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CENA OGŁOSZEŃ: "N a d e s ł a n e" na l-ej stronicy 50 kop. za wiersz. Z~czaJ ue o2"łoszenla za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego miejsce.
Małe o~łoszen1a po P/, kop. od wyrazu (dla pOllzukujlPtcych pracy po 1 kop.). Rek l a m y 1 N e kro log 1 po 15 kop. za wiersz petitowy.
Za dołlltczenie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uważa za bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwraca.

Z powodu 50-ej rocznicy zgonu wielkiego polaka
,

poety

ś.Tp.

Adama Mickiewicza

w kościele Św. Krzyża w sobotę dnia 16 grudnia r. b. o godzinie 11 rano zostanie odprawione

Żal b e nabożeńst

•

Redakcya "Rozwoju".
Pamięci

Mickiewicza.

Za nS8zym projektem uczczenia pięćdziesią·
tej rocznicy zgono Mickiewicza wypowiedziała
lIiQ już większość prasy w:Hsznwskiej, podzielając i potrzebę pomnika w ŁodzI i podnosząc
znaczenie szkoły dla sfer pracujących. , Nie wąt
piliśmy w to ani na chwilę, jak nie w,!lpimy,
że szkola być mUlli i pomnik 8tanie,
może nie
za 200,000, ani 20,000 rb., ale zawsze pamiątkę
tę kraj swema poecie postawi.
Zaznaczamy zarazem, fe nabożeństwo w pięć
d7.l e si ątą r czni c ę zgonu
zostanie odprawione
w kościele św. Krzyża dnia 16 grudnia o godzinie 11 rtno.
Dla delegatów cechów, towarzystw, prasy
warRzawskiej i miejscowej, oraz robotników i t.
p., zechcemy zarezerwować choć niewielki ką
cik, a zatem, poczynając od wtorku, zechcą się
przedstawiciele zgłosić do redakcyi <Rozwoju)
o bilety.
Księ:ta parafii św_ Krzyża z proboszczem
ks. Szmidlem na czele postanowili odprawić na·
bozeń8two bezinteresownie.
Na chórach odiiliewają pieśni religijne <Vltuiu, i <Vra) oraz Chór kościelny ś~. Krzyża.
Pani Ebrlich zgłosiła się udekorować katafalk kwiatami bezinteresownie.
O udziale w nabożeń8twie cechów i towarzystw nieomieszklImy donieść w nl.jbliź3 zym
nuwerze.

ze sfer pracującycb: a zlltem wychowanie musi bl (" prosie, bezp retensyonalne ! uczy ć' praktycznego zycia, 1\
ł
'ń
przedewszJs tklem ma hy c polskie.
li 2. Szkoł" będzie prowadzona n!!. rachunek Tow !l.imienia Adama Mickiewicza.
rzystwa .
. li 3. Czlonkami rzeczywistymi Towarzystwa moga
--by~ wszyscy b z róźnicy wyznania, płCi 1 wieku. którzy
wnłOSll. ~o najmniej 3 rb. rocznej składki lub jad oraN8p~ azll1eJszą kwestJ~ dOla dla na8 stano- ZJWO GO rb. SkŁadka ~·rublowa mOŻ ll byc wnoszona
wi Dlezawodnie szkoła narodowa, na8za polska ratamI.
~ 4 Czł?i1k~~i bonoro~ymi mogą być ci, którzy
szkota, które.i b rak odczuwaliśmy z górą lat
czterdzi( ś i. To też wśród różnych projektów , wniosą co naJ mDleJ 500 rub\!. lllb polozą duze zasługi
.
.
. l '
.
dla SZkoły.
ue~czeDla ~;eśmlerte nego. Wle 9zc2a, Da. PIer. /
~.5. Członkami protektor!!.mi będą ci, co wniosą
wszy m plame z~ryllował SH~ ob "nz dobrej szko
co naJmniej 100 rubli. Członkami wspierającymi :r.osta1y, szkoły, na której widniałby po wsze cza- ną c~, co wnj.~są choćby je~nego r.nbla rOClnic.
8y napis: S~koła imienia Adama Mickiewi·
li~, Ilosc. czl~nków ):lleog~·anJczona:
.
.
"
"
h
b ć
~ /. RodZJ(~e I opiekunOWie posyłaJąCy swoJe dZieci
cza , a ~ewnątrz g~3C u 8t~c a było mow~ do szkOŁy,obowiązllni zostać jej czlonkami rzeczywistymi.
polską, pleśń polską l odczu;vl! c było mor.na du·
Wyjątek stanowIć będą 1ylko bardzo biednI, których
Sl(~ J: olsllą. rozwijaną w kieruuk u polskim, w da·
Rada u.w.olni od wnoszenia składek zupe1:ol e, lu"L skladchu p awd których zwolenuikiem był najpotęt- k~ z~U1eJszy.
. .
..'
..
h"
~ 8. Fundusze ToJwarzystwa składaJą Się:
nleJ8.~y z naszych poetow, naJszlac etule]s::.y po·
a) z opIaty wpisowego,
lak J patryota.
b) ze sdadeI cz(onków,
'rak pojęliśmy tę sprawę i w tt!n sposób
c) z Dlldzwyczlljnych fU?duszów i ofiar,
powstała myśl organizacyi stkoły, a Żtl ze
dl z proce?tów od kapitaŁu zakJadowego.
·1
. ś .
,
~ 9. Nad~lYyczalno [uodusze pow s taJą z urządzoh
d
d
ws.zech stron oc o Zl y nas wIe CI o o!gaDlza· nych zabaw, widowisk, koncertow, orat Innych środków.'
eyl wzorowych szkół dla. chłopców, me chCI\C
10. Kapitlll szkolny dzieli się na trzy pozycye:
być jednostronnymi, pomyśleliśmy o szkole dla
a) klIpl.tal. zakladowy,
dziewcząt l uznaliśmy bardziej jej potrzebę, bo
b) kapItał z~p'asoIYY,
. t .
h
kI' .
c) kapitał blezący.
któż
.
.Jes pIerwszym wye owawcą po o en, Je·
§ 11. KapitlIJ: z!!.kladowy tworzy ~ię z 25 11 .. wszelzd, Dle matka.
kich wpływów, za WYjątkiem wpisowego. Jeżeli za~ wpiNie będziemy marnowali słów naprótno, aby ~owe pokrYJe. wszystkie. kcsr,t.y, wtedy. skl8~1k:1 edonkó\r
udoVladniać potrzebę tego co jest wielkie i ś..,ięl dochody .1lI€stale dZielą SIę na dWIe ,rowne połowy,
'.
.
..
z których Jedna dolącza się do kltpitału zakhdow.ego,
te, czas w ty~ mome~cle orgamzacYJ?ym, to druga tworzy kapitał ruchomy zapasowy.
.
kosztowny tahzm~n" Dlfl marnUjmy WIęC słów
. li 12. W razie, gdrby .~piSO.wo dl walo llI\dwyżki,
uapr6żno, ale przeJdzmy wprost do czynów.
mozoli. .opłatę szkolną zmnleJsz)C" lub podniesL: pensye
Szkoła tania mU8i mieć pewną pomoc <d
nauczyclelom.
't
t
• .
.
s 13· Interesami sr,koiy zarządza ogólne zl'branie
ł
lipO e~zem .wa, a za em oprzcc 81Q n~ pewnej
oraz Rada zlo7.ona z pięciu cżl:onków, a mianowicie: pre:
l rgaOlzacyJ, na pewnem z)ednoczelllu SH~ na za·
zesa, zastępcy, sekretarza. Invyera i wizytatora.
~ 14. Rada dlll pop~~cia interesów . . finansowy"h
Radz!e ustawy, której projekt dla nkoły imienia
Adama Mickiewicza chcę tu przedstawić .
szkOl~ ma prawo ustanowIc p.otrzeLną ilosc opiekunów,
dla zJodnywanla szkole członkow.
li 1. Szkoła imienia Adam!!. Mickiewicza ma nil
~ 15 Szkola w pocr,ątku bt;dzie zlożona z 3 klas
cillu wychowanie' dziewcząt średnio z!!.możnyrlJ rodzicó\'v \Istępnych A, B i C, pro ~adzonych metodą png'ądową.

