie w na dotrzymanie umowy i chleba zatrzymać nie
prawa dopiero wówczall, gdy tostanie ogłoszony kierunku odmiennym. W tym samym zresztą thcial. Os tatecznie jeden z kolegów dncha nie'!V miejscowych wiadomoŚ(llach gubernialnych >.
kielunku poszła stopniowo państwowOEĆ rosyjska mieckiego zgod2il się wystawić. rachnl1ek na.
Dnia 30 psidz lernika według D:iWego stylu l i w stosnnku do innych krellów. W rezultacie swoje nazwisko. Taką praktyką "germanizacyjną/'
wszystkim nam nowy manifest obiecał szereg ' uzyskano łączność papierową, w gruncie zaś osiągnie się oczywiście cel przeciwny tp,mn, do
naiceoniejszych swobód obywatelsklch. Daia 30 rzcczy 7 u pełną rozbieżność. I dlatego nie oszu- którego się dąży. Ii
p~ ź iziernika starego st,lla wyłączeni zostali od
kujcie S ę samI, pauowie ochramając to, czego
Ciekawi bylibyśmy, czy "Berl,. Tgbl." taką
korzystania z niego polacy, piastl1jący jakoby wcale niema Pozost:lwcie waszym dzie(;iOID, po·
f:amą uwagą zakollczylby opfs faktu powyższego,
, zamiary powstańcze".
koleniu młodej Rosyi, ponowne wytworzenje t2j gdyby stal się 11' Poznal\skiem, a piekarz byl po·
Nieuczciwa mist,Yf,kacya społeczeń3twa ro· ląCZllośd w naszych warunkach. Chociaż stra· lakiem. W zabranych prowincyach d1l11skich gersyjskie;o niech spadnie całkowiCIe na ~umienie co no wiele drogiego czasu, jeduhk narody kre- manizacya ma spro wat.12ać ~kntki, przeci wne tym,
miilt; f katorów. Jest rzeczą muiliwą, że dzie· sowe odczuwają w waszych dzieciz.ch ducha jakich rząd pragn:e, w zabranych obszarach polsięciu g( n.!rałów i secina
pnłkowników, posia ·
szczeruści, prawdy i mIłości,
a I)dpowiedz\ im skich zaś ma być jedynym środkiem, do zamiedając dyktatorskie pełnomoclllctwa stano wojentem samem choćby i dlatego, że dzieci wasze rzonego celu prowadzącym. Jaskrawy to przyD(gO, zaprowadzą lir Królcstwie Polskiem wszyst
weszły I;la. tę drogt:, na której
dobro ogólno·ro- kład poc! wójnej miary rządów pruskich.
ku, co im się podoba, że nałożą pieczęć milcze- syj~kie odnowionej R ,: syi zgadza się z dobrem
--:-_.
nia na wszystko, co im się nie podoba, Ale cóż kazdej jej narodowości. Jeśli przestaniecie po·
dalej ( Co dalej nie z mojego punktu widzenia, wstrzymać ze złuśoią koła nowego wozu i tem
który twierdzi, że oni wprost odrywają Polsk~ utrudniać jege bieg, to pójdzie ono naprz6d
od Rosyi, ale z ich ciasnego punktu wldun:a, szybkim i pewnym krokiem, i wielu z was bę
dopatruj~cego SH~ jednośGi
państwowej
w ze
dZJC 8i~ moglJ doczekać tych chwil, aby prze"Nowaja żizń" (nr. 16) zamieszcza nastę
Wll~ trzJycb
ozuakach niewoh, milczenia i bez- konać się ",łasnemi oczarui, czem jest nie me·
'brollnosci {Izyczne,i? C.~yż nie b właśnie prze- chaniczna ale du(hlwa łączność pl-.ństw8 i har- pującą WIadomość: "VII nocy z dnia 29 na 30
z. m. w Carsklem Siole odb,}ły się areszty żoł·
prowadzane było konsekwentnie w ciągu 43 lat? I monijue f.jednocze!lie wszystkich jego częścil"
nierzy
pułków kirasyerskiego i bata.lionu strzel'Teraz jut posiwieli mężowie Dlll'odn polSKiego,
ców; aresztowano przypuszczalnych przywódców
któny od ławy Rzkolnej nosili na nstach pie ·
fermentu, który przybrał formę okrt śloną i któcz~o mIlczenia.
Czy przyrosła ona do niob?
wynikiem stał się szereg żądań; jednym
Tymczasowy budżet państwa rosyjskiego. rego
Ż~ generałowie miejscowi, przedstawiciele
z punktów petycyi jest protest kategoryczny
wyłącznie siły fizycznej, dopatrzyli si~ "zamiaNa podstawie p~ojektów, nade"lanycb przez przeci w narzucaoiu żołnierzom obowiązków polirów pcwtitańczych", w ttm niema nic dziwnego. rozmaite ministerJl1, sporządzony zo!,!tał tymcza- cyjnych".
Ale hrabia Wlttl? Zaczynam wątpić, (zy zdaje suwy prelirolDarz budżetu na r. 1906 , Przewidu- "Syn otieczestwa." dODosi, iż pewieo stan
