Łódź,
ł{~

Rok 'X.
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Kalendarzyk tygodni.wy:

272.

Czw. Św. Ambrożef/o ,
Nlep. Pocz. N. M. P.
Sob. Sw. Waleryi.
Niedz. N. M. p, Loret.
POtl. Św. Daml!.zego P.
wt. Św. Aleksandra M .
Sr. Sw. Łucyi P. M.
Piąto

CENA PRENUMERATY:
ŁODZI:

W

Rocznie

rb. 8 k.-

Półrocznie " 4, " -

Kwartaln. _ 2 " " 67
Odnoszenie 10.1(. m.
Egz. pojel!.yńczy fi k.

~Miesi ęczn. " -

Z

przesyłkę

WschÓd sI. godz. 7 m. 56 ·
Zachód slo godz.3m. 45.
Dlug. dnia godz. 7 m. 49 ·

v..1I!IIIiI_ _ _r

pocztow,:

rb. 10 kop.Półrocznie
• I) • Kw'art&lnle " 2
• 50
Miesięcznie " • 85

~edakcya

Rocznie

TlI'

ŁODZI.

Czwartek, dnia

ill. Przejazd .M 8
)6 telefonu 593.

Kantop}',

_łaallr}'

7

grudnia 1905 roku.

w Vlarazawie, ul. Kruoza .Ni 23; .. Pabianioaoh u p. T.odor. Minkei

.. Zgierzu u p. Skiert ••
CENA OGŁOSZEŃ: "N l. d e Blan e" na l-ej gtronle.y 60 kop. za wiersz. Z"WTclZaJne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego miejsce.
Male ogłoszenia po 1 1(, kop. od wyrazu (dla poszu!mjl\cych prMy po 1 kop.). Rek l a m y I N e kro log I po 15 kop. za wiersz petitowy.
Za dolaczenie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uważa za bezplatne; rękopisów drobnych nie zwraca.
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artyst-ycznem k}eroWnicTEA TR POLSKI " VICTORIA" 'Pod
.wem M. Gawałewlcza.
PIĄTEK wieczorem
'ł;r' , d]
tel' SkI'" komeaya
J. L
po cenach zniżonych "lilIO
rasz
SOBOTA wieczorem
.
G NIanc
AZ DO" KraszewskIego.
komedya
po cenach zniżonych

po raz drugI

"

Bernsteina.

Rozkład pocill.ów.
Z I m O ' W y.
Kolwj Fabryczno-Łódzka.
Odohodzi z Łolhi: a) 7.10, b) 12.05, >et 1.38
II) 3.15, e) 6.10, f) 8.50, g) 12.30.
Prz~ohodzą do Łodzi: h) 7.45. lit) 9.3&, l) 10.15,
m) 3.40, D)5.22, 0).8 28, p) 11.00, r) 4.3S..
Ko~'

Warszawsko-Kaliska
Odohodz81 do bli.zal o g. 6.35, 11.46,
do . . . . . . .~:

godzinie 9.30, 3.08.
• &ali. . .: o godz. 9.17. 2.58, 6.35.
O

ł.łO,

PNE~ohod ...

.

Kole:j Obwodowa.
Odehodz~

ze s'My1 Łód~-kallska do Slotwln o godz
6 ,ap sa Slotwln do st. Łódź-kaUska 10.10. Odchodz~ ze
.t Łódt-ka1iska do Koluszek 7 .10, przyclwdz~ z Kolu11Iet do st. Łódź-kaliska o g. 6.20.
U.IICi. Godziny, wydrukowane tlu8~ym drukiem
olDaczai~ czas od 6 wieczorem do 6 rano.

v

Unarodowi,enie

szkoły.

-8-

Zgodnie z p08tanowieniem o~ólnego zebrania
:Stowarzyszenia nauczycieli chrześcian, jakie zwo·
łano w 8obot~ ubiegł~, w poniedziałek o godzi.nie 11 ej przed poladn~e.m odbyło 8ię zebranie
.nauczyCleh 8zkół elementarnych miej8kich w Ło
.d.zi, w sprawie powzięcia uchwały co do w'prowadzenia wykładów w }ęzyku polskim.
Zgromadziło się 52 uanczycieli i nauczycielek zaró~no ze szkol lodowy(;h polskich, jak i
niemieckich.
Na przewodniczącego powołano p. Wajoikonis8, który ze swej 8trony zapr08ił na aSe80rGW
pp. Ry baka i W. ocalewskitlgo.
Pierwszy zabrał głos p. Mtlrklein, dowodząc,
iż we wszystkich 8zkołach miej8kich elementarnycb wprowadzić należy wykłady w języku polskim od jutra, t. j od wtorka. Nie należy bowiem ociągać się nauczycielom ludowym z takiem pOBtnnowieniem. Ponieważ-ciągnął dalej p.
M.-do8zło do wiadomości, że nauCZyCIele niemcy
uradzili wykładać po niemiecku, niechaj więc nauczyciele polacy wpiOwadzą od jutra wykłady
w języku polskim, nauczyciele zad niemcy u siebie w języku niemieckim.
Na takie oświadczenie p. Merkleina podn08i
się żywo z krzesła nauczyciel Kiiho, protestując
głośno przeciw temu. Tutaj niema niemców na
uczycieli, Bą tylko nauczyciele polacy wyznania
ewangelickiego.
Na sali powstaje szmer.
Nauczyciel Kajrun3jtis, pragnąc załagodzić
tę sprawę, zgadza 8ię na wyświetlenie, 8kąd wła
ściwie pccbodzi taka wersya. Objaśnia on mianowicie, że grono nauczycieli niemców postanowiło wprowadzić wykłady w języku niemieckim
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w tych 8zkoLacb, gdZie oczęs"J&laJą dl>Ieci wyznania ewangelickiego.
Ponieważ owych nauczycieli nie można nie
uważać za niemców, przeto p. Merklein 8łusznie
rozdzielił nauczycieli szkół elementarnych Dliejskich na dwie kategorye: polaków i niemców.
Z przyjemnością jeduak dowiadujemy si~ o·
becnie, mówi p. MerkleiD. że szanowni panowie,
I jak nam zakomunikował p. Kiihn, uważają się
za polak.ów wyznania ewan~elickiego.
Odtąd zniknie już wszelkie nieporolumienie.
Na to p. Kiibn i inni starają siEi usprawied·
I liwić, źe i8totnie zebrAli siEi pewuego ania w restauracyi maj8trów tkackich i prowadzili pogawęd·
ki na temat nauki w szkole, lecz nie mówiono
bynajmniej, aby wykłady prowadzić wyłącznie
w języku niemieckim. P. Kiihnowi i jego kolegom chodziło o to, ażeby język niemiecki uwzgędniony był tam tylko, gdZIe więKSZOŚć dzieci je8t
wyznania ewangelickiego i nauka religii wykła ·
dana jest w języku niemieckim.
'
. P. Clajkowski zwraca uwagę, że nauczyciele
nie powinni odgrywać roli organu policyi illed,
czej, w celu robienia 8pecyalnych wywiadów i
badań, dotyczących 8praw ich kolegów. Proponuje kwe8tyę, dotyczącą nauczycieli, pozostawić
na uboczu" a przyjść do obrad nad wprowadzeniem wykładów w j~zykn polskim do szkół ele·
mentarnych miejskich.
.
Nauczyciele: Rybak, Wocalew8ki i paru in·
nych uważaj-ą, że kwe8ty,a ta. uie p.owiolila być
załatwiona ,bez orzeczenia i wyrażenia 8wej
opinii szerszego społeczeńs,twa. Nam, twierdzi 'jeden z nauczycieli, jako zwyczajnym najmitom, nie
wolno wy8tępować i decydować. Należy ndać
się Z tą sprawą do Kola obywateli. niechaj oni
podejmą 8tarania, aby ogół 8poleczeń~twa wpro·
wadził wykłady w języku polskim. My, lako
na uczyciele, ni.e powinniśmy działać samowolnie.
Nauczyciel p. Latour i inni, zbijając wywody poprzednich mówców, twierdzą, opierając się
na okólniku kuratora warszawskiego okręgu nlłUkowego, nadesłanym do łódzkiej dyrekcyi nau·
kowej, w którym wyrdnie powiedziano, iż dozwolonem jest prowadzenie wykładów w języku
polskim obecnie i arytmetyki W szkołach początkowych prywatnych i rządowych - i ponieważ w programie nanki tyoh szkół niema
ani geografii, ani historyi R08yi, (które wykła.
dane być winny w języku rosyjskIm obowi~zkowo), I,rzeto można śmiało w p rowadzić we
wszystkich szkolach miejskich wykłady w jęl.y ku polskim; język zaś rosyjski, jako przed miot wykładany.
Co zaś do języka niemieckiego, to nauka
jego może być prowadzona tam, gdzie większa
C2.ęŚć ucz~cych się jest wyznania ewangelickiego. '
Dyskutując w ten sposób, więks~ość zgro- I
madzonych proponuje, aby od jutra w szkołach
miejskich ludowych wprowadzić język wykladowy polski. Język zaś rosyjski i niemiecki uwzglę-
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W PIĄTEK dnia 8 grudnia
o godZinie 31/, PO POŁUDNIU
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sztuka z powieści '
"Pan Wołodyjowski"
Sienkiewicza.

dniony będzie w programie jako przedmiot.
Przeciw temu wnioskowi, do którego przyłącza się coraz większe grono obeonych, wystą
pili z opozyoy'ł nauczyoiele niemoy. l'ak być
nie moie, wołali oni. A zachowaniem 8wojem
zdradzali, jak są trwożliwi i cbwiejni w swych
przekonaniach. Jeżeli panowie, wołali nauczyciele niemcy, wprowadzicie język pol8ki, jako
wykładowy, cóż się z nami stanie! Za8tanówcie
si~ tylko.
. . Władze przyczepią się · odrazu d') nauczyc~eh star~zych prawosławnych i niemców, a po.
Dleważ pierwszych Je8t zaledwie kilku, więc na
nl!8 niemców spadnie cały cię:iar, my nl\uczyclele niemcy padniemy ofiarą.
Te okolicznoś0i zmusza , ą nas do wyrażenia
protestu przeoiw podobuej uchwale. Nie możemy
się na to zgodzićl!
Nagle wyrywa się p. C~ajkow8ki, oponent
z zasa.d~, d?wodząc, że ~a~czyciele łódzcy nie mogą sami. OlC pOlltanawIac, proponuje przedtem
porozumIeć się z 8ą8iadami ze Zgierza I Pabianic.
.. W~iosek p. Cz., nie wytrzymujący krytyki,
zbija kIlku obecnych, dowodząc że nauczyciele
łó~zc~ powinni kierować 8ię wł~snemi pogląda
mi, Dle krępująo postronnemi wzgl~dami.
Wyłaniają się wni08ki, iż byłoby pożądanem
porozumieć się w tej sprawie z Kołem wychowawczem w Warszawie i w tym celu delegować
dwóoh nauczycieli ludowych. .
Wielu z obecnych proponuje powziąć uchwałę w duchu picrwodnego wniosku p. Latoura
wprowadzając w nim pewne zmiauy.
'
. O~tat~c~nie zgromadzeni.po ożywionej dysku8yl, powZIęh rezoluc.Yę treścI następującej:
Nauczyoiele szkół miejskich w Łodzi na zebraniu, odbytem w d. 4 grudnia r. b, ~znając
że ~zkola elementarna. powinna mieć przede"sz/
Btklem na celu gruntowne zaznajomIenie dzieci
z ojczystym ich językiem, źe nauczanie prlynieść
~ote. prawdziwy. pożyt~k w ty.m .tylko wypadku,
JeżelI nauka udZIelana Jest dZIeCIOm w zrozumiałym dla nich języku, że, jak wykazało doświad
czenie, sp.ółc~e8ue. zazn~j~mienie dzieci z wykłado.wemI przedmlOt~m.1 I ,z ob.c ym językiem,
pnemąż:l um'ys~y dZIeCIęce l odbIja się ujemnie
na samonauczanlU, p08tanawiają:
l) R ozpocząć w szkohch poozątkowych miejskich wykł a dy w8zy8tkich przedmwtów w języku
polskim od dnia 11 b. m.
2) Utrzymnć wykłady j~zyb r osyjskieJ'o w
trzecim i czwartym roku naukI.
o
3) Uwzględnić wykłady języka niemie()kiego
w ty.ch 8zkołac~, ~dzie wi~kszość dzieci jest wyznaDla ewangelIckIego.
4) 'Yyałać do 'Yargzawy dwóch delegatów
z ramIeDla nauCZyCIelI w celn porozumienia się
z Kołe~ wychowawczem w pomienionej 8prawie.
N~ del.egatów p08t~nowiono wybrać pp. Uzdowsklego I Wocalewsklego, którzy mają porolu-
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mi(ć się