on sobie sprawę z lego, czem są w gruncie rze- je on 2054 mil. rub. dochodów zwyczajnych, napięCIa lstnieje w załogach fi Jty MN'll 8, 14 i 18.
czy swobudy konstytucyjne. sumienia, slowa i :.:e- a 2040 mil. rab. ta.kIChże wydatków. Z-Item do.
WIększą część broni odebrllDo, naboje tak Ze.
brań, do których zobowiqzywaly go poczynione chody zwyczajne mają za rok przyszły być wy:isze TWierdzą, że ' pod oknami gwardyi konnej usta przezeń obietlllCt?
o 77 mil. rublI c d docbodów przewld~il:; n ych na wiono kartaczownice, 8kierowane ku gmachom
Jest kwt'styą, czy 7godzi się rz~d rosyjski r . b" woJ datki zaś wyższe o 124 mil. ruoli. Naj- ko!!zar fi ,ty.
.lnb uaród rosyjskI d~ć polakom autonomię, nie wyższy plus w dochodach spodziewany jest
- Jak donoszą agencyi Reutera z Peters .
ulegało jednak wątpliwości, że nietylko w razie z monopolu spirytu.iQwego -- 40 mil., z podat. burga, wobeo wciąż ponawiających się objawów
zaprowadzenia prawdziwej konstytucyi, ale na· ków bezpośredmcb 7 mil., z podatku przemYNło . wrzenIa śród wojska, nawet gwardyi, postanowet jej cienia lub parodyj, polacy ządąć będą wego 10 mil, z poczty i telegrafu 5 md., z ko- wiono .2moollizować wszystkie slly kozackie,
.autonomii bezustannie, uparcie, u s q u e a d fi·
lei 14 mIlionów. Wohec wyiszycb dochodów w lic~ble 450,000 ludzi, na kozakach bowiem
dl e m, uważając ją za swoje słuszne prawo? I oto
z kolei postawione !H~ wy datki na budowę nowych rząd zawsze polegać może.
-Da wszelki wypadek-drzwi zamknięto i koło
uróg. większe o 35 mi1. rubli. W wydatKach
- "Nowaja żizń" za.pewnia, że główny zaiPol~ki pO!Jtawiono straż wojskową·
zwyczajnych fIguruje zapłata procentów od no- r~ąd do spraw prasowych rozesłał do podwła.
Jedyny okres, kiedy Polska była che ć co· wy ch pożyczek w sumie wyższej o 32 ~il rubli. dnych mu organów okólnik z zapowiedzią o zrekolwIek Zjednoczona z Rosyą, stanowią lata 1815 Ministeryum wojny i marynarki żądają kaide po dukowaniu etatów.
-1825, kiedy niepodległe dawniej Królestwo Pol· 13 mil. więcej, ministeryum fmansów 11 miL,
- Ordynacya wyborcza do dumy państwo
skie Da mocy umowy obustronnej weszło w skład rolnictwa o mIl, spraw wewnętrznych 4t mil., wej ma być gruntownie zmieniona. W sprawie
psń~twa rOjyjskiego, jako jej cdonek równouz których 3 mil. mają być przeznaczone llll. roz- tej odbywa się energiozna praca.
prawniony i samodzielny. Były to właśnie jedy- szerzenie sieci poczt i teleg ' afa. Za t0 proponu- Centralny komitet związku związków,
ne lata, kiedy dobro Rosyi zgadzało S ię z do- je SIę zwi~kszenie wydatków na oświatę publi- z pOWOdu are8ztowania członków biura zjazdu
bnm Polski i kiedy szczery, głęboki prąd ruao- czną tylko o 2 1/ 2 mil. ro'.), i takaż suma wydzie- włościańskiego, w odezwie do wszystkich z wiąz
1f b!ld ogarnął wszy.stkie warstwy ipołeczeństwa la sie na koszta Dumy pań3twowej.
kó'iV wzywa je do organizowania protestów przepolskiego. Przeczytajcie pamiętniki ówczesne, zaNależy przy rozwa7aniu budżetu zw.vczajne·
ciw temu aktowi samuwoli i do popierania jakpU2najcle się z calą społeczną i polityczną dzia- go D1e zapominać o tem, że na mocy Manife8tu najszO'~ej dalszego rozwoju organizacyi włoś;}iań.
laln(;śClą polaków w CU}gu tego okresu, a to, co . o zmniejszeniu ponoru wykuoowego od włeścian,
skiej. Z odezwy tej podajemy ustępy początko.
twierdzę, litanie się oczywltltem dla każdeęo. Ci zredukuje się ten budżet o 35 mi'. mb •. tymc u - wy i końcowy:
patryoCl polscy, którzy nie rozstali się z ide ałem sem zaś w prelimin~rzu wliczono do dochodów
"Rząd
rzucił
narodowi nową r~kawicł4.
'Wczorajszęj Polski nieIPo.dle.głej . wpr03t objęci byli
zwyczajnyoh całkOWitą Iłumę 70 mil. rub. z tegO' W dniu 25· z_o m: w M08kwie ar'esztowani zostali

"Prawda polsko-rosyjska'L.
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ciężkich

c' erpieniach

zmarł

byty nasz szef

B. P.

LUDWIK HENIG.
Ceniąc

wym

jego

sumienność

prawość

charakteru,

które nam przez tyle llLt okazywal,

zgon

Cześć jego pamięci!

Benig i

zjazdu

s. t p.
Maryi z Janouszków

KOZŁOWSKIEJ
glębi

zbolalego serca nBóg

zaplać".

'--------------------------

członkowie biura
włościan.

Rodzina.

1614

zjazdu

związku

wllzechrosyj-

nie,

nie mamy nic przeciw

ogłoszeniu

naszych

skiego

i nazwisk.

Usiłowanie stłumienia tej organizacyi, dokonane w dniu 25-go z. m, powinno być napię
tnowane nietylko jako nowe naruszenie praw
ludowych, przyznanych w Manifeście z dnia 30
października, lecz i jako ciemna, złośliwa pro·
wokacya w celach występnychl'.
- Na ogólnem zebraniu człohków związku'
nrz\dników instytucl'i rządowych, na którem
obecnych było z górą 400 osób, przyjęto jednogłośnie 2 rezolucye.
W rezolucyach tych urzę
dnicy wyrażają swoją solidarność z basłami walki proletaryatu: "Precz z sł}dami polowemi!
Precz z karą śmierci! Precz ze stanem wojennym
w Polsce!" Protestują przeciwko nadużyciom i
gwałtom administracyi, Ol" az prote8t~j ą przeciw
wyjaśnieniu rady ministrów, że swoboda stowarzyszeń nie rozciąga si~ na urzędnikó 7V i komunikują, że p)dobne rozporządzenia dowolne będą
i nadal ignorowali.
- W .Oleak. Li8t.) znajdujemy ciekawe
dane, dotyozące dobrobytu urzędników policyi
w Ode8ie. Według tych danych 14 tu urzędni
ków wytszycb i mŻtlzych poliryi odeskiej posia·
da nierucbomaś;:i w p(l stari kilkupiętrowych ka·
mienic, majątków zjem :; k i c~, winnic i t. d. Ciekawy jest N. A. Potrz'.lbnoj, który był długi
czas kondu iaorem l r lmwajowym i źle mu się powodziło.
W8tąpił na służbę policyjną; w krótkim czasie został komisarzem cyrkułowym oraz
właścicielem wielkiego kapitału i lIczne.j wyborowej stajni. Właś!licielami kamienic są w Ode
sie na wEt dozorcy rewirowi.
Podając te w i adomości, :,Nowosti" dodają:
,Komu jest dobrze w Rosyi? Urlędnikom poli~yjnym w Odesie. Czyż w jednej Odesie?

Nalltępnją nazwiska: "P.oRDer Idzikowski,
Chrystyna (Krystyna) N...,uman, Otton S&aniews~i,
Wacław Olecki, Leon Olecki, CZJsław 1 wankiewicz, P O&ólski, DJminik Llozynowski i Eageniu8z Canowski.
Tu zaczyna się żart złośliwy, który ujawnia
: e Kijewsk . gaz. v:
i
"Redakcyi naszej nadesłano listy z propozy~
cyą, aby wypisać i zestawić pierwsze litery
t imion i nazwisk podpisanych. Otrzymano komI binacyę, którą niezręcznie jEst piiwtórzyć.
Proponujemy przeto p. Pichno (redaktor "Kijewlanina" i znany przedstawiciel reakcyi obok p.
Gringmuta), aby "odwołał" jaknarychlej auten! tyczność listu.
l'!totnie pierwsza litery imion i nazwisk, pod pisanych pod litltam i , tworzą fatalny "panegi! ryk
dh p. Pichna.
I
Oaobom, które chciałyby się zabawić i rozI wikłać ten rebus, radzimy wypisać inicyały alfa·
betem rosyjskim.
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l aziejów stanu

\Vojen~ego ,u. nas.

Stan wojenny należy ju ~ u nas, na. szozęś
cie, do przeszłości, pami~ć jednak tego ciężkie
go okresu nie zaginie tak prędko wśród tych,
którzy go doświadczyli.,.
Ze okres to był naprawdę ciężki, świadczy
między innemi następujący, zamieszczony w eRusi) okólnik generał gubernatora warszawskiego
z dnia 12 listopada r. b.

I

SKA,

moskiewskiego na gen.

SK s ł! o na

i jego

~ystem uśmierzania ebuntowniczych)
polaków
wywołały już pogłoski o jego dymisyi. W prasie polskiej zaczęła krążyć wieść o mianowaniu
na odpo wiedzialne stanowisko generał gubernato.
ra warszawskiego, ~ympatyoznogo, ale mało · sa

Wszystkim, którzy raczyli oddać ost ll.tnia, posŁugę naszej nieodżalowanej żonie, matce, córce
ł
i siostrze

I

prawdzi~

Pracownicy fabrykii

Władysław

skladamy z

jego odczuwamy z

żalem.