z Kołem wychowawczem nietylko co do l

Strejk kolejowy. Po otrzymaniu depeszy
sposobu unarodowienia szkoły miejskiej, lecz i zor· ( z Samary, pracowD1cy kolei poleskich posłali
gsnizo,uuia zwią~ku zawodowego nauczycieli lu- telegram do prezesa ministrów tej treści:
"Petersburg hr. Witte, kopia Moskwa biuro
dowych.
Gdy po zredagowaniu powyższej uchwały zwi~zku.
Po otrzymaniu depeszy. z Samary za nr. 3877,
inicyatorzy zaproponowali obecnym zlożenia swoo skazania na karę śmierci towarzysza inżynie·
ich podpisów, powstał na sali szmer.
Pierwsi odmówili kategorycznie podpisów nie· ra Sokołowa i innych pracowników kolejowych
którzy starsi nauczyciele· polacy. Za nimi poszli w twierdzy Kuszki, przyłączamy się do protestu
biura związków i my pracownicy kolei polskich
i inm, miedzy nimi wszy scy nauczy' iale cwan·
gelicy. l'ylko32 z pośród 52 obecnych pozostali do wszystkich żądań towarzyszów pracujących
wytrwale na stanowisku, broniąc w imię praw l na kolejacb, ażeby natychmiast wyrok śmierci
obywatelskich zalIad, jakiemi kierowali si~ od sa- był zniesiony, o czem zawiadamiamy Pana. Namego początku, miauoWIcie 6 starszych i 26 młod sze to żądanie poprzemy wszystkiemi środkam ,
szych nau('zyaieli. Iuni z pośród nAuczycieli po- l ja4 temi na kolejach rozporządzamy.
(Podpisano) prezes A g a t e r o w. U
laków, cofając się od podpisu, twierdzili, iż wy- l
Na depesz(} tę hr. Witte w dwie godziny
starczającem będzie upewnic ogół słowem honoru.
Wszak uwierzyć nam na słowo możecie, wołali dał odpowied~ tej treś(li:
"Proszę ogłosić pracownikom z powodu otrzyei nauczyciele polacy.
Tak więc z ogólnej liczby istniejących zna- manyoh przeze mnie zawiadomień, · że o sądzie
polowym w Kuszce nad S lkołowem i innymi nic
lazło się tylko 32 nauczycieli polakó ... , którzy, mami nie. było wiadome. Otrzymawszy telegram,
jąc odwagę svvoich pnekonań, zgodzili się na
wprowadzenie języka polskiego, jako wykłado minister wojny niezwłocznie zapytał Tas"tkent,
wego do s~kół elementarnych miejskich w Łodzi. A~chabad i KuszkCi. Taka nidwiadomość moK.
gla się wydarzyć z powodu strejku.
H r a b i a W i t t e. "
Ttlegram ten wymownie ilnstruje stosunki
ob€cne władz podwładnych do naczelnej.
Z powodu pogłosek, krąiącyeh w mieśeie,
Szkoły polskie.
«Knryerowi warazawskieże w nadehodząey piątek, d 8 b. m. ma si~' odmu, donoszą z Petersburg .. : W tut.ejszych sfebyó poehód narodowy, niBiejszem zawiadamiamy, raoh miarodajnych Pllnnje przekonanie, że do·
iż poehód ten organizuje si~ rzeezywiście, leez! tych czasowa polityka rządu wzglE~dem Królestwa
nie odb~dzie si~ w piątek, ale później I w ter- I Polskiego ulegnie znacznej zmianie. Dowiadujemy si~ z najlepszego ~ródła, że wkrótce ma być
minie, który my uprzednio zapowiemy.
utworzona komisya, złożona z polaków, której
Komitet organizujący.
poruczone będzie ,przeprowadzenie spolszczenia
szkolnictwa w Królestwie Polskiem.
Strejk poeztowo-telegraficzny. Pisma petersKALENDARZYK TER,IINOWY.
blrrakle obllCz3Ją, iż przez p lczt~ " Peter!;bur·
IMIONA SLOWIAŃSKlE. D z i ś Ludomyela. J li gn przechodziło dziennie około 900 tysięcy listów
t r o Boguwcl:a.
i przesyłek wszelkiego rodzliju, a telegraf mie·
STAŁA WYSTAWA OBRAZÓW, ulica Piotrkowska
wał po 13 tysięcy depesz.
nr. 16. Otwarta od godziny 10 rano do godziny 8 wie·
Straty skarbu z powodu strejku pocztowo·
czorem.
TEATR VICTORIA. D z i ś "Gniazdo," sztuka Bern- telegraficzul.lgo w samym Petar~blrgu wynoszą
stelnIl. Początek o godzinie 8 wieczorem.
okolo 401) tysj~cy rubli. Trudności, w których
- J u t r o nMiód kasztelański" komedya L J. Kra- znalazło się p aństwo z powodu tego strejku, nie
szewskiego. Początek o godz. 8 wieczorem.
daj~ się obliczyć nawet W przybliżeniu.
- P o J u t r z e nGnlazdo" Bernsteina. Początek o
Poświ~eenie nowego kośtlioła W niedzielę, d.
godz 8 wieczorem.
TEATR W iEL KI. J u t r o "Hajduczek," przeróbka 10 grudnia, o godzlDle 9 rano, rozpoczną się uz pow. H. SienkIewicza nPan Wolodyjowski." Początek roczystości pl Ś '/Vięcenia nowego kościoła św. Ano godz. 3 i pól po pol.
ny nB. Zarzewie.
RAUT. P o j u t r z e raut Mickiewiczow3ki "Lutni"
Bezroboeie bankoweów. Urzędnicy oddziaiów
(Piotrkowska nr. 108). Początek o godzinie 8 I pól wieBanku p;.i1.8twa W Warszawie i Mińsku zaprzecZorem.
CYRK braci TRUZZL D z i ś przedstawienie o g. stali pracowaó.
g i pól wieczorem.
..J Wie e partyi Narodowo-demokratyeuej. Wczo·
- J u t r o dwa przedstawienia: o godz. 3 po połu raj na godz1Dę 7 wieozorem partya narodowodniu i o godZ. 8 i pól wieczorem
demokratyczna, zwołała do lokalu <L.u tnb wiec
ZEBRA.NIA. D z i ś ogólne zebranie polskiego Tow. '!" celu wyja~nienia działalmś3i partyi, ~tóra,
teatralnego lDzielna 13), o godzinie.6 po pol.
Jak zaznaczyh mówcy, pod sztandarem BIałego
- D z I ś poslej,zenie komitetu przeciwżebraezego
(w Przytułku dla starców i kalek) o godzinie 8 wie- Orła pragnie zjednocz)' ć wszystkich polaków dla
pracy nad dobrem ciężko doświadczonego kraju,
czorem.
dla wytworzenia takIch warunków, by przy
swobodach konstytucyjuych, każdy z naszych
spółobywateli, bez różnicy wyznań i pochodze·
nia plemiennego, korzystał ~ przynależnych mu
praw, a przedewszYHtkiem, aby lud rracujący
znalazł się w warunkach ludzkiego bytu zaróWiele sądów gminny eh w Królestwie Pol- wno pod względem materyalnym, jako też i
skiem JU& Zll.ch'iłO na\l8)ł!lć odpOWIedzi tutej~zym umysłowym.
Na sali cLutni>, szczelnie natłoczQnej, obrainstytucyom sądów pokoju, oraz pl ś- a iC'l.enia
z odbioru awizacyi " języku p' hkim. K'lres, dy toczyły się w zupełnym porządku. Nie tak
było na dziedziń'3u, od gedziny iuż 6ł szczelnie
Hpondencya polska pądów gminnych Jest prowanatłoczonym zwartym tłumem.
Tam partye 80·
u.;oną, jak to miel.śmy dowód z akt~ W i papie cyal demokratyczne nie dawały przyjść do sło
l'\~W nadsyłanych. Że śf!!slcm zacb,.walliem procedury obowi~l:ującej i zachowaniem Wla%Ciwych wa mówcom partyi narodowej. Obstrukcyoniści
tytulacyi, jakle oyły w użycIu przy dawnej pro- twierdzą, że walc7ą o wolność słowa, fi. poszauować jej nie t:mieją; o wolność oscblstą - a nad
cedurze sądownie~ej polskiej.
Nowa pożyezka DGlenniki zagraniczne do- innymi dopuszczają się gwałtu, nie przebierając
W środkaeb.
noszą, że hr WltLe wysłał ~anfaną osobę di} PaW chwili tak bardzo krytycznej, jak ta,
ryża, w celu prHeprowadz€nia uKładów w pprakt6r~ obecnie przetywamy, wszystkie partye poWje nalizacYI nowej poi) czki zagl·8nicznej. Bankierzy w zasadzie zgodzili się na propozył.lyę, winny działać, 8zanuj~c wzajemnie szczere i u-.
czciwe pnekonallia polityezne, nie zapominając
ale pIzyrzekli swój Ilpóludział W reallzacyi po
nigdy, że tam się kI ńczy wolocść każdego, gdzie
źyczki tylko w tym wypadku, jeżeli w Rosyi
się zaczyna cudza niewola.
ustaną rl)zrllchy. Wysokość pożyczkI otnaczoDą
została na 1 200 mil. frankóV{; kurs emisyjny
Zmniejszenie wydatków. Na posiedzeniu ko871/ 2 %J komisowe 3 5/ 8 % W ten spoR6h skarb ro
misyl satJltaroej w magistracie postanowiono
syjslH otrzymałby nlJmIDaluie tylko 83 3/ 8 %
zmoiejllzyć WJ d Iltki na utrzymanie laboratoryum
Oprócz tej pOŹYCZkl, rząd rJsy)SKI ~amierLa miejskieg{) " powodu walki z eholerą.
zacili,gn~ć jeszcze kilka drobniejszych pożyczek
Dr. S3rkowskiemu postanowiono zmUleJ'
:l banldel'ów zagranicznych Da ptgpokojeoie naj'
szyć pemyCi z 300 rb. miesięc?nic na 200 rb. i
i.liflzbędniejszycb potrzeb paustw(}wych.
w tym stosunku całej oosłudze.
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D'Yl'ektoll' dlr&/Ji Fabryczno łódzkiej
zawiadomił całą służbę, że zawiadowca stacyi
Łódź p. Certowicz czasowo będzie pełnił obowi~zk.i głównego ekspedytora, obowi~zkj zaś naczelnika brygad konduktorskich czasowo b~dzie
pełnił starszy pomocnik zawiadowcy stacyi Łódź
p. Dmochowski.
Z kolei.

Express. Kanee}.arya Dyrekeyi drogi żela
znej warszawsko· wiedeńskiej ~awiadamia., że od
dnia 20 go listopada b. r. Da drodze warszawsko·
wiedeńskiej rozpoczęły karsować w obydwu kie·
runkach 2 razy na tydzieil, a mianowicie w poniedziałki i pi~tki, plciągi knryerskie-(Express),
przeznacwne dla komunikacyi bezpośredniej pomiędzy St.-Petersburgiem, Warszawą, Wiedniem,
Nieeą·
Pocil!gi te wychodzą z Warszawy w poniedz i Bai i piłl tki.
Bieg tych pociągów znajdzie czyteloik w ogło
szeniach.
Wie e metalurgów. Zaznaczamy, że od wczo·
raj zmieniła SIę decyzya urz~dzaiących ten wiec,
który odbędzie się jutro w sali Koncertowej przy
ulicy D~ielnej o gOdzinie 12·ej w południe.
Ze Zgromadzenia felezerów. W czoraj o godzinie 9 WIeczorem . w lokalu cI.iry» przy ulicy
Nawrot J;! 38, odbyło się w drugim terminie posiedzenie Zgromadzenia felczerów. W obecności
asesora cechowego p. Stanisława L~ga, sprawdzono książki rachuukowe przez wybranych delegatów pp. Aleksandra Kinusta, Antoniego Pus~a,
Franciszka Jarkiewjoza i Aleksandra. Steiaa.
D ~legaci znaldli ks~~żl!.i w zupełnym porządku,
a pozycye zgodne z dowodami.
Dnia 19 listopada 1902 r. kapitał Z~roma·
dzenia przed'ltawiał się w sumie 630 rb. 21ł k.,
w dniu wezoraiszym zaś gotówka w sumie 633
rb. 54 k'Jp. i 96 rb. należuość na potyczkach
bezprocentowych, ogółem 729 rb. 51 kop., a że
z tej sumy należy wypłacić starilzemu majstrowi
p. Ostrowskiemu, jako zwr:Jt wydatków 22 rb.
56ł kop., pozostaje na rachunku kasy 700 rb.
97t kop'. Z tego jest widocznem, że zarzuty
puczynione przez niektórych członków p.O.3trowskiemu, jakoby roztrwonił majątek Zgromadzenia.,
były l1,llpełnie niesłuszne, gdyż mozna s ę nie
zgodzić na pewną pozycyę wydatków, lect nie.
wolno IJta wiać człowieka pod zarzutem roztrwonienia.
Pożyczkę bezproceutową w sumie 35 rb. umorzono rodzinie po zmarłym członku, jak rów·
uież synowi jego postanowion~
dać zapomogę
25 rb. na wpis szkolny. Oprócz tego przyznano
zapomogi w sumie 45 rb, Na pokrycie powyż
szych wydatków upoważniono starszego majstra
p. O ~trowskiego do podniesienia z oddziału B 1Ilku Państwa 200 rb.
Zeb'rsni zwrócili si~ z żądaniem do asesora
cechowego, aby książki protokólarne i rachunkowe były prowadzone w języku polskim. A iesor cechowy iądanie to wciągllął do protokółtJ,
jednakże zaznaczył, że Zgromsd,enie z tem żą·
daniem winno zwrócić się do władz.
Do sprawy tej powrócimy jeszcze.
Raut ,Iiekiewiezowski. Sobotni "raut" wowokalno· deklamacyjny, urządzany przez Towarzystwo śpiewacze eLutni~J.), zapowiada się zna·
komicie.
W programie przyrzekły swój spółud'dał pa·
nie: Kazimierzowa Brzozowska, Jarosławowa
Pełkows J oraz pp.: dyrektor AlojllY D worza.czek,
Autoni łlithałowski, Rychłowski, Stanisław Za·
borski i chór cldtui». Wykonane zostaną utwory, łączące się 1. nas~ym nit śmiertelnym wiesz·
czem bądź to w śpieWIe, bądź w deklamacyj,
Na estradzie i wśród zieleni zostanie ustaWiOIi e popiersie potężnego mistrza słowa polskiego, Adama Mickiewicza.
Pro~ram podlielono na dw:e częśei. POlDi~
dzy cZf, ś :liami będzie godzinna .pauza, podczas
której gospodyni cL-ltni:> '" raz z g03podarzem na
czele postarają się, aby można było otrzymać
dla pragnących napoje, w pOBtici herbaty lab
kawy wraz z ciaitkami.
Początek erantu:> o godzinie 81/~ wieczorem.
Zarząd «L!ltllh ogranicz)'ł sprzedaż bilet6w do
300, musi się bowl\.. m lic~yć z wielkością sali;
ktoby zatem pragnął l1cl:estuiczyć w sobotniej uroczystości, niech siCi postara zamówić lub nabyć bilet wejścia wc~eśoif j w lokal n Towarzystwa (Piotrkowska 108) Reszta biletów (o ile zostanI!) sprzedawaną będZIe przy wejściu na salę·
Z komitetu pierwszej oobrony. Wczoraj pod
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przewodnictwem ,p.M. Wścieklicawej odbyło 8i~ człOwieka staje się cięższe i ceny artykułów ży wśród policyantów, szerzą zazdrość i nienawiść.
posiedzenie komitetu pierwszej ochrony katoli- wnqści idą w górę, i my więc; służąc za 12 rb. Co się tyczy wysyłania na służbę, to mogą to
ckiej, na którem postanowiono:: l) przyjąci po miesięcznie, 'illusimy, pełniąc służb~ tak trudną spełnić starsi dozorcy policyjni lub tlyźurni.
Nowym Roktl do istniejącej przy ochronie szkoły i draWwą, Dawpół głodu i stać na posternnku
15) Każdy policyant po wysłnż 'niu lat 26
powinien otrzymać całkowitą SWOjf~ pensyę dojeszcze 60 dzieci, nieumiejących czytać ani pi- w oznaczonyrh godzinach, jednoczehie spełnia
saG; 2) na propozycyę osoby, nrządzającej szko- gąc swoje obowiązki służbowe i licząc nietylko żY"'l)tni ą.
łę niedzielna, dl.akobiet, udzielić na ten cel trzy
godziny, lecz i minuty swojego życia. Z tego
16) Ażeby każdy p\ l cyant poza służbą mial
żądane sah; ~~ zadfiarować osoBom, urząd'l:ają'
powodu zwracamy si~ do właściwej władzy i in- prawo stycznoś~i z pnbliczn<.ścią i ażeby wojno
cymkursJl. codzi.enne dla analfabetów mężczyzn, stytucyi z uastępującem źądaniam polepszenia im było na słllżbie palić, gdyż nie prLynosi to
tyle sal, ile się ·okaże potrzeba. Prócz tego za
naszeg-o bytu:
szkody obowiązkom służbl)wym, a przeciwnie, dałatwiono kilka spnw, dotyczących wewnfitrznej
l) Ponieważ corocznie niema na służbie ca- je ener~ię w pełnieniu służby.
gospodarki ochrony.
lej policyi etatowej i obOWiązani jesteśmy peł
17) Ażeby p )licya"ci nie byli ożywani d6
WJboly. W nadohodzącą nit}dzielfi, do,i a l@ nić służbę za innych, przeto żądamy wydania różnego rodzaju POS} lek i konwojowania areszb. m., o gudzinie U
w połud,nie odb~dzie si~ nam przynajmniej za olltatnie dwa lata resztek towanycb) a w tym celu należy przy cyrknłacb
utrzymywać osobnych fankcyonaryuszów, jak ró~
w domu modlitwy braci Morawczyków przy uU- sum, pozostałych z etatów osobistych, aby zaspoey Andrzeja wybór kantora-nauczyciela dla pa' koić nas zglodniałych, a to nie ppźniej, jak wnież nie należy posyła ć policyantów do p( Żi
rafli ewangelicko · reformowanej w ŁodzI. Wybór w ciągu siedmiu dni od daty podanego przez rów, lecz dyżurne roty władz wojskowych.
nas oś ",iadczenia.
18) Przy przejeździe tramwajami należy daodbędzie siE) w obecnQŚci radcy konsystorza z,War2~ Ażeby na przyszłość wszystkie sumy, pować policy antom miejsca wygodne, a nie przy
lIZawy, profesora Kacpra Tozio, pod przewodni·
zostające z etatów o30bistycb,
byly wydawane ogonie końskim.
ctwem pastora Stefana Skierskiego.
wyłącznie
tytułem
nagrody
policyantom,
a nie
19) Znieść na czapkach numery i zastąpić je
Ogólne ......bienia. W ciągu dnia wezor.ajszesłuiibie kancelaryjnej i tym osobom, które otrzyherbem miasta i kokardą, a " miejsce numerów
1<0 następujące osoby uległy ogólnemu osl'abieniu: na ul.
Karola. nr. 19 Laura .Flbiger, lat 23, która odwiezioną mują przyzwoite wynagrodzenie i mają całko· zaopatrzyć policyantów w specyalne znaczki, któzostala do szpitala Czerwonego Krzyża; nR ul. Za.chod- witą możność nilŹdz"ć dorożkami na gumach." re będą obowiązani nosić przy sobie i okazywa~
niej nr. 29 Mateusz Tętnicki, lat 40, pozostający ,bez za3) Ustanowić, ażeby z dniem l'ym stycznia w razie potrzeby.
jęcIa. I mieszkania; na ul. Pańskiej nr. ,67 J uljlłsZ Hem·
Przedstawiamy niniejsze żądania panu komi·
pel, lat 48; na ul. ,zielonej nr. 35 Feliks Kopltński, ,lat roku 1906 go wynagrodzenie każdego policyanta
38; na ul. Benedykta róg Lipowej Małgorzata Niezdara,
Rtanowilo nie mniej, jak 600 rb. rocznie, t. j. po sanowi i prosimy o skierowanie icb do właści
lat 50 l na ul. Widzewsklei nr. 111 kobieta, lat okolo 30 ,50 rb. miesięcznie i ażeby każdy z policyantów, wej władzy dla zaspokojenia naszych żądań we·
od której nie dowiedziano się ani nazwiska., ani adresu.
- W ciągu dnia wczorajszego następujące osoby otrzymnjąc ze skarbu przyzwoite wynagrodzenie, dług wszystkith punkt6w wyżej wymienionych
nie Btaw~ł do !!lużby, jak żebrak i nie był ' w o- i ogłoszenie Dam wydanej VI1 tvm w7gl~dzip reuległy ogólnem.u oslab:eoiu: przy zbiegu lllic Milsza i
czach publiczności tym, co wyciąga r~kę, lecz zolucyi nie później, jak do d. 14 grudnia r. J.C)05.
Pańskiej Maryanna. Olczak, lat 26, pozostająca bez za·
jęcia i mle8zkanla, zabraną IJlostala. ·do 3 cyrkmłu; na. ul.
"był człowiekiem", w calem znaczeniu szlache·
W razie niezaspokojenia naszych żąda'll, postaWschodniej nr. łi kobieta., lat okolo 25, od której nie tną i pożyteezną jednostką według wymagań
ramy się o powstrzymanie naszych czynności służ
dowiedziano się ani nazwiska, ani .adresu; nR ul. Nawrot nr. 87 SzczepIlIn Loch, lat 60, z pow. laskiego; na służby, a uie oczekiwał tylko na łapówki pięcio bowych dlatego, źe otrzymywane p,'zez nas obecni,
ul. Wierzbowej nr_ 10 Maryanna Przy.bylek, lat 36, po- kopiejkowe i wszelkie inne.
wynagrodze"1ie naraża nas na głód i oIŚmiesza wozostająca bez mieszkania ,i zajęcia; na rogu uL Milsza ,i
4) Należy wydawsć każdemu policyantowi bec pubUczności, która bez żadnej ce7'wwnii przezyWólczallsklej Agn1eszka Krakowiak, lat 40, po~ostająca na umundurowanie po 100 rb. rocznie i po 25
wa nas "dwu?lastorublowymi głodom01'krJJmi ,i labez ;o.-ajęcia I na ,uD. ,tilpaaerowej Ul'. l ,R'JZalla K~zubska,
ua amunicyę i ażeby mial swoją odzież własną pownikam1:" .
lat i3.
według wzorów ustanowionych i był niezależny
pod wzgl~dem umundurowama od komitetu . .
SPOSTRZEŻENIA IIIETEOROLOGIO%II.
5) Należy dać każdemu policyantowi, posiaStacyi C611tralnej K. E. Ł.
dające,mu rodzinę, oddzielne a wygodne mieszkanie i nie ~rupować, jak to si~ obecnie prakty.t)
.... • "<lO
d
.... $:1
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0...; +"
.kuje, po 5 do 6 rodzin przy jednem oknie. Nieo
"'0
..tli +"
1::1 •
Wczoraj .o godz. il2m. 3@ .po poludniu, ' żODatych policyantów można umieszczać w spoS"".,
1::1
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Data.
o
UwagI.
0"'0
SlD ~~
...'" 'i
urzędnicy zarządn kolei nadwiślańskich w licz:;~o
sób koszarowy, lecz wygodnie, a zarówno je:;;~
'"
~e""
'"
bie około 500, zebrali si~ w pokoju naczelnika dnych jak i drugich zaopatrywać w opał i światło.
""co &4 ~ t;a co
służby telegrafu. Pawla-6 )kołowa i w przyle
6~ .Nadać prawa każdemu policyantowi, zaZ dnia 6/XII
głycb korytarzacb, celem zawiadomienia .go, że
pewniajl'lce mu szacunek i godn0ść osobistą, a
6/XII 1 pp. 744.2 I+ U ·1 93 Pd Z 1 Temperatura
ogól urzędników ż~da li,atycbmialltowego podania mianowicie.; a) ażeby władza bezpośrednia, jak
1
1.2° C.
6jXlI 9 w. 745.5/+
Pd O max.+
0.2 92
Temperatnra
się do dymisyi p. Sokolowa. Przemawiali wyr.ównież wład~e cywilne i wojskowe, w rozmowie
7/XlI r. 748.4 + 1.0 92 Pd Z 1 mln.-1.5° C.
brani na poczekaniu deleg.aei, k,tórzy wylu8&czyli z policyantami nie używały słowa "ty", lecz