modzielnego ks. Światopołk-Mirskieg.:>, w Petersburgu ?aś przebąkują o mianowaniu namiestnikiem Królestwa Polskiego jego
antytezę
w dziedzinie popnlarncś(}i, lecz za to jakoby energicznego, znanego kandydata na jeden z urzędów dyktatorskicl:l w Rosyi. W Pohce- owej
zwykłej naszej szkole pań3twowości policyjnej,
sławetny dyktator powinien w czasie jaknajkrótszym złożyć egzamin dojrzałości.
"Rzecz pr09ta, ani jedna. z tych pogłosek
nie może być dla polaków miłą. Przedstawi.
eielem wyższej władzy w Królestwie p owi nnll
być osoba, ciesząca się istotnym kredytem moralnym u polaków, jednocześnie zaś nmiejl\ca
spełniać godnie swe obowią1.ki urzędowe. Ta.
kiej osoby trzeba byłoby szukać w jasny dzień
z latarnią w ręku w szeregach binrokracyi cywilnej i wojskowej starego typu.
Nie można zamykać oczów na to, jakoby
c działająca~ władza w Królestwie P oIskiem
przestała dla. polaków istnieć . Władza taka,
czy inna, zawsze była, dopóki była wiara w jej
siłę, albo, co lepIej, w jej umiejętność rządzenia
ludnością· Ale wiara ta rozwiała się na polach
Mandżuryi, utonęła w falach Clszimy oraz
w potopie rosyjskich ruchów rewolucyjnych. Powstania czy też buntu w Królestw!d niema
:wbrew zapewnieniom urzędowym, niema jednak
władzy, wbrew zapewnieniom blUrokracyi. Powaga jej upadła i niczem nie może . być (JodniesiOna. Gdzie była nienawistna, ślepa i zła wła
dza' tam obecnie jest puste miejsce.
Z faktem tym trzeba Się liczyć koniecznie.
Władza parrstwowa powinna uledz w Królestwie
Pobkiem zupełnej reorganizacyi, a osiągnąć t()
przy pomocy dawnych ludzi jest rzeczą niepodobUIl. Pomódz tu mogą Jedynie polskie siły spo.
łec~lle i one też powlDny być wezwane do p·a.
. ey twórczej w czasie jaknajkrótszym ".

I ::-::
_. ::::::=::::::::=:::=~=~:::::
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Dzisiejszy

e Warsz. Dniewnib ~amjeścil

wiadomość następującą:

"Donoszą nam z Petersburga, iż w zarzą~
dach centralnych opracowuje się obecnie pro·1
Kalisz, Kielce, Łódź/ Ł'lmża, Lublin,
-?jekt skasowania, jeszcze przed zwołauiem Dumy
Płock, Radom, Suwałki i Siedlce.
państwowej, niektórych praw, obowiąZUjących
Złośliwy żart.
\
Do czallowego generał-gubernatora.
w gub. Królestwa Polskiego, niezgodnych z za"Kijewsk. gaz." wyłoniła w ft Kijewlaninie" I
W oelu stłumienia powstańczych działań sadami Najwyższego Manifestu z d. 30 paździer
następujący wielce złośliwy tar t z redakoyi.
ludności kraju Priwiślańskiego, zalecam panu do nika i które mogą być skasowane bez wyczeki.
,
cKljewlanin) zamieścił mianowicie na pi er· niezłomnego wykona.nia:
.,
wania na systematyczne przejrzenie całego prawszem miejscu list następuJący:
, . 1) ~andy ~an~festant?w, ~ozbIJaczy, ,g.ra- wodawstwa.
c Grupa polaków· kijowian przysłała nam list . bIeżcó w l wszelkIe, lUne . zblegowl8~a ~ ~ażac la- I
W ministeryum IIpraw wewn~trznyoh porotakiej treścJ: "My niżej p:>dpisani protestujemy i ko bandy . powstaDcze l rozstrzehwac Je do zu- szono sprawę 2mienienia lub zniesienia praw
przecIw oddzieleniu PolSKi od Rosyi, cholliażby pełnego zn~szczeDla.
.
.
specyalnJloh, dotyczących służby wojskowej ży·
w duohn autunomii. Nur.em gh.bokiem przeko.2) . NI.e pozwalać ~lgdzle na iad~e zgroma- dów.
nani€m jest, że akt tego rodzaju pociągnie za ! dZe?la. I .wlece, w razie zaś wykryCia teg? roW głównym zarządzie roluictwa i urządzeń
sobą ł\i'wawą wOJo.~ pomiędzy ~ie~cami a Ro- i dzaJu . Dledo~wolony.ch zebrań rozpraszać Je za gruntowych rozważana jest sprawa zniesienia
syą i 1e dO Lro z~rowno nasze, Jak I na rodu ro - ! pomoeą brom palne~.
.
,
' pra wa z duia 13 lipca 1871 r. o sprzedawania.
syjskiego, polega na liin-ozerwalnym związku I
Wogóle proszę 'pamiętac, że ~tan~wczy i uależących do skarbu grantów w KrólestWIe
oaydwoch krajów_ Oprócz tego dla nas wydaje b~zwzględny, s~osób ,a~81u~go dZlała~l~ Jest Polskiem, a mianowicie w formie rozciągnięcia
się niewątpliwem, ze większ() ść rozważna. pola- Dłetylko pll Dsk.1 ID • obo\'nązk.lem~ lecz ~ Je~y~ą praw o nabywaniu gruntów, sprzedawanych
ków Dle sympatyzuje z tą sprawą, będ~cą kin- dro?ą do stłumlema po~staDła, .k tórego IstmeDltl przez skarb na zasadzie rzeczonych przepisów,
czem skrajnYlJh partyi, które rzeczywiście my- stWIerdza ogłoszony dZiś komumkat ~rzędowy.
na wszystkich włościan pochodzenia polskiego
ślą, o autonomii dzisiaj, a jutro rozpoczną mówić.
. (p ndpIsy)
bez względu na ich wyznanie.
O z.upełnem przywróCleniu Królestwa Polskiego.
cNletaktowne postępowaDle władz warszawOprócz tego wszystkim ministrom polecono<
B~dąc gotowi potwierdzić zawsze nasze opi- I skich-pisze z tego powodu cRuŚJ~ oraz wyrok
zająć się możliwem ogramczeniem liczby posad,
I

I

I

I
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które w guberniach Krój egtwa Polskiego obowiązkowo powinny być obsadzane przez osoby
pochodzenia rosyjskiego".
;(

c: Warsz.

dn.) pisze:
cPo porozumie nin s'ę generał - gubernatora
warszawskiego z zarządzającym ministerynm
spraw wewnętrznycb, jednocześnie ze stanem
wojennym zniesiono i stan wzmocnionej ocbrony we \'{ szystkirb guberniacb Królestwa Pol ·
skiego).