Opadu ' 0.3
motywy, skłaniające og,ół pracownikó", do tego ." wyU; h~ ażeby pfrlicyant, zaró",no b~dący na
kroku.
służbie; lub poza ni.ą, oddawał bonory tylko
P. Sokołow uwalniał ll1h .degradował .tele- swojej władzy, oficerom wyższym i generałom,
graDłtów bez żadnej słusznej przyczyny, jak to
i postanowić . na przyszłość, aby polIcyant nie
Na pomnik i szkolę im, Adama j}!Hckiewicza.
si~ stało względem tych pra,eowników, którzy
był lalką dla zabawy i wychodził na ulicę tylko
Roznosiciele "Rozwoju": Maryll.nna Chruścielewska
brali udział w osbtnim strejku koleAowym pGli.
dlatego, ażeby sal·utować każdemu, kogo napot2 ruble, Tomasz Gal'kowskl 2 rb., Józef Neuman 2 rb.,
tycznym. 03tatnio zaś zaznaezył swoją działal ka, . lecz ozujnie spełniał obowiązki służbowe.
Roman Potrawski 1 rb., Iguacy Korceli 1 rb., F. KonoM przejmowaniem w Brześciu d,epesz, skiero7) Ażeby każdy policyant nie był zwalniany walski 1 rb., Antoni Witkowski 1 rb., Józef Jankowski
wywanyeh przez delegacye kolejowe inne na kG- ze &łuźby za jakiekolwiek bąiź wykroczenie lob 1 rb., .Kacper Skrzypecki 1 rb., Stanisław Ja.nkowski 1 rb.,
leje uad wiślańskie, w8kutek czego by li oni po·
też
dla. fantazyi komisarza, lecz ażeby każde Antom Przyimskl 1 rb, Leon Nowacki 1 rb., MicLal'
zbawieni wszelki oh wiadomości od inoyeh kolei wykr~czegie st",ierdziło badanie, przeprowadzo- Bara.nowskl1 rb., Józef Banasiak 1 rb., Ludwik Czapelka
1 rb, Łukasz Jędrzejewski 1 rb., Ignacy Michalski 1 rb.,
w państwie.
ne przez komisYfi. wyznaczoną w tym celu przez Józef J a.worski 1 rb., Ignacy Golec 1 rb., Roman GGrP. S Jkołow raczyI do delegatów kolejowych kancelaryę p. oberpolicmajstra i karę wyznacza- niak 1 rb., Wła.dyslaw Potrawski 30 k., Bolesław Tawstać z krzesła dopiero po energicznem do tego
no według wyroku ogółu policyantów właściwe· deuszek 50 kop. Chl'oIlcy do posługi: Ignacy Marcinia~
wezwaniu i doprowadzeniu go do porządku ," po go oddziału, a w poważniejszych wypadkach, 25 kop, Władysław Kopa 35 kop.
imieniul" Zobow.iązania piśmiennego, że poda się ażeby stawillno winnych przed sądem.
Na pomnik Adama Mickiewicza
dQ dymisyi, dać nie chCIał, mówią.c, źe jako pod8) Ażeby każdy poliCJant i jego rodzina
Stanisław Kączkowski 5 rb., Jezlerska, przelożona
władny. musi czekać na powrót naczeln:ka kokorzystali bezpłatnie z pomocy IiIzpitalnej; ażeby penSJi, 3 rb.
lei, p. I",anowa. Wówczas delegaci wezwali p. lekarze cyrkułowi bezpłatnie udzielali pomocy
Na Macierz Szkolną.
S(}.koło",a dQ natychmiastowego opuszczenia biuchorym w każdym cznsie.
Rodzina Wajnikonis 6 rb., S Drob. 50 kop. W. M.
ra, przyczem wręczono mu paltot i kapelus~ i
9) Ażeby dzieci policyantów korzystały 50 kop \ A. M. 25 kop.. Józef Hajek 1 rb.
'
kazano wyjŚĆ. Pan "naczelnik G , jak niepyszny,
z bezpłatoei nanIi w szkolach niższych i śre
Na niezamożnych uczniów.
musiał czemprędzej udać się ... na ulic~, żegnany
dnioh.
Zamiast
wieilCs
na grób Ś. p. Maryi Kozl'owskiej
przez towarzyszących mu pracowników kolejo·
10) Ażeby każdy policyant po wysłużeniu A. Dzięciolowskl z Kalisza fi rb.
wych epitetami, na które postępowaniem 8wojem Jat d wóch, korzystał z nrlopu 2 ·miesięcznego,
Na głodnych.
rzetelnie zapracowali
z zachowaniem wynagrodzenia całkowitego, a do
M.
Wocalewska
5
rb., S. Drob. 50 kop., W. M. 50 k.,
- Z rozporządzenia kuratora warszawskie- lat dwóch, z urlopu nie dłuższego nad dwa
A. M. 25 kop.
go okręgu naukowego, lekcye w IV gimnazyum tygodnie.
Na ofia1'y pogromów żydowskich .
żeńskiem zawieszono do d. 15 stycznia 1906 r.
11) Ażeby policyanci, uwalniani ze Ilłużby
(do rozponądzenla komitetu miejscowego).
- Wczoraj zastrejkowało 800 robotników z pewodu słabego zdrowia lub innych powodów
Wl. Karl. 1 rb, Sopoćko 3 rb.
rekt, flkacyi monopolowej na Pradze.
niesżc~ęśllwych ",ypadków, otrzymywali doży
wotUlą peusJę w normie połowicznej.
Dla najbiedniejszych.
12) Aiehy dzieci i wdowy po policy antach,
(do uznania komitetu organizującego się).
którzy utraCIli. życie, pelniąc 8łużb~ policyjną,
Wl. Karl. 6 rb.
otrzymywalI całkowitą pensyę rJozn~: dzieci do
Na K~'op~ Mleka.
pełnoletności, a wdowa do śmierci.
Zamia.st kwiatów na grób .:. p. Maryi z Janouszkó~
13) Należy k!.żdemu policyantowi nadae pra- Kozłowskiej, Lola P. 3 rb.
Funkcyonaryusze policyi warszawskiej przed- wo przyjmowania u siebie znajoPlych bez żadnych
Na budowę kościoła św. Stanisława Kostki.
stawili p. oberpolicmajstrowi warszawskiemu za przeszkód, w każdym czasie.
Z powodu zalatwlenia sprawy pomiędzy I. P. sądelI
14)
Znieść
felctfeblów
oddziałowych,
gdyż
są
pośrednictwem komisarzy cyrknłowych następu
polubownym, l. Skalski 50 kop.
oni zupełnie zbyteczni i nietylko nie przynoszą
jące swoje żądania:
pożytku w sprawach ałużbJwych, ale ,przeciwniC',
~ Ponieważ z biegiem czasu życie każdego
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stawia trudności. Z czasem, gdy zapotrzebowania pożyczek w siedmiu wyżej wymienionych
-s*
miastach się wzmogą, Towarzystwo Kredytowe
D,) Warszawy zjeżdża na piątkowy koncert m. ~iotrkowa w obr?tach swych dorównywać
D z i s i a j p o r a z p i e r w s z y wybę~zle, zapewne, takIemuż ~owarzystwn m. Łostawioną zostanie komedya Bersteina z życia ar- I kilka towarzystw śpiewaczych, a między innemi
tystycznego p. t. «Gniazdo), w której przyjmuje i cEcho) lwowskie pod dyrekcyą Jana Galla. dZl. Do~ho~zą. nas. wprawdZIe ~ł?sy, że obywaPo drodze ,Eeho) ma zamiar we czwartek ~a-l tele Pa.blaD1C l Zgl.erza pomawl~Ją władze Toudział prawie cały skład naszej trupy.
W p i ą t e k po południu, jako w dzień n- . trzymać si~ w Skierniewicach gdzie w Towarzy- ~arzystwa.o zby~D1e .uszczuplaD1e pożyczek, t.a
Jedn~k o~ohcznośc ŚWIadczyłaby ~ylk? o ostr~zroczystego święta w teatrze Wielkim, na wido- stwie muz cznem da koncert. '
y .
nośCl. z Jaką T·stwo to postępuje I o bezplewisku popularnem powtórzony zostanie "H"jdu'*
czeńlltwie jego listów.
czek", wieczorem zaś w teatrze "Victoria w odeNa koncert do FIlharmonii warszawskiej wyŻałować należy, że nasze Baluty, tak już
graną zostanie komedya kontuszowa l. J. Krajeżdża z Łodzi rzemieślnicze Towarzystwo śpiemurowanemi domami zabudowane, nie mogą ko·
szewskiego P. t. "M lód Kasztelański" z p. Rówacze "Lira" z dyrektorem Joteyko na czele.
rzystać dotąd z dobrodziejstw takiego kredytu,
żańskim w roli rotmistrza Kaniowy, p o c e n a c h
mini~teryum
bowiem starań Piotrkowskiego Toz n i ż o n y oh.
warzystwa
w
tym względzie nie uwzględniło.
W 8obotę również po cenach zniKredyt
długoterminowy hypoteczny.
Niewątpliwie 8tanęła tn na przeszkodzie ta okoż o n y c h powtórzonem zostanie "Gniazdo" w teW zeszlym miesiącu w Pabianicach i Zgierzu liczność, iż Bałuty nie zaprowadzily dotąd u sie·
atrze «VICtoria).
bie porządków i urz~dzeń miejskich.
dopełniono wypłaty pierwszych kilku pożyczek,
W n i e d z i e l ę po południu w teatrze Wielwydanych
na
domy
w
tych
miastach
przez
Tokim, na przedstawieniu popnlarnem odegranem
warzystwo kredytowe m. Piotrkow~. Nare81cie
zostanie "Popychadło" sztuka Szntkiewicza.
więc nasi naj bliżsi I!ąsiedzi otrzymali długoter
W i e c z o r e m ześ w teatrze "VIctoria" po
e e n a c h z n i ż o n y e h wznowiony zostanie minowy kredyt h,Poteczny, na który tak długo
oczekiwali. Jak wiadomo bowiem dopiero w podawno już niegrany "Towarzysz Pancerny" MicZllltkach bieżlllcego roku Towarx. Kredytowo m.
chała W olowskiego.
W uzupełnieniu okólnika z 14 z. m. ~~ 48794, p.
PIOtrkowa, 'po kilkolGtnich staraniach, otrzymało
*
od ministeryum pozwolenie na rozszerzenie swej policmajster m. Łodzi, powołując się na ponowną
Oxs eg daj w sali teatru
,Victoria) przy działalności poza obręb samego Piotrkowa, a odezwę zarządzającego laboratoryum chemICzno'
GOŚĆ dobrze wypełnionej
widowni wznowiono mianowicie na szdć innych miast naszej gubernii: bakteryologicznem mlejskiem, d· ra Serkowskiego,
sympatycznie zawsze widZianego na scenie "Haj- Sosnowiec, Będzin, Noworadomsk, Tomaszów, Pa- wydał polecenie komIsarzom cyrkułowym, pod
duczka", epizod przerobiony na scenę z powieści bianice i Zgierz. Po załatwieniu przyj?otowaw- odpowiedzialnością (S lbistlll, aby przedsięwziąe
Sienkiewicza "P8n Wołodyjowski". Prym trzy- czych czynności obecnie zaczęło juz to Towarzy- jaknajenergiczniejsze środki, w celu pl'zer~ ania
milł, jak zawsze Pan Zagłoba, którego przedsta·
stwo wypłacać pożyczki na domy w tyeb przy- wywożenia przez asenizatorów m. Ł')dzi ekskrewicielem był p. Różański, wybornie uplastyczniamentów na miejsc'a i place, wskazane w ode~wie
łączonych
do jego terenu miastach. Stą·d poj ąC'y wszylłtkie cechy tE'go arcytypu ówczesnego chodzi, że w oatalnich dnisl:h zaczęły się i na dra Serkowskiego za M 218, jak również i do
pulskiego szlachcica. Z anim'Uizem żołnierskim
rynku lódlkim ukazywać listy 7.astawne Towa· nowourządzanego parku opodal rzeŹli łódzkiej.
i gł~bokim, a po męsku umiarkowanf'm uczuZ winnymi, którzy przekroczą postanowienie
rzystwa Piotrkowskiego. Doty<:hczas rozbieran<~
ciem odegrał rolę Wołodyjowskiego p. Brydziń . je przeważnie Da mieJSCU w Piotrkowie. Ostatnio obowH}zujące, p08tępować należy, zgodnie ze
ski; szlachetną. pełną słodyczy i powa~i . matrowskszówkami, wy}u8zczonemi w okólniku za
wypłacone w Zgierzu i Pabianicach partye tych
ną polską byłu p. Barto8zewska w roli siostry
listów :&astawnych znalazły pokop tu w Łodzi, M 48794
Wołodyjowskiego, wdzięcznym Hajduczkiem - p.
Powyższe
powtórne rozporządzenie poł-ic
papiery te bowiem, przy noszące 5% i zagwaranPawłowska i sJ mpatyczną Krysią p. Olszewska.
towane odpowiedzialnością siedmiu miast gubernii majstra m. Ł ldzi zostało wywołane następujl\eą
P. Oranowski rolą Kethnga, począwszy od bar- piotrkowskiej, stanowią dobry walor lokacyjny odezwą d ra Serkowskiego do prezydenta m. Ł~
dzo dobrej maski, a skończywszy na grze stadla naszych kapital:stów. Należność za WylOBO- dzi. Odezwa ta brzmi, jak na8tępuje:
rannie opracowanej i traktowanej szlachetnie ze
"Mam hODor donieść, 2e asenizatorzy łód7,cy,
wane listy i kupony wypłacają bez kosztów n\eszczerem uczuciem, zasłużył na słowa uznania i
które tutejsze Towarzystwa wzajemnego kredytn, jak dawniej, l'Jzrzucają ekskrementy w obrębIe
zachęty.
miasta na wszystkie, wskazane w odezwie morealizacya więc kuponów na miejscu nie przed-
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wiedzialam - jak to boli. Nie wolno mi bylo
skazywać go na to, przez co sama przechodziłam,
szlam i iść mialam - bez kOllca, aż do końca ...
Nie wolno. To byłoby, jak te morderstwa
z premedytacyą.
A jednak, kiedy nam nikt stuly z rąk nie
zerwa!, nikt podawanych obrączek nie wytrąci[ -

KONKURS
11){IENIA

BOLESŁAW A

PRUSA.
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OHW ILE.

zemdlałam.

Glos Toli ma rzewne, pożegnalne tony, ali
Wladyslaw ni@ uważa.
Wyjąl z portfelu dlugą, wązką, bladą kopertę, wyslln~l z niej brzeg arkusza i gałąZKę wrzosn i zapytuje, pochylony nad Tolą:
- Pamiętasz?
Blękitnawy brzask zmienia ją w jakiś czarowny, rajski kwiat, osypujące się okruchy w ro-

8ę srebrzystą·
Wtedy ... zemdlałam.
- Pamiętam. To też jest. to wielki grzec.i.
W okienko kajuty bryznęła silniej pianą fala.
Dziecko zaruszalo się na pledach, trze oczl,i mojego życia, za który kary niema, taki wielki,
(Dokończenie, patrz nr. 270.)
choć jeden, jedyny. Wszystkie w nim moje uczynpiąstkami -- grymasi.
Dni mijaly - nie przychodziteś. Coś tam
ki i myśli i stowa".
- Fici. .. siolicie fici. AsioDi~ siollcie ...
majaczy~ zaczęIo ... Broniłam się, wtedy się Olek
Talc Ta miłość <lo ciebie, to mój wielki
frzysunąl się do ławki, zasłaniając sobą naj- I
zastrzelil - wiara i ufnoś~ odbiegly.
grzech. Nie widziałam prLez nią nic i nikogo. Ja
bliższy plomieli gazu.
Jale r;dyby mi z oczu kto jakieś obslonki
Dziecko przestaje tl ze~ oczl\i, odchyla je, , bylam tą naj biedniejszą, naj nieszczęśliwszą, a ti
. zdjąl...
niepra wda! ..Miliony ni es~częśliwszych i biedniejnastępnie otwiera szeroko. Patrzy w górę, ku nieDziwne obsłonki. Nie ciemno bylo z niemi- mu. Pokazała drobniuchne ząbeczki, wreszcie o
szych tylu ...
jasno, bez nich - jeszcze jaśniej, zupelnie jasno, znaj mia kategorycznie:
Grzech. Przez nią nie dalam szczęścia 'Taa świat się śćmi!.
deuszowi. o pieszczotę matczyną nie dbajam, dzieU chna Hanie.
Taki poczciwy byl, taki serdeczny, taki kocku matką nie bylam.
Podnosi się na nóżki, chwytając go za uchany, chłopak ...
Podobno dziecko największą stratę może nabranie.
Zle, wiem, że źle zrobil. Większe tragedye
grodzie, l1ajstraszniejsz~ pustkę zapelni:, najrozOciera się, jak rozespany kociale
przechodzą, a żyją.
paczliwsze lkania stłumić.
Tola
odciąga ją porywczo .
UciekI, stchórzyl, ale on taki mIody byL.
Jakąś nędzną kobietą by~ muszę, najnędzniej
- Do niani pójdzie dziecko, do niani. 0, wi·
Mówil, że fałszu niema, że ludzie źli nie są, tylszą ze wszystkich. Nie zapomnienie w dziecku,
dzis7., idzie niania.
ko biedni ...
lecz wieczne życie, przypomnienie widziałam.
Wyszli oboje na poktad.
Za mIody ... Duszę miał wielką - sił malo.
Grzech mój, przekleństwo ta milośt: ...
Cicho tu, spokojnie.
A przecież jedno skinienie Tego Mocnego moNaraz z drgającym namiętnie szeptem przy
Więll:sza część podróżnych zeszła do sali reglo było wróci~ z tej drogi. Nie, nie wrÓCIĆ! Mogarnia się do jego piersi.
stauracyjnej. l\Iuzyka odpoczywa, tylko ktoś z orgl~ bylo jej wcale przed nim nie znaczyć. Czemu
- A jednak dal mi cię, dal! Duszę zaprzetakie ciężkie walki każe staczać tym, o których kiestry potrąca palcami struny r:.krzypiec, co robi
paścilam, sily zużylam, co spokój nie wiem, a!e
wie, że w nich padną? Mocny wszak jest, ,vszech- wrazenie bijących z metalicznym odgtosem o dach dat mi cię, dal! Dobry, dobry, dobry!. ..
kropel deszczu.
mocny ...
- Dobry, o, dobry! ... Dał nas sobie wzajem'
Tola, z rękami opartemi na burcie, wodzi o- nie, kiedy swoimi być nie możemy. Pozwolil się
Zrozumialam, że prośby nasze nic nie mogą
że tylko to się stanie, zawsze tylko to, co w tych' czami po srebrnej toni. Usnęta im u stóp, po- nam łaskawie spotka~, aby ożyto to, co zastygło.
okr~tnych, koniecznych księgach, dolą zwanych,'! marszczona w drobną luskę.
Dobry, o, dobry jest! - mówi gluclto przbz za~
Na niebie korowody chmur.
napIsane.
ciśnięte zęby,
duszqc ją ramionami w jakim:;
~ie zmaże w nieh lliczego najbardziej gorzki!
To skłębione, potworne, .i ak jakieś hllh:e
śmiertelnym uścisku ..
Odpycha go, twarz ollwraca.
placz.:..
'.
! z bajek, tv w klucze powyciągane, to w puchy
narzncone bezladnie, to rozsypane niedbale, jak
~ IC. Am Jednego 's lowa.
- j'ozwól, Tola, pozwól! To nusz pierwszy
I zaczęło do mnie wraca~ coraz częściej Ol.,. sezamowe skały.
i ostatni dzieli. Os~atni, To1a ... jedyny!
kowe:
1\. wciąż plyną, wciąż naprzód, wciąż dalej ...
- Ostatni ... -powtórzyla za nim bezdźwięez- Nie warto, Tola, ży~.
Za niemi szafirowa gŁębia, równa, matowa.
nie.
Z tem skonal.
Zsunąl się na Iią z fal księżyc .
- Pozwól, Tola ... nie broń ...
To wynurza się, to ch0wa w mroku, to w blę Baltyk czarną otchłanią legr.
. . I. ZD?WU nie mos:łam. Dosyć dla matki bylo
tej Jedllej trumny, a 1 Tadeusz... Wiedzialam że kitnawym brzasku świt pogrąża.
KONIEC.
unie kocha, wiedzialam, że - ty nie przyjedzi'esz,
- Śliczny wieczór ...
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rządem
kozacy

fabryki Hnldschińskiego w Zawiercio,
wdarli się do fabryki. Nagle elektryczność zagasła.
WÓWCZ8S- jak pisze "Kur. codzienny". - ofICer, grożąc rewolwerem, zmusił
maszynistę do zapalenia liwiatła.
Kozacy d!ł.h salwę do tłumu rolntników,
którzy odpowiedzieli strzałami rewolwerowemi.
Z robotników za.bitych 6, ranionych 15, na.dto
nie doliczono si~ 10. Przypuszczają, że powpadali do kan alu. Z kozaków padło siedmin.
N azajutrz kozacy, rozpędzili robotników
w f,loryce Schoena na Srodnli .
O lajściacb w Sosnowcu pis~e dalej "Kur.
codz.":
"Kiedy oddzial żołuierzy, złożony z piechoty i kozaków, przechodził koło domu Kalusiń
ski ego na Srodn1i, z za w~gła padł strzał. Kozacy wskazali, źe tltrzał pochodził z okna i oficer
kazał strzelać do domu. ŻJłnierze odmówili. Kiedy oddział ruszył dalej, koło domu Pr;:ybyłki
ekspIndowała bomba, która zabiła jednEgo) kozaka. Żołnierze zaczęli strzelać 8alwami d(\ dumo,
~ecz na szczęście, nikogJ nie ranili. Władze kazały lokatorom wyprowadzić się (jednego z nioD
fdczera, aresztowano wraz ~ żon~, któr~ pobHo),
a na5t~pnie ulokowały w nich wojsk:o, które nsunięto dopiero po znieliien!U stanu wojennego."
- Po zniesieniu stanu wojennego uwolniono
'w C < ęstochowie aresztowanych pp: Sieci:ńskiego,
Zawadę, Waręskiego i S6czeOlńsltiego, Haz Pawłowicza i dora Gedryka.
Wieczorem O g Jdzi~
nie 7 ej i pól wieczorem uwolniono aresztowan yeb inżenierów WSI R k ,wic •. pp,: SIr tyckiego,
A;jolfie~oJ Lll8ockiego, Jakobiego, Gnt&zdG"skie·
gr, Kopytowskiego I Trochimowskiego.

kilkunastu wyroslyby oświecone, moralne i szlachetne pokolenia, zlane w jeden wielki oświeco
ny, moralny, szlachetny i patr yotyczny naród.
A wówczas, uez względu na wszelkie burze
zewnętrzn e, mogliby śmy 3pokojnie patrzy ć w przy-

lej z d. 30 paidziernika r. b. za nr. 218, place,
jak również i w nowourządzanym parku, opodal t
r1.\ :.I; II lÓI.1tkiej.
j
, ~ TakI sposób asenizacyi ,jest nieprawny (§ 641 \
ustawy Jekafl:lkiej t. XII Zbioru praw) i grozi i
ws ~ystkim mi.e~zkańcomŁodzi rOl:pow~zechnie - I
niem wszystku:h chorób gwałtownych epidemiczDych, stanowi ,l'rzyczynę zbiorowych zllsłabnięć ,
i smiertelno.Q::j w Łodzi skutkiem różnych cho- j
rób i moio apowodoV\ ać podczas wiosny, a nawet
wcześniej, groźną epidemię cholery.
Pró(Jz tego, taki sposób asenizacyi jawnie
8 .()rzeci \'\ ia się rozporz~d zeniom i przepisom rzą
du L d. 3 i 7 kwietnia r. b., zatwierdzonym przez
mini~teryum tlpraw wewnę trznych za nr. 174 p. 6
ht. li i c oraz punkt 8 Zbioru rozporządzeń rzą
du Najwyżej zatwierdzonych przepisów z dn. 25 .
wrze8Ul8 I 18 listopada 1903 r.
l
We wskazówkach, dotyczących stosowania ']
środków przeciw <;holerze, wyszczególnionych '
w okólniku ministeryum spraw wewnętrznyth l
z d. 25 stycznia 1905 r. za lir. 42 (punkt 1 "SKazówek), o cztm ja uważam za Obowiązek, Jako '
członek komisyi sanitarnej i zawiadujący la boratvryum miejsklem, :onwczam 7awJadoml<i, w cela
wydania odpowiednich rozporządzeń."
11
Pomimo ciągłych . nawoływań prasy, memcryllłów, podań i t.d., łódzcy asenizatorzy w dal- j
8zym ciągu najHpokojuiej wylewają ekskl'ementy
Da pbcach w ubrębie miasta zamiast wywozić
pOZ;ł. miasto.
Prócz ogłoszonych poprzednio p'aców, obeenie aseoizalarzy sieią ek!lkrementy, a z nIemi
i wszeliu! zarazę w parku miejskim przy rzttni
miejskiej (wjazd od strony szpitala C:erwonego
Krzyż&), nli Pasażu SLulca Obuk lIDii kolei kaliskiej, przy ulicy Zarzewskiej za Górnym Rynloem ora'/> w wielu punktach w środku mia8ta.
Ponieważ ujawnianie nic Ole pomaga i tilki
system aseDlzacyi trwa dalej, wbrew oczywistej
szkodzie' dla z·drowia mieszkańcó" i wbrew nawet iBtOlejącym przepisom prawa, należy przypu,szczać, Ile komnś specyalnie chyba zaldy na tolerowaniu takICh obydnych nieporządków. Głos
towany 8tw a bygienicznego, lekarzy i całego
, ogółu ignoruje su~ zupełuie; organy winne dbać
'o zdrowotn\Jść mu.stu - WIdać wcale Dle egzy,stują alno też by ć może mają jakieś specyał
Dtl wyrachow8me w teJ S;)faWl!;).
DLlprav\dy, wierzJć tl1ę nie chcd Oay jak,najprędzęj wprowadzony został sam()rząd, który
jedynie zaprowadzJć może ład w tej, Jak i w in.ny( h sprawaeh gospodarki łódzkiej.

sztość.

I nej - Alei odMacierz,
to dziecko samopomocy
nas tylko
aby dziecko

społecz

zależy,

wyroslo na olbrzy mit.
:\1acierz nie dosyu zalożyć - trzeba Ją umocni{~ , trzeba ją oprzeć na niewzruszonej pod:ltawie,
trzl:ba jej rOl \\'ifl!zać ręce i dać jej sirę.
N a takim gmachu z większą, niż na każdym
innym s lu szności ą mO ż na położy ć napis: "Naród
sob~e" ,

J

I llależy go zbudować koniecznie: tego chce
prz eszły, tego obowiązek teraźnit:jszy i tego
przyszłe dobro i szczęście.
To też zgrzeszyłbym przeciw wlasnemu spoleczel1stwu, gdybym na jedną chwilę przypuścil,
że slowa moje pozostaną
dźwiękiem bez echa.
Wiem i jestem pewien, że ci, którzy je czytać
będą zrozumieją myśl moją j powiedzą sobie: daliśmy już dużo, trzeba dać więcej i dawać

ból

l

ciągle.

Henryk Sienkiewic.z.
-:-:-:-

LIST UKRAIŃCÓW.
Nadesłano z kijowsk iego okręgo Zwią~ku
adwokatury polskiej liot adr€sow.any do Zvvi~~
ku, w celu doręc1.euia Henrykowi Sienkiewiczowi od przedstawiciela ukraińskiej narodowej partyi demokratycznej, p. Vsenko.
List ten, nadesłany do w. w. zarządu Związ
ku kijowskiego (w języku poltlkim i maloruskim),
brzmi, jak natltępnje:

Ofiarności polskiegospoleczeństwa jest wprost
Iliewyczerpana. Wielu przyganom może podlegać
,.nasz narodowy charakter i sami zdajemy sobie
na.llepi,.,j sprawę z naszych wad i braków, gdy
chodzi jednak o poświ~cenie grosza dla sprawy
publiczne.;, mato narodów nas prr. e wyższa i nawet
cuLlzozie[J1cy ,oddają nam l)od tym względem spra-:
,wiedli wość.
Oflarność polska jest tak wielka, że gdy trzeba się do niej zwrócić ze slowami: "daj jeszcze
i dawaj cif!:gle!'l-czyni się to nie bez skrupulów
i nie bez pewnej wewnętrznej obawy, czy struny
.nie przeciąga się zanadto.
A jednak trzeba.
Niewątpllwie ważne sf!: i sprawy doraźne.
' Ważną jest konieczność pomocy dla spó!braci.
pogrążonych wskutek bieźf!:cych zdarzeń w nędzy
i sluszne jest, że .serce porusza się nad nimi litością - ale są sprawy jeszcze od tej ważniPjsze,
,a mianowicie te wszystkie, które, ws-pierajf!:c się
na samopomocy spolecznej, wiążą ' się z 'ży ciem
narodowem . nie tylko chwilą ob~cną, ale na caly
.ciąg pokoleń, na calf!: przyszłość.
A do takich wlaśnie należy sprawa Macierzy.
Niestrudzony pracownik na narodowej niwie,
Antoni Osuchowski, wyłożyl przed niedawnym
czasem jej zadania i cele w artykule, który powtórzyły wszystkie pisma polskie, niema więc po,trzeby rozwoclzi(~ się nad tern po raz wtóry, tembardziej, że od pierwszej chwili jej zalożenia,
wszyscy zrozumieli odrazl1 jej donioslość. Zrozumial cały mród, ż e gdyby Macierz zdq]ala objąć'
te ob;:;zerne dziedziny, które zamierza zagarnąć,
.,gdyby stanąwszy na silnej podstawie, mogla i potraf'ila - spełniu podjęte zadania, tO.li: ciągu lat

-~-~-:-

"Priwislinskij Kraj".