I
I

r W liście
do redakcyi cKuryera Warszawskiego) p. Jan Bader pornsza projekt założenia
w Warszawie Muzenm szkolnego, które by zawie·
ralo zbiory botaniczne, mineralogiczne. zoologiczne, droższe podręczniki szkolne. atlasy i t. d.,

__

~

7

z k tórycb młodzież szkolna mogla by korzystać
w salach mnzealnych i z których poszczególne
I okazy mogłyby wypożyczać Da czas wykładów
I szkoły prywatne, za ubogie, aby mogły posiadać
własne' zbiory D._a_u_k_o_w_e_._ _ _ _ _ _ _ _ __

Z WARSZAWY.

~' ."!

SrJda, dnia 6 grudnia 1905 r.

___ U!!!'_ _.

pieli od obecnych ekonomicznych wstrząśnień, w znacznej części byJ'llby załatwioną.
Komunikując to bez wiedzy l'askawei ofillrodawczyni, popelniam niedyskrecyę, sle sądzę że cel, z jskim
to czynię, wystarczy za usprawiedliw ,enie.
Łączę wyrażenie prawdziwego szscunku i szczerej
życzliwości.

K. Mogilnlcki.

Skrzynka tlJo listów.

Łód ź ,

Szauow.ny Panie Redaktorze!
Zgłosila się do mnie, jako
członka
Komitetu
Obywatelskiego niesienia pomocy potrzebującym, p. AUgustowa Olszewska z propozycyą wskazania c~terel' b rodzin, I{tól'e, wedlug zasadniczej myśli utworzenia Komitetu Obywatelskiego, mają prawo do pomocy i z ofertą
dostarczania tym rodzinom w ciągu miesięcy bieżą 'ego
grudnia i nadchodzącego stycznia, lub ewentu810ie diuzej, produktów żywno s ciowyclt do wysokości 25 rb. miesięczni e , czyli za 6 rb. 25 kop. na rodzinę. Rodziny te
możliwie najryrhlcj, po sprawdzeniu, wskazane zostan!\..
UWllżam, że oferta powinna być podaną do wiadomości
publicznej, bo, gdyby wszystkie średnlo - zamożne rodziny
zechciały, w wiarę sWyflh środków, skorzystae ze szlachetnego przykladu, paląca kwestya obowiązkowej pomocy spoleczn ~j tym wszystkim , którzy najbardZiej ucier-

d. 1/12 1905 r.
__!!2!!2±5

profesor

Były
języków

starożytnych

w gimn. Warsz.
A. P. chce udzielać lekcyi tychże ję
zyków.
D~uga

28, 8.

1618

sm

.....

Łódź,

Piotrkowska .Ni 54

Poleca na nadchodzące święta:

a:c.,

I»
~

Wina Węgierskie, Francuskie. Hiszpańskie. Reńskie, Szampańskie, Koniaki, -Likiery, ~.
wódki zagraniczne i krajowe, towary kolonialne i delilratesy, KAWIOR ASTRACH AŃ- :!ł
SKI gruboziarnisty bez soli oraz herbatę świeżych zbiorów firmy

I

której jestem jedynym

re;:e~!a~t! ~a K~l~~ ~l!e",

~dj6jdj8j~~8jdjjj8jOj

toruńskie

Pierniki krajowe i

Cyrk G F. Truzzi.
Dziś

w

środę

wesego.

Drobne

6 grudnia

duże efektowne przedstawienie

16 H l

I

8j6J8j6jljIj8jljlJdJljlj

ogłoszenia.

klep kolonialno dystrybUCyjny do sprzeS dania
zsraz.
ul. Krótka
Wisdomośe

i

-A-8-k-a-na-B-,-p-.-A-lt-w-ok-~t-a-p-rz-y-s.-,-C-eg-i-el-nl-a- l'

nr. 11, w sklepie
2085-3-1
zaginąl paszport na imię Antoniego
Pye, wydany z gminy Górki pow.
lódzkiego_
~074-3-_3
Za lekcye niemieckiego (konwersacylI.)
mogę udzielllć języków: polskiego lub
rosyjskiego. Oferty .proszę skllldać w adm.
"Rozwoju" dla "Studenta".
2072 3-3
za - t
P t b t
imię
gJUą pasz or
ez erm mowy nil.
Romllna Kaczorkiewicza, wydany z gm.
Radogoszcz2077- 3 2