"Kijów, 16/XI 1905 r.
Do zarządu kijowskiego okręgu Związku
adwokatury polskiej.

yv depetlzy. dono8zącei o zniesieniu stanu
wojennI g, w Królestwie P !)hkiem ozy to ponownie na~"y Priwislinski(j Kraj.
Sl\dzimy, iż ostatni to juź raz i tylko "z przyzwyczajenia" posłużono się tą nazwą, nie mają
cą żadnej racy i bytu.
N Hvva Priwisli'f/skiego Krajz~ nie był .. wywołana względami ńłitury politycznej . Narodził s:ę
on w roku 1886 jako owoc złośliwości ówczesnego redaktora" Warszawskiego DaiewDika".
Ciekawa jest blstorya tych narodzio.
Zacznijmy od tf go, że w r. 1885 redakt()r
"Warsz. Dniew. " dokonał sławetnego odkrycia
geografi0znego, odnajdująo obce w~zelkim podręr.znikom geografii i mapom Russkoje Zabużje i

Szanowni panowie I
Będąc upoważnionym od imienia ukraińskiej

partyJ demokratycznej, którą na razie reprezentuję, do przesIania narodowi polskiemu
wyrazów uczuć, st reszczonych w załączonej T1' ~y ni·
niejszem depeszy, umyśliłem przei!łaó ją W. P. D.
panu Henl'ykowi Sienkiewiczowi, nważaJllc Go
za gwiazdę, całemn narodowi swojemu widoczną·

Gdy jednak nie miałem możności przesłania
jej ani przez poeztę, ani przez telegraf z powodu bnrobocia, wręczam szanownym panom tę
depeszę i upraszam o zakomunikowanie jej bądź
W. P. D. H-enrykowi Sienkiewiczowi, bądź wy·
działowi Związku adwokackiego, bądź też jakiej
innej osobie lub instytucyi, mogącej najskutecz·
niej obwi. ś ~ić pobratymczemu narodowi to, co
nam nasze serce i rozum podyktują
Z wysokiem poważaniem

Naród sobie.
I

Cholmszczyznę.

A oto treść rezolucyi ukraińców:

"U uaińska partya demokratyozna swzerem
sercem pozdrawia braci polaków w ich w31~e
o autonomię kraju ojc~ystego i gnąco protestuje przeCIW gwałtowi; który ujawnil się w "staI nie wojennym".

I

],isenko".
rusińsku

brzmi ona:

"Ukraińska demokratic~na partja szczirym
sercem witaje bratiw·polaldw w jich berot' oi
za awtonomju ridnoho kraju i goriacze proten
stuje proti n8silja, jake wyjaWIłoś u wojennomu stani".
(Mlkołaj Lisenko, dyrektor prywatneg) konserwatoryum ukraińskiego w Kijowie. znakomity
kompozytor i gorący patryota ukraiński, czczoj ny przez cały nBród ukraiński, przed kilku laty
l obchodził jubileusz, który dla całej Ukraiuy był
I takie m świętem
narcdowem, ja.k u nas jubileusz
S:enkiewicza ).
-:-:--: -

I
I

Z KRÓLESTWA.
-:0-;-

,

W nocy ze środy na czwartek, dnia 29
listopada, w czasie zatargów robotników z za-

Odkrycie to posta wilo SZ. ródaktora Warsz.
Dniew." w szeregu pierwszorzędnych uczonych
i · zjednało mu uznanie w postaci podwyższenia
pensyi redaktor.ikiei.
Otóż owo Zabużjt- i Chołmszczyzna o rok
tylko poprzedziły narodziny Pnwislinskiego Kmju.
W styczniu 1886 r ., pi~ząc o przek~ztałce
niu banku polskiego na kantor banku państwa
w Królestwie Polskiem - uhł "Wars7.. Dniew. "
po raz pierwszy nazwy P1'iwislanskij Kraj. Nazwa ta figuruje dwnkrotnie w ZDaCZ8DlU Królestwa Polskiego.
Byłl' to czasy generał·gubernatorstwa Rarki;
nazwa Priwislanskij Kraj stała się wkrótce ulubioną przez pewne sfery i coraz większe znajdowała zastosowanie.
W depeszach, toastach, odezwach, raportach, a wreszcie i w komunikatach spotykaliśmy
odtą.d coraz to częściej P7'iwislanskij K1·aj .
At oto znalazł się człOWIek i znowu redaktor "Warllz, Doiew. ", który UZDał, że nazwa
P1'iwislanskij Kraj jest niewłaściwa.
Były profesor uniwersytetu warszawskiego,
a następnie redaktor "War8z, Dniew. ". pozazdrościł laurów swemu poprzednikowi, a będl\c silniejszym w językoznawstwie, niż geografii, na
właściwem sobie polu dokonał odkrycia.
Dowiódł on, mianowicie, jak na dłoni, prowadząc swój wywód coś nd pisma klinowego i
sanskrytu, że przymiotnik P1'iwislanskij utworzouy jest nieprawidlowo, że powinno SIę mówić i
pisać Priwislinskij, przez i, nie zaś przez a, co
stanowi grubą, jak wid7.imy, różnicę .
Od tei pory już bez wszelkich zastrzeżeń
mieliśmy Priwislinskij Kraj zarówno w artykułach różnych "Dniewników", jak i w dokumentach oficyalnych, aż do depes'Ly z d. 1 b: m.
D

M. Lisenko.

. Po
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aby delegaci nietylko zajęli się zbieraniem ofiar,
ale j zbadaniem położenia materyalnego lokatorów w każdym domu. Tym sposobem komitet
b~dzie w posiadaniu dokładnych informacyi,
gdzie i w jakim 8topniu panuje prawdziwa nędza.
Delegaci przedstawiać będ~ komitetowi sprawo
zdania, z załączeniem wykazu imiennego prawdziwj~ ubogicb.
Nadmieniamy, że 8wzegółowy plan podziału
mia8ta na rewiry znajduje 8ię u budowniczego
Lande~o (Zielona .l\~ 17), gdzie można się j nfor

A iednak od daty urodzin Priwislanskiego
czy P1·iwisldl.slciego K1"ajM, od 1886 r. upłynęłO
już

dwtl.dzieś~)a!

..
tedy nazwę tę rzucić na śmieci do tylu innych łachów zbutwiałej prze8złości...
R. J u n g i e w i c z.
lat

C1.a~by

Komitet dobroczynny.
-8-

mować.

-- o

,~-:~--

Generał

Suobomlinow postanowił zarządzić
surowe śledztwo i ukanć winnych dla przykła
du. Gen. Dtal e został uwolniony z powodu
<przeciążenIa pracą.)
SZ{ f 9 ej dywizyi kawaleryi gen. Karganow mianowany zostnł dowódcą
woj8k8. Uchodzi on za nader surowego ofIcera.
W niedzielę panował spokój. Dzienniki poddane
surowej cenzurze, skutkiem czego więk8zość gazet nie wyszła. Generd gnbernator odbył osobiśoie przegląd wojska.
Do Paryża telegrafują z Kijowa, że naczelnik okręgu wojennego kategorycznie odmówił
użycia wojsk przeciw strejkuj~cym i oświadJzył,
że będzie
postępował tak,
jak mu wskaże sumieme.
- O tych 8amych wypadkach c Ruś) donosi
z li8tu prywatnegc,:
Z powodu braku kvmuuikacyi telegraficznej
społeczeństwo nasze traci głowy w domysła h o
'
charakterze zaburzeń w KIjOW Ie, wskutek których ogłoszono wtem mitŚCIe stan wojenny.
W mieście 8traszliwa panika, mieszkańcy
uciekają w
popłocbu.
Większa
część
wojsk
przyłączyła 8 : ę do buntu
W instytncie fX>łiteełlnicznym odbył się wiec,
w którym uczestniczyło 10.000 08ób. Gmachu
podczaI! obrad strzegł batalion saperów ~e zbuntowanego wojska.
Ludność spokojna tak przeraiona, że mies~
kańcy nawet w dzień bojll! Się wycho:izlć na u·
licę.
Położenie okropne.
- Pet. Ag: telegr. donosi: D. 1 b. m. rota
batalionu pontonowego zbuntowała . 8ię i wyszła
z bronią na ulicę. Do roty przyłączyły się natychmia8t inne cddziały brygady 8aperów. Ban·
townicy skierowali s i ę do miasta, by przyłączyć
do 8iebie pozostałe odazialy i podtrzymać r.w,em
8trejk ujących robo tników.
Przeciwko buntownikom wysłano oddziały
kozaków, których żołnierze przyjęli strzałal'11.
Przed k08zarami pałku azowskiego buntowników
przyjął salwą pułk mi!rgorodzkl.
Padło kilkurhiesięciu żołnierzy, rannych liczba niewiadQma.
Uwięziono 200 ludzi, reszta się rOI'. hiegł8..

Wczoraj, o godz. 6 po południu, w gmachu
P08tanowiono, aby z odbioru każdej, choćby
przytułku dla starców i kalek z~romad~jli się
najmniejszej kwoty, delegaci wydawali 8pecyal,
członkowie świeżo zorganizowanego Komitetu obynie przygotowane pokwitowania.
watelskiego nie8ienia pomocy biednym z powodu
Upoważniono prezesa p. Mogiluickiego do
za8toju ekonomicznego.
zaangażowania do biura komitetu pi8arza i woź
Przewodniczył p. Konstanty M(lgilnicki. Przenego.
dewbzystkiem p. D. Lande zakomunikował zebraDo czasu zaprowadzenia kwitaryuszów, po,
nym, że władze 'l'owarzystwa kredytowego miej- 8tanowiono prosić redakcye pi8m, aby zlImie·
skIego uch"a\i[y na ostatniem posiedzeniu wydać szczały szczegółowy wykaz imienny ofIar.
2,000 rnbli do rozporządzenia Komitetu obywaKomitet wypracuje specyalny 8zemat na fur·
telskiego.
mularz, w którym zamie8zczane będ~ dane, do·
P. Mogilnicki, z uwagi na to, że Towarzy- tyczące stano ubóstwa i wagóle materyalnpg'o
stwo kredytowe m. Łodzi p08iada zgromadzony położenia rodziny, potrzebującej pomocy.
z kar i t. p. kapitał oS'lczędnościowy rb. 116,000
Postanowiono wystąpić w pismach z odezwą
proponuje, ażeby zwrócić 8ię do władz tej in8ty,. do ogółu mie8zkańców, zachęcającą do poparcia
tucyi z prośbą o wydanie większego funduszu.
zabiegów komitetu.
D_oyzya w tej sprawie zależna byłaby oczyWres~cie odczytano list grona pań, które
wiście od zebrania ogólnego członków Towarzyzajmują 8ię rozdawnictwem węgla i różnych sr ·
stwa kredytowego mIejskiego.
tykułów ŻYWDfŚ3i pomiędzy biednymi-wyraża·
Według ob~aśnień bOWIem pp. Landego i W.
j~cy prośbę, aby Komitet ~echciał do .~tarczać po
Kamińskil:'go, 8uma rb. 116,000, jako przewyżka
25 korcy węgla tygodniowo, po cenie kosztu.
kapitału zapa8owego idzie zwykle na ulgi raty
Węgiel wydawany ma być za okazywl\niem bo·
ma)0wej.
nÓw po 60 funtów jednorazowo. Uchwalono
Od wyrażenia więc zgody obywateli stowa- w sprawie tej porozumieć się z komitetem wę'
rzyszonych To,," arzystwa zależeć będzie udzie- glowym.
K. K.
lenie proronowanej przez p. Mogilnickiego zapomogi do rozporządzenia Komitetu obywatelskiego.
Przyjmując wni08ek p. Mogilnickiego, zebraBunt w Woroneżu.
ni p08tanowili podjąć u władz Towarzystwa krePisma petersbnrskie podają następujące tedytowego m. Łodzi 8tarania o przyznanie Komitetowi wlęk8zej 8umy, a jednocześnie upoważnili legrrłmy Ag. Tel. Ros. o buncie batalionu dyscypp. Zanda. i Patza do odbioru pr~yznanych już plinarnego w Woroneiu.
W dniu 1 grudnia zaczęły 8ię zrana zaburb. 2,000 i ulokowania w Banku h~ndlowym.
Kijów. Dnia 30 listopada sformowana ua
Suma .ta figurować będzie na rachun~tl Ko- I rzenia w bataliouie dyscyplinarnym w wiosoe
mitetu, łącznie:l\ cflarowaDemi na ten cel przez , podmiejskie.i Prydaczy; bezpośrednim powodem nowo przy 5 batalionie pontonierów rota odI było de jadło. W trakcie objaśnień z władzami mówiła zaciągnięcia wart i bez względu na.
Bank handlowy rb. 1,000.
przedsięwzięte przez dowódcę batalionu środki,
.
Na8tępnie p. Lande przedstawił 2gromadzo- ! nallt~piły starcia; mieszkania ofi0erów zostały
nym opracowany przez Komi8yę, zlowną z pp. ~ zniszczone; patrole okazały się niedo8tateczne; rano dnia 21 listopada, za brawszy karabiny, wyLeona Gajewicza, DJwida Zandego, JÓztfJ. Lewi- l z obu stron st} zabici i ranni. Zbuntowani żołnierze szla na ulicę·
Do zbuntowanej roty prz yłączyły sję ,\'krót na, Jnliusza Jarzębowskiego, O,lwalda Jarzębow I uzbroili się, podpalili budynki i rU8zyli do mia8ta
skiego i dr. Włady8ława PinkuBa - projekt po- 7. muzyką i czerwoną chorągwią· Koło mostu ce i inne oddziały brygady saperów. Oddziały
wÓWCzas . te skierowały się do miasta, aby zrewoltować i
działu miasta na rewiry, w celu najłatwiejszego 1 C~ernaw8kiego spotkali ioh kozacy,
\ tłum udał się z powrotem; patrole postawiono pozostałe oddziały wojska , kwaterUjące w mie8pelniania zadań Komitetn.
.
W myśl tego projektu całe miasto podzielone I koło Prydaczy od strony Woroneia. Przez cały ście, dla poparcia strejkujących robotników fa·
dzień i u'oc słycht ć by lo wY8trzały. Mówią, że bryk miejscowych i warsztatów kolejowych. Przezostałe na dwie zasadnicze części wzdłuż ulicy
PIOtrkowskiej, na wschodnią i zachodnią. Część zbuntowani Rtrzelają w powietrze 1. ludno~ci nie ciw oddziałom, które odmówiły posłuszeństwa,
zachodnia rozdzidoną z08tała na ośm części, uli- II krzywdzą· Budynki batalionu 8płonęły; pożar wysIane zostały seciny kozaków, kt óre powitano
.
ogniem karabinowym. Okolo koszar 45 azowcami poprzecznemi do ul. Piotrkowskiej; wtlohod- trwa w dalszym ciągu.
skiego pułku piechoty, HiS mirgorodzki pułk pieJednocześnie z zaburzeuiami w batalionie
nia zaś' część w podobny 8posób na dziewięć
dY8cyplinarnym . wybuchnęły zaburzenia i roz- choty, ustawiony tam dla przegrodzenia drogi
części, przyczem IItrony ulic z numerami parzystemi, 8tanowiące ~ raniee rewirów, należeć ma- począł się poiar w więzienia gubernialnem. Wię nieposlusznym żołnierzom , przyjąli ch salwą kazienie płouęło przez calą noc . . RRno dU'ja 2 gru- rabinową; zabito kilkudziesięciu ' szeregowcó\\' ,
ją do jednego rewiru, a z nieparzystemi - do
dnia więźuiow'ie poddali 8ię. Zbuntowani żołnie· liczba rannych niewiadoma. Nieposłuszni żolnie
drugiego.
Tym sposobem utworzonych jest. 17 rewirów. rze batalionu dyscyplinarnego częściowo poucie- rze rozpierzchli się, przycz ~m około 200 z poWykaz rewirów oraz członków, którym po· kali, częściowo poddali się, a częściowo trzy- śród nich aresztowano.
wienono przez wylosowanie zbieranie ofiar wśród mali 8ię je8zcze przez dzień 2 grudnia. D) szpimieszkańców
dane ro rewiru przedstawia się' tala gubernialnego przywieziono 10 rannych.
w sposób następujący:
ękowanie .
Pierw8zy ' rewir przypadł pp. I~ydorowi
Wszystkim, ' którzy' brali udział w odCJhnowi i Lipszycowi, drugi rewir pp. Zelazow·
Wypadki _ Kijowie.
prowadzeniu zwłok na miejsce wiecznego sposkiemu i Rapaportowi, trzeci-pp. Brinkenhof(}wi i Jezier8kiemu, czwarty-pp. Lichtenfeldowi
Bęrliński cLocal Anzeiger» otrzymuje z Ki·
czynku
, t '
S.
p.
..........
i Konińskiemu, piąty-pp. K },l mińskiemu i ' Wo- jowa na8tępujące wia.domości z d. 3 b. m.
łankowi, 8zósty-ks. Szamocie i pa8torowi Gun·
Tutaj zbuntowała się 3 kompania 5 bata·
dla(howi; siódmy-pp. Jelskiemu i Załszupinowi, lionu pontonowego w starej fJrtecy i pociągnęła
ósmy-pp. Bernardtow\ i Edwardowi Stephanu80- uzbrojona, wzywaj1łtc inne wojska do połączenia
składa serdeczne "Bóg zaplać'T
wio ddewiąty-pp. KQnicowi i Hord1iczce, dzie· 8ię z nimi. Do zbuntowanych przyłączyli się
si~ty-PP. Patzowi i Zandowi; jedenasty-pp. 8aperzy. Tłum dwutysięczny ciągnął ulicami.
Stroskana
Walf'iszowi i L~winowi, dwunasty-k8. Szmidlo· Przeciw niemu wysłano trzy seciny kozaków.
Żona,
synek
i rodzina.
1623
wi i pa8torowi Angersteinowi, trzynasty-pp.
Aby uniknąć rozlewu krwi, gen. Drake roz·
~
J arocińskiemn i Karpowiczowi, czternasty-pp., kaozał tłum przepuścić i towarzy8zył mu oz kozaMichałowi C Jhnowi i Ludwikowi Koralowi, pię- , kam i z tyłu. Tłum pociągnął ku więzieniom.
OSTATNIE WIEŚCI.
tnasty-pp. rejentowi Mogilnickiemu i Weinre- Generał-gubernator Suchomlinow wydał rozkaz
- "Ruś" donosi: W 1(ró lestwie~' Polskiem pobowi; sze8nssty-pp. W. Czajewskiemu i d rowi wystąpienia ener~icznego przeciw zbuntowanym.
W. Pinkn80wi, sitdemnasty-pp. L. Ga}ewiczowi Zbuntowani 8tanęli przed k08zarami pułku a~ow wstał ZwIązek Związków, który znajduje si~
i D. Landemu.
8kiego i wezwali go do buntu. GeD. Drake UBi- w stosunkach z wszechrosyjskim Związkiem
Związków.
Do związku weszło 13 Związków.
Ka~da dwójka będzie miała prawo dobrać
łował uspokoić tłum, ale bez powodzenia. Wte- Centralny komitet petersburskiego Związ
sobie do wspólnej pracy pewną liczb~ delega- . dy wydano rozkaz strzelania. Zbuntowani odtów z pośród obywateh. W tym celu wysłane \ powiedzieli strzałami. Poległo 70 o8ób, padło ku Związków polecił wszystkim związkom zebrać skladki w wysokości dziennego zarobku dla
zostaną odpowiednie zaproszenia do Obywateli . zaś rannych około 300, poddało się 200. Pood komitetu.
.
f między za.bitymi i rannymi są cywilni, studenoi podtrzymania strejkujących. pracowników pocztyi telegrafu.
i
Na wniosek p. W. Czajewskiego .u chw.aloDQ, 'u,n iwer8ytetu i politechniki.
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- Członka rady ministeryum spraw we-l
wnętrznycb, szambelara, r. st. Belgarda, owolniono od obowiązków.
- Na odbytym w Warszawie w Stowarzyazenio techników, wiel:u naoczycieli szkół początkowycb, postanuwion(\: Przedsięwziąć wszelkie
środki w celu unarodowienia m' ejskich szkół
elementarnych i niedzielno rzemieślniczy oh.
W zakończeniu wyrażono pogardę ella nauczycieli, prowadiących w 'szkołach elementarnych
wy kłady po rosyjsko.
- Jak donosi <Wars2awski Dil.>, wczoraj o
godz. 4 po poludniu, na nIwy Wałowej w Warszawie do szeregowca pułku wołyń8kiego, Szachowa, podbiegł młody źyd i dał do niego trzy
strzały rewolwerowe.
Kule przebiły pła8zcz
Szachowa w dwóch miejscacb. ~trzelającego
aresztowano.
- Tenże sam dziennik donosi o aresztowa·
niu wczoraj przez policyę i patrol woj8kowy o·
koło godz. 8i wieczorem przy zbiegu ulic Prostej i Twardej w Warszawie pięciu osób, usiło
j~cych zmusić pewną zamożn~ osobę do ofiaro·
wania im znacznej sumy, w razie zaś odmowy,
wywarcia na niej aktu terroryzmu. Przy aresz·
towanych znaleziono jedn~ bombę, 4 rewolwery
i odezwę grupy anarcbistÓw. Aresztowani, jak.
gło8z~ pogło8ki, mają ścisły zwi~zek z bombamj,
rzuconemi do kawiarni < Br!s~ob.
. - Dyrektora pensyonatu Piotrowsko A'e-

7

języków

zyków.
Dluga 28, m. 8.
Podręcznik

1317 -r

1618

do hiatoryi pDlskiej

"Dzieje Polski"

pasteryzowane, sporządzane wedlug przepisu W·go D-ra
Serkowskirgo, dla niemowląt w trzech numerach w buteleczkach porejowych:
M 1 zalecane dla dzieci w wieku do 3-ch m.
M 2
"
"" 6
"
.NR 3
"
""
,J" 9
."
nierozcieńczane nr. O dla dzieci starszych I osób doroslych, oraz mleko surowe oczyszczane we flakonach litrowej miary.
Dostarcza d·o domów na zamówienie dwa razy
dziennie.

przez D-ra Feliksa Konecznego

mapą Polski i przeszlo 80 rysunkam
dwa tomy, w broszurze 1 rb. 50 kop.
do nabycia w Administracyi "Rozwoju"
1238

z

Ziemiańska

Parowa Mleczarnia

starożytnych w gimn. Warsz.
udzielać lekcyi tychże ję

At P. chce

wnętrznych.

EKO

profesor

Były

ksandrowskiego w M-oskwit', rz r. st. Herasimowa i kur.atora petersborskj( g,) okręgn nankowego, szambelana, rz. r. st. hwolskiego, mianowano
wice ministrami oświaty.
- Dyrektora kance18l'ri generał gubernatora petersburskiego, szambelana, r. st. von
Wejmarna, mianowano wicedyrektorem departa·
mento spraw (1gólnych ministeryum 8pr~w we-

dużą

. Od .Administracyi "Rozwoju".

Dzielna 30,
Telefon 304.
Filie: ul. PIOTRKOWSKA 32 i 84.

Prosimy uprzejmie szanownych raaszych
prenumeratorów, aby, jeśli nie otrzymają
numeru, za każdym razem reklamowali da
administracyi pisma.

H

Dyr~kcJa

dro[i ż~lazn~j

ospodyni milej powierzchowności, znaGjąca
doskonale gospodarstwo i kuch-

Warszawsko-Wicd~ński~j

podaje do wiadomości, że poczynając od dnia 7 (20) listopada r. b. na drodze żelaznej Warszawsko-WiedeJlskiej kursuią w obydwóch kierunkach dwa razy tygodniowo, a mianowicie: w poniedzialki i piątki pociągi
kmyerskie - Exprass, ~ 59 i 60, przeznaczone dla komunikacyi bezpośredniej pomiędzy St. PetersburgiemW arszawą- Wiedniem i Niceą.
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ZlIpowiedź: W sobotę 9 grudnia 2 przedstawienia, popołudniowe (początek o g. 3)
i wieczorowe (początAk o godz. 8·n·

Drobne ogłoszenia.

nadzwyczajne przedstawienie

w 3 oddziałach z udzialem wszystkich
artystów i artystek. Debiuty nowych artv stów nieustraszonego jeźdcy p. SitU.
~nlwego imitaton p. Westmana, żonglera
·•
•
sa l onowego p. F re d - E rosa. W spo~udzia~
w przedstllwienlu wezmą. dyrektor cyrku
G. Truzzi (tresura konl), p. KOZŁowski l'
z tresowanymi końmi, kIc wuami etc. Na
zakończenie przedstawienia komiczna rantomina. Na zakończenie p'\ntomina "Go·
larz-Waryat u •
1619
I

'i

Askali
as, p. Adwokata Przys., CegIelnIana 7. Sprl\wy 8~dowe. Porady prawne.
Redakcya kontraktów, wszelkich aktów
prawnych, próśb I podań do wszelkich
.władz.
. - - - -_ _ _ _ __2006-24·8
Dla uczciwej kobiety jest śliczny pokÓj przy bezdzietnem malżeństwie, do
wynajęCia zaraz. Wiadomość w adm.
~Rozwoju~.
,
208i-3-2

D la osoby przyzwoitej przy inteligentnej polskiej rodzinie do odnajęcia po·
kój ze wspólnym przeilpokojem, wY'JodaKantor
mi i uslugą, może by~ z umeblowaniem
OSllba pojedyńcza,
I calodzienuem utrzymaniem. CegielnianI!.
I
l
'
zajmująca Irspaniate mieszkanie : gaz, e2087-1
86 _m~4.. fsz.!!... p~ę~o, front.
Piotrkowska 83
lelHryczność. \"I szelkie Wj gody, l'roponusprzedania
sklep
kolonialno-dystrypoleca z dobremi świadectwami wykwali- ,
je osobie pojed\ńcl.eJ, puwt.żnemu męż
bucyjny. Długa nr. 46.
2091-3-1
lik:owanych kucharzów, gospodynie, ku.czyżnie do wynajęcia jeden lub dwa po·
chllrki, lokajów, pokojówki, bony, niańki
koje. Pl\ńs'l.ł\ ~ 77, rag Andrzejl\, i:itróż
agiel do sprzedania, ul. l\Ilkolajewt t. d.
J 598-3-3
lnkrże.
H:il7-3-1
ska nr. 67.
2042-6-6

I·

SŁUŻBY DOMOWEJ
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7 kl. szkoly przemyslowo ręko
U czeń
dzielniczej poszukuje korepetycyi.