w 3 oddziałach li udzis!em wszystkich
nil. 7. Sprawy sądowe. Porady prawne.
artystów i artystek. Debi ut Y nowych ar- ! Redakcya kontraktów, wszelkich aktów I
tystów nieustraszonego jeżdcy p. Sitti,
wszelkich l'
manego imitate1'!l p. Westmana, żonglera I prawnych. próśb I podań do 2006-24-7
salonowego p. [red- Erosa. Współud l ial I władzOsoba POSZUkuje przepisywania
w przedstawieniu we~mą, dyrektor cyrku l'
• • w języku polSkim i rosyjskim.
G. Truzzi (tresura koni), p. Kozłowski
_RozwoJ'u" pod
Ol'ert vI w Adminlstrac"i
z tresowanymi końmi, kl ownzmi etc. Na
J
..
"Przepisywanie".
172-d
I
Zapowiedz: Jutro w czwartek wiellfie
zakończ e llie przedstawienia komiczna panla-uCZCiW-eJkObi~jest -śliczny po_I,'
przedstawienie z uowym programem.
tomina.
1608
kój przy bezdzietnem małżeństwie, do
Pracownia haftów artystycznych
wynajecia zal'l!.z- Wiadomość w adm. l'
KLARY ZAJDEL
"Rozwoju".
' 2084-3-1
Piotrkowska 121
nia 5/XII na SZósi"e-RJki cińskiej - za- 1520'8.7
przyjmuje
ginęła dziewczynka czteroletnia, bIOn-!
dyna, ubrana w ciemno-grt natową sukien - .
kę I ciepte
zimowe bambosz~, na Imię ,
SltlSia. Stroskllna m!ltka prosi o odprowadzenie jej nil. Szosę Rokicińską nr 16 do I
Plowo, otworzany
Garwicklej.
~883-1
agiel do sprzedania, ul. MlkolajewGabinet DentJst,cznr
SKa nr. 67.
2042-6-6
Iluc..:ycielka z patentem glmnazyalnym
udziela lekcyl w domach prywatnych
i u siebie po rb. 4 mieSięcznie_ Wiado1601-3-2
ulica Widzewska 146, sklep Rll.d- " Piotrkowska 132 m. 15.
11fzyjmoje zapis uczniów, do piątej klasy włączni.e, codziennie w gmachu mość
1974-6.-6
nego.
szkolnym od 10 ej godziny rano do 2-ej po poludniu. Lekcye rozpoczną
Potrzebny zaraz
otrzebne są zaraz 2 uzdolnione prasn'się dnia l-go grudnia r. b.
1570-2-1
Wilczki, Piotrkowska 243. 2079-3 - 2
rzybłąksla się suka biała, żlJlte plaSkradzione
P my
i uszy żółte. Można odebrać za
ze wspólnym korytsrzem. Oferty w Ad.
zostały przedmioty na uJ. Aleksandrowzwrotem
kosztlJw: Drewnowsks 48 m. 9.
ministracyi .Rozwoju" pod lit. Z. W. B.
skiej nr. 42 lBałuty) u Jozefa Drzewiec2078 -2-2
]610-3-1
,~ (iego, ilubrania męskie. 2 palta. 2 pary
rzy bląkal-s7ię-p-:--ie-s-w-y-:ż-e-;:'t-m-aŚCi -w!śnio
męskich kamaszy, 1 pa.ra dam·k·cl1 buciwej, Do odebrania u stróz~, Przejazd
ków, zegarek z deWizką Wll.l'tości rb. 8,
W. WIECZORKIEWICZ
nr. 56.
2082-1
bieliznę
męską i damską i inne rzeczy
po
powrocie
z
zagranicy
otworzył praracownia sukien, szybkie wykończenie,
drobne, oraz weksel in blanco na rb. 80,
brytan, maści szarej, wabi się "Necownię przy ulicy
w~ stawiony przez Franciszka Spychalpoleca prscownia "Jadwigi". N8.uka
Odprowadzić za nagrodą do
ro".
Mikołajewskiej
nr.
83.
kroju sposobem łatwym. Widzewska nr.
,skiego. Proszę o laskawe przytrzymanie
stróża
domu przy ulicy Widzew.s przedawcy niniejszych przedmiotów i od- Roboty wykończa starannie i I'kucatnie 127, lewa oficynt\ m. 18, potrzebne uczepodług naj nowszych fasonów. 1440-4·danie go w ręce ,plJ!icyl.
1609-1
skiej 122.
1613-3-1
./
2058-2sc1
nice.
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D

Tom~~mw~ta
7-kla~~wa ~ltoła h~ndlowa1
:z językiem wykłaaowjm polskim,

D

I Chorągwie Cechowe.

I

M
N

l

P

Krawi~c ID~~ti

I

p

P

Zofii SławińSkiej,

pokój

Z kuchnią

Zaginął

8

.. __

=-==-~ ~ ~,-

ROZWÓJ. -

~~

Środa. dnia 6 grudnia l ~O( r.

'li' •

~

~

Od Administraeyi

___ _

"ROZWOJU".

Dla . pręnnmeratorów "Rozwoju" dajemy nasze naklady po znacznie
'zniżonej cenie, mianowicie:
prenu- Dla nieprel} Dzieje Polski z olbrzymią mapą, bogato ilu- Dla
IItIratorów numeratorów
strowane, tomów dwa, opracowane przez
Rb. kop.
Rb. ko.p.
D-ra Feliksa Konecznego, w oprawie ozdobnej z libroitn
1 20
1 95
1 50
w broszurze
75
60
1 20
2) A. 8turcel: Smok, powieść spółczesna, 2 t9my
50
3) Józef Grajnert: Dwie, powieść spółczesna
20
50
4) W. Czajewski: Mieszko, dramat historyczny
20
5} R. HOf"owiczowa: loyeiorys Adama Miekiewiol&
7
30
6~ Warszawa Ilustrowana (Dzieje starej Wa.rszawy), bogato ilustrowane, w broszurze 2 tomy
l 00
2 00
Każd} z prenumeratorów naszych może sobie wybrać jedno lub wi~·
cej dzieł po oznaczonej cenie. Biorący wszystkie sześć książek odrazu
w mieisce 3 rb. 27 kop., zapłaci tylko 2 rb. 25 kop.

obotn -.k

od meszczęśliwych wypadków ubezWTWUONW
~
(Związek Fabrykantów).
Oddzial
w Łodzi, Wólcza.ńska 10, St. S.,ietlik, Telefon Nr. 717. Związek Fabrykantów broni interesów wzajemnych bez agentów. Dotychczasowe rezultaty wskazują,
że po Og. Zgromadzeniu skł'adki ulegną dalszej znacznej obniżce.
1500·25·9