Oferty proszę składać w Adm. "Rozw~
dla "Korepetytora".
20143
zaginął paszport bezterminowy na imię
Romana Kaczorkiewicza, wydany z gm.
Radogoszcz.
2077- g 3

ju~

l-a

Godziny oznaczone podług południka warszawskiego
W skład wymienionych pociągów wchodzą:
a) wagony sypialne klasy l-ej i 2 ej, kursujące na przestrzeni Warszawa- Wiedeń-Nicea.
b) wagony klasy 1 i 2 z miejscami do spania, kursujące na przestrzeni Warszawa-Granica
Trzebinia
c) wagon restauracyjny.
Uwaga. Godziny przyjścia i Odejścia z minutami podkreślonemi ozńaczają czas od godziny 6 wie·
1620-1
czorem do godziny 5-ej minut 59 rano.
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.Ni 59.

nię, przyjmie miejsce na wsi lub w mieś
cie u osoby starszej pojedyńczej. Oferty
proszę skladać w Adminlstracyl "Rozwoju" sub W. P.
2088-1-1
aliczycielka z patentem gimnazyalnym
udziela lekcy I w domach prywatnych
i u siebie po rb. 4 miesięcznie. Wiadomość ulica WIdzewska 146, sklep Radnego.
1974-6.-6
otrzebne są zaraz 2 uzdolnione prasowaczki, Piotrkowska 243. 2079-3 - 3
ra~ownla · suki~n, szybkie wykończenie,
poleca pracownię. "J I!.dwigl". Nauka
kroju sposobem łatwym. Widzewska nr.
127, lewa oficyna m. 18, potrzebne uczenice.
2058· 28C2
zezl ąg w dobrym stanie ·za 6 rubli
S do sprzedallla i stolik do palenia,
{Rauch~ish) za 2 rb. Mikobjewska 64
m. 1, fro~t.
2090-1
Sklep kolonialn~·dystrybucyjny sprzedam~araz. Cegielniana 86.
2094,-2-1
klep kolonialno dystrybucyjny do sprzeS dania zaraz. WiadQmość ul. Krótka
nr. 11, w sklepie.
2085-3-2
- s-specyalna pracownia dziecinnych
• •
ubiorów przyjmuje do roboty:
sukienki, ubranka i płaszczyki. WIdzewska lU m. 12 II p.
1793wCS20

ZPluskowsklej,
paszport na
Stllnislawy
wydany z mag. m
aglnąl

imię

Łodzi.

2086-3-1
Zaginą!: ma}y piesek jl!.mnlk, podpalane
piersI. Łaskawego znalazcę uprasza
się o odprowadzenie za Dagrodą na ul.
W idzewska, E-!::...~~' ~o_ Langmera. 2095·3-1
Zaginąl p.aszport na imię WladysŁawa
Bukowsklego, wydany z gminy Górki.

Z powodu

~089-3-1

wyja7.du do nabycia są otomany, 3 dywany, portyery, szafa do
rzeczy i t. p. Piotrkowska nr. J15 m. 9.
2093-3-1
za 25 l'Ilbli sprzedam fortepian w do. brym.stania. Pabianice, Nowopolna 631J
l,udwik Koziara.
2092-2-i
Z aginąl vaszport na imię Antoniego
Pyc, wydany z gminy Górki pow.
lód~!!~go.
W74-3-3
Za lekcye . nieJll!eckie~o (konwersacya)·
mogę udzlelac Językow: polskiego lub
rosyjskiego. Oferty proszę skhdać w adm.
~RozwojuU dla .,Studenta".
~072 3-3
Zaginął pies wyżel
usz~mi i żóŁtą plamą

bialy z żólremi
na czole. Odprowadzlc za nagrodą na Andrzeja 7 m. J 4.
2096-3-1
pokoje z kuchnilJ, od Nowego Roku i
pojedyńczy pokój (zlew i· wodociągi
t,lko dla samotnej ko~iety do wynajęCia
zaraz. Orla 16.
2097 -2-1
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Opiekuńcza

~-tld~O'8j Pol~ti8J Sztoły Han~l~w8j

A. ·Szymkiewlcza.
Niniejszem zft.wiadamiam, że w lokalu przy ul. Piotl'kowskiej nr.44 odbywać się będzie
(5) 18 grudniII, od godz. 10·eJ nno, licytacya ,niewykupionych i nieprolongowanych
fantów, przyczem fanty wartości większej niż 100 rb., sa oznaczone NiNi. 255, 351.
36', 375, 44i, 520, 530, 843, 1107, 1114, 1715, 18~9, 2317, 3558, 3588, 3767, 4ltiO,
4188 i 5244; n!żPj stu numera są wywieszone w kasie lombardu. Zglaszania się o
prolongatę w (juliJ licyf.al'yl nlf' hędll. przvjmowllue.
159ll-3-2

w Zgierzu,
przeksztaJconej na zasadzie pozwolenia Ministeryum Handlu i Przemyslu
z dnia 9/22 ,listopada 1905 r., niniejszem ma zaszczyt zawiadomić, iż
wakują miejsca we wszystkich 7-iu klasach i w 2-ch oddzialach klasy
wstępnej (młodszym i starszym). Podania wraz z dokumentami nal e ży wnosić zaraz ao kancelaryi szkolnej od 9-12 godz. rano. Egzamina ro-zpoczną.
się
2 stycznia 1906 r. Wpis szkolny wynosi od GO do 100 rb. rocznie.
______________________________________________
~1602-5-1

Choroby weneryczno,
moczopiciowe i skórne
Dr. St. LEWKOWICZ

U b r a n i e d z i e c i n n e 'z t l' wał e g o m a t er y a l u i n a j n o w s z e g o f a s o fi u r u b l i 3.25.
Ubranie uczniowskie w dobrym gatunku
rtb. 7 .:lO. S z y n e l u c z n I o w s k i z c i ę ż k i fi g o
k a s t o r u i n a w a c i e r b, 16.50. }! a l t o c i k
dziecinny na wacie z futrzanym kolnler z e m' l' b. 7.50, W[S z Y s t k o z c z y s t e j w e l n y u

l

Z jezykiem wykłauowym

Dr. Jan
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~~r-r

~~~J~53&&

~

poleca

'

w cenie 15 kop. i 25 kop.
~r,dlo Nasze z zapachem fijolkowlm 20 kop.
Nowość - wodę Kwiatową.
"Eau de toiletłe de Madame" w ozdobnym zloconym tlllkonle 2 rb.
Sprzedaż w Magar.ynach wlasoych w Warszawie: 1) Róg Senatorskiej
i Miodowej, 2) Nowy Świat 45, i.:!) Róg Królewskiej I Granicznej. 4) Marszalkowska 125 5) Marszałkowska ~9, a także we wszystkich perfumeryach
I ~klada('b aptecznycb.
1571·3 2

,

Wodę Kolońską "Dla Znawców" cena, butelki 1 rb.
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Tatrzańskie
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ulica Piotrkowska 121......
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W tloczni "Rozwoju" .Przejazd Na 8.

Dr6 A. Steinberg
.M
Benedykta

685-r-28

3.

ortopedyozno . gimnaatyoIBJ
kręgosłupa,
mięśnI I t.

choroby stawów
p.)

Choroby sk6rne, weneryczni

Ha na.tychmiast do umieszczenia: nauozycieli, nauczy"cielki, {re~ blówki, i bony różnej narodowości. Dział rekomendaoyjny poleoal
aJit; buchalterów,
kaSJerów, kaSJerki, ekspedyentów, magl1.zynierów, ~
~ ~gronomów, osobJ do towarzystwa, gospodYDi.e, kroj cz1cie \ wszel- ;t!
~1'" kiego rodzaju służbę domową., tylko z dobremi 8wiadeotwami-""
~ r.komenduje.

cborob7 skórne, dró", :010czo""'Ych i vven.eryczn.e,
CEGIELNIANA U,
od 11-1 I 4 - 8.
246-r·l07

Dr. A. GrGSD~i~,

Wagner is

Z kuchnią

ze wspólnym korytarzem, Oferty w Administracyi "Rozwoju~ pod lit. Z. W. B.
1610-3-2

Dr. H. Sonn8n~~r[ O~~'J~t~~l.wyZeł.
S.binet roentgenowski
(leczenie promienIami RoentgenowskIeml)
138-r-157

'Ie~*,~~~~***~~,,*

pokój

lfI 2.
I

I

Dyrekcya Tow~zystwa Kredytowego miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu (1) 14 grudnia
r. b. o godz. 10 zrana odbędzie się w sali posiedzeń, w domu
Towarzystwa, losowanie do umorzenia listów zast3.wnych
seryi 3, 4, 5 i 6 na sumę ogólną. rubli 359,100.
Łódź, (23 listopada) 6 grudnia 1905 r.
1616-1

liura
nUQzycillBkil iflkalnlnucljDI
=- . . w Łodzi,
if;

Południowa

Ulica

tańców.

Potrzebny zaraz

Przyjmuje od godz. 8-12 r. i od 6-8 w,
J4.20-r-27
pilnie od 5-6 popol.

(skrZYWienia

TawlrzyatwI IraaytawlgD lIIilrt, Łdzi

KauC1DUU"DI

Nauka

Zapisy do nowego kursu przyjmuję jeszcze w t,m t~godniu.
Lekc,a zbiorowa w piątek:
d. 8 b. fi, początek o godz. 5-ej po pol.
1600'3'3 A. Lioiński, Ceglelniaua56.

Choroby .kórne, wene ..,czne i moczopłciowe.

Zakład

Obwieszczenie.

DYREKCYA

t

158~-6·tt

Dr. L. Prybnl~ti

Warszawskie Laboratoryum Chemiczne
Mydlo

warszawska W. Wladymirskiego na Staro Zarzewskiej nr. 39 z powodu slabego
zdrowia wiaśclciela do sprzedauia zara.z.

Piotrkowska .MI 87.

polskim,

"'-'~~%~~

Pieniążek

chorobaoh Rosa,
gardła i uszu,
od 10 do 11 rano i od 5 do 7 \Vleczorem,
w nIedzIele I święta od 9 do 11 rano.

1

Spoliński

Św, Benedykta 10.
Tel(lfon 978 (Cz. Górski).
Expert,z, techniczne, nadzór
fabr., porad" plan,. 14,00.

prz,jmuje w

I'rZjjmuje zapis uczniów, do piątej klasy wlącznie, codziennie w gmachu
szkolnjIl1 od 10·ej godziny rano do 2-ej po południu. Lekcye rozpoczęły
się dnia l-go grudnia r. b.
1570-2-1

I

K.

Zachodnia NR 311
(obOk lombardu akcyjnego)
Dla panów od 8-11 r. i od 6-8. dla
dam od g. 5 -6.
. c-21
W niedziele i święta od 9-12 I od 3-6.

EMILA SCIIIIECHLA, p i o t r k o w s k II. 98.

Toma~zow~ta
~-tla~~wa ~zt~ła bandlOW3

Inżynier

i moczopłciowa.
Od 81{,-11 1{, r., 6-8 wlacf., panie 5-6
W

Bled~lele

C_Iii

popołudniu.
I święta 9

r. do 1 pop.

niana 23.

Zakład

1308-d-174

Leczniczy

~AlrurgiczDD -~nlkDIDgiDn~
w Łodzi, ul. Południowa IQ 19,

1

Wiadomość

w Adminlstracyl "Rozwoju".
1t.:vJ- 3-2

NAUCZYCIELKA
z patentem gimnazyalnym poszukuje lekcyi I przyspasabla un wszystkich IJllejscowych zakładów naukowych, ul. Sred·
nla nr. 25 m. 1.
1092-d.-29

tóozKa Wy~ożyczalnia Książek
ul. Sw, Andrzeja nr. 5
ma dzialy: 1) powieściowy, 2) Doezyi i
dramatów, 3) naukowy, 4) dla mlodzież,y
i 5) francuski. oraz następujące kategorye opl:at mieslęcznycb: 1) przy korzystaniu z książek w,Szystklch za l kSiążkę
40, dwie 55, trzy ,5, za.staw po } cb. za
kSiążkę
2) przy korzysteniu z książek
wszystkich z wyjątkiem nowości powieścio
wych i książek francuskich za 1 ks. 26
kop., zastaw 50 kop. I 3) przy korzlstaniu tylko z kSIążek naukowych treści po.
pularnej za 1 ks. 10 kop., zastaw Bo kopKsiążk.t poc.,;ytniej~ze si\ w 3, 4, 5 i wię
cej egzemplarz~cb. nt.illl: naukowy ma
okolo lUOO tytułów ksIążek, dobieranych
podług Poradnika dla Samouków.
1611-2-1

Pokoje pojedyńeze i
łodzienne utr2;ymanie

wspólna. Cawra.z z leczeniem ' 2--5 rb. dziennie. Porady
" ambnlatorynm kop. 50. Lek3.Ize.
ordynnj~cy: chirurg Dl". me~ ..
....u.ohe, ginekolodzy: 1I• • •e ,.
rw Jaslńoki, I'l;lłufmz n.

o

"Q
C<

Profesor Jan Pillarz
nd.,;iela

Lakcyi gry akrm:awlj.
Średnia 21 m. 13.
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ulloa Przejazd N: 12, m. 14,
w podwórzu, w oll.cynle, II

pl~tro,

ti przyjmuj!! wszelkie roboty w zakre! ."
i:L haftu wchodzące, wykonywa tako- ~
o we starannie na czas oznaczony,
~
po możli wie nizkich cenach.

I~zyjmuje sr'ę uezenice.
ULICA

PRZEJAZD In 12.
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Redlliktor i Wydawca W. Czaje.oki.
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