~

~ piec7.a "1aj~a"'.ej

I)~~_~& V~ ~.- _'J~~~JV~_J_J~ _~_v

~

~~~~~"r_~~

__

r_~_~

____

Warszawskie Laboratoryum Chemiczne
poleca
.
Wodę Kolońską "Dla Znawców" cena butelki 1 rb.
Mydło Tatrzańskie w cenie 15 kop. i 25 kop.
M}'dlo Nasze zzapllchem fijolkowym 20 kop.
Nowość - wodę Kwiatową.
"Eau de toilette de Madame" w ozdobnym zŁoconym flakonie 2 rb.
Sprzedaż w Maga7.ynach wlasnych w Warszawie: 1) R';g Senatorskiej
i Miodowej, 2) Nowy Świat 45. iJ) Róg KrOlewskiej i Granicznej, 4) Marszatkowska 125 5) Marszałkowska 89, a także we wszystkich perfumeryach
i sklIIdach aptecznych
'571-3 1
..r ,.
'"'.,r..rr""

,.

.,/' ..... ...I"V"_

N 271
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Oszczędność

r

.

~\

~
;
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I

na opale!

Multyplikator o~rzewania
Gasaelreder i Niemeczek

daje się zastosować do każdego pieca kaflowego bez potrzeby
przestawiania tegoż, wydziela ciepło natychmiast po napaleniu.
Usuwa wilgoć. NIeodzowny w większych chłodnych pomieszczeniach, jak magazyny, biura szkoły, kościo[y etc.

Piece zelazne mult~mi~atorowe ~łmczowe,

. o.

i okolicę:

eschich, .,ć~ź

Widzewska

N~

64,

Telefon M 240

fabryka tekt'lry rlachowej "Bitum", sklad pieców kaflowych
fabryki "Machory". posadzki terrakotowej, cementu, cegły
i glinki ogniotrwalej, rur kamiennych etc.
1430.16.14,

Podwójna

wv"ajność ciepła!!!

Świetna okazya!
Z powodu

zwinięcia

1556-8-4

ZUPEŁNA WYPRZEDAŻ
niżej

w sklepie blawatnym

Dr. SI. LEWKOWICZ I

l

r
=

I

Przyjmuje chorych z chorobami

Kantor

poleca z dobremi świadectwami wykwalifikowanych kucharzów, gospodynie, )fuchtlrki, lokajów, pokojłJwki, bony, niańki
i t. d.
1598-3-3

wenerycznem5 i .kórnemi
8 -10 5-7 1/ 2 ,
PIOTRKOWSKA ]30.

1013-d-30

warszawska W. Wladymlrskiego nI!. Staro Zarzewskiej nr. 39 z powodu sŁabeg~
zdrowia właścicie1a do sprzedania zaraz.
158\-6'1)

Dr. L. PRlEOBORSKI
przeprowadza

się

Zgubiono

na

ulicę' WSCHODNIĄ

wczorllj wieczorom ze:łarek zloty damski
z dewizką treści narodowe,i, idą" Piotrkowską od Dzielnej do GlÓwnej. Zegarek
stanOWIł jedyną pamia,tkę biednej pan n v·
Łaskawy znalazca fRCZy takowy odnieść
na Widzewską 78. m. 5.
1597-3 3

.Nil 69

róg Dzielnej l
przyjmuje z chorobami gardła, krtani, nos" i uszu, od 9 do ll-ej przed
pol. i od 4-7 popol:.
1072-60-10

O~~~J.i~t~~I'wyż eł.

Dr. Feliks Skusiewicz

Wiadomość

Przyjmuje od godz. 8-9 rano i od 4-8 1/ 2
wieczorem. W niedziele i święta od g. 91 / 9
do 1 popoludniu.
507-d-227

\Vewn~brne

Ohoroby

NOWOSC

Stanisław Lipiński,

1429

Piotrkowskiej Ni 200.

nauczyciel buchaltery! w zgierskiej 7-mio
klasowej szkole handlowej oraz na wieczornych kursach dla dorOSŁych przy Stowarzyszeniu subjektów handlowych

Prz~j_~~je~d 8-:-9 1/ 2 r. i od 41/?-6 1/? pp'-

Salvator
Marka ochro

udziela

Plaster na odciski

W. Borowskiego

:;t:~tciela

w Warszawie, Przejazd 10.

Dostać

"Rozwojli~.

1603- 3-2

Paryskie wstążkowe gorsety bardzo Iadne i wy• godne, oraz wszelkie in. 11 e, tl' łko paryskich fasonów poleca pracownia nM· me SophiePiotrkowska 132, w oficynie, m. 33.
1561-5 -ł

i nerwowe,

mieszka obecnie przy

w Administracyi

"

Dr. Mittel~tae~t
i.

I

lekcy i

buchalteryj.

Zachodnia 34 m. 5. 1356'20'1 6
Przyjmuje od 5-ej (·0 ~.ej .po południu.

Nauka tancow•

mozna we Vi szystkich aptekach \
i sklad"ch aptecznych.
I Zapisy do nowego kUl:SU
Cena kop. 35 za pudelko. 1409.16.9 I cze w tym tygodniU.

przyjmuję

jesz-

.

~Han ~ronuKtów wi~J' ~~i~~ I:;o~;:~:~"B;,~;~f:~,~;I:~!:;~
,

K SpO1-"
IllSk-l
Inzynler

PIOtrKowsKa 11/ m. 2,
masło śmie~anko~e, świeże I

poleca
solone, kuchenne l tl plOne, oraz I
miód na pudy i funty, kompoty wyŚw. Benedykta 10.
borowe.. galaretki, jarzyny w kOllTel(lfon 978 (Cz. Górski).
serwach i suszone i t. p. Handlu- ' Expertyzy techniczne, nadzór
jącym odrowiedui rabat.
J579 4-4
fabr., porady, plany. 1403

I

spowodowanej strejkami,

na eszlo iti
firm "Spójnia"

z dniem

22 / .XI

Ł

"Czerniewice" , o czem zawiadamiam Szan. Publiczność.

Z

poważaniem

Z. SU LI M I ERSKA.

Łódź, Piotrkowska

1578-3-3

BRON1KOWSKIEJ dawniej

wykończa

DOMOWEJ
l, SŁUŻBY
Piotrkowska 83

ceny ko.ztu

r.

zg!aszać
Tamże się

Zachodnia Ni 31
(obOk lombardu akcyjnego)
Dla panów od 8-11 r. i od 6-8, dla ,
dam od g. 5 -6.
c·20
W niedziele i święta od 9-12 i od 3-6.

Po dłuższej przerwie,

interesu

z ,ać krawiecczyznę,

się

Widzew ska,
slIknie damskie i dziecinne, ubranka modnie
1599-3·2
i starannie. po cenach nizklch

Andrzeja 13.

,.....r.rJ"'J~...r,..,r-..J"V"...r'\./"J'J'J'"..."......,..~../'V"'J'\../"\,/'..r~............

Wylącz::!y reprezentant na Łódź

chcą

mogą

Choroby skórne i weneryczne

r,,...r..r..rJ"..rJ"'..,..~...,.....,....r..r~J"../'\.//"..r..r ./"...r..r~...r..rv--..I~..r...r..,r...r...r

patent

Choroby weneryczne, l
Panie
które
dok.l:8dnle
na ul.
moczopIciowe i skórne: nr. 81 m. 10.

.Ni 83.

..... .nT. KOSSOBUDZKA" ulica Piotrkowska 84.-"
Tylko do Nowego Roku!!

Biuro Wy~mtiwania Pracy.

J

I
""~--

1

_~

, ~'"

~' ~,.

U b r a n i e d z i e c i n n e z t r wal e g o m a t er y & l u i n a j n o w s z e g o f a s o n u l' u b 11 3.25.
Obranie uczniowskie· w dobrym gatunku
r b. 7 30. S z y n e l u c z n i o w s k i z c i ę ż k j ~ g o
Jqa s t o r u i n a w a c i erb. 16.50. P a l t o c j k
d.z i e c i n n y n a w a c i e z f u t r z a n y m k o l n i erlz e m,l rb. 7.50, w s z y s t k o z c z y s t e j w e l n y l!

....EMILA SCMECHLA, p i o trk o 'Ws kI!.

W

tłoczni .Rozwoju." .Przejazd

98.

Wydział Wyszukiwania Pracy przy Łódzkiem Chrześciańskiem Towarz. Dobroczynności, aby dać możność zarobku ludno~ci łódzkiej. po1ibawionej pracy, skutkiem ogólnego przesilenia ekonomicznego, kołacze
zarówno do pp. przemysłowców, przedsiębiorców budowlauych, oraz ob~
wateli ziemskich, żę Biuro umieszcza robotnill:ów, tkaczów, przędzalm'
ków, ślusarzów, studniarzów, kowali, tokarzów, stol3xzów, cieślów, oficyalistów, ogrodników, gajowych, leśników, wszelką służbę folwarczną,
oraz szwaczki, praczki i prasowaozki.

Komitet Wydziału prosi uprzejmie pracodawców o laskawe nadsyla,nie zapotrzebowań do Biura Wydziału, Łódź, ul. Piotrkowska 117. 621-3

Redaktor i Wydawca

:Nil 8.
------------------------~----------------~

W. Czaje.aki.