ProJ'ekt

szkoły
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orar. czterech klas szkol y średniej

i klasy dodatkowej,
P. Jdeisner zaofiarował plac. mi~dzy ulicami 'ny, V-\kowa, Karolewska (Dworzec kolei Kapraktycznym, t\ więc Zarzewską i ~kjerniewicką. Inżynier Paweł Rii . liikiej).
buchalteryi, sllyciu, hygienie domowej i t. p. Nie wyh
klucza t() następnie zaprowadzenia klas wyższych, aby bensa m bezinteresownie wykonał plany. i ku~z"
Rewir XIII UL Karolewska, cz~ść Łf\kowej,
szkolę zrównać z Innymi śndnimi zakladami nauko- r torysy. W roku 1902 .p lany zostały pnel.htawlOAnny, Pictrltowska, R\dwańska, Inżynier~ka, Wowemi w naSZym. kraju, progrllmy których zostaną usta- l ne do zatwierdzenia władzom, a ·w początkach lowa (R~eźnia).
lone pr1ez MaCIerz szkolną·,
1 1904 r. powróciły z Petersburga.
Rewir XV. Ul. Radwlińska, Piotrkowska i
§ 16. Do opracowania szczegolowego programu wy·
K '
.
.
,
kładów n..da powola osobną komiSję.
.
.
slądz kanon.lk Ka,roI Szml.del, b~dąc ~aJę· szosa Karolewska.
Program może w miarę potrzeby ulegac ciągłym ! tym budową kOŚCIOła sw, Stamsława Kostki, u·
Rewir XVII (Po stronie wschodnie i wyjąt
zmianom i poprawkom. - .
.
.
. . ; poważnił ks. Malinowskiego i Malczyńskiego, aby kawo). Ul. Za.rzewllka, Górny Rynek, PJOtrkow~ 17. Szkolą zarządza kierowniczka l pr()wadzl Ją zaj~li się budową kaplicy.
aka do SZOilV Pahial!ickieJ' i szosa Pabianicka.
"oedlug ul()zonego programu.
.
I
Z h '1
...
.
Kierowniczka zwoluje w razie potrzeby posiedzenia .
( NI ą nastanla WIOsny przystąpIOno do
Rewir n. Ul Zbieraka i Brzezińska, t. j.
pedagogiczne, złożone z llIl.aczycielek i nauczycieli wy: l robót pr~ygotowawczycb. Budowę koś'Hoła po· Zgierska at do Placu Kościelnego i Brzezińłka
kladającyclt w szkole. Posiedzenia te mają się odbywac
wierzono f rmie Nestler i Ferrenbacb, W dniu 24 do końca; tu należą także Rynek Bałucki i "8zyS~nie l'~adliej. jedn~k jak dwa razy na ~wa~tal.
maja J. E arcybiskup warszawski ks. Wincenty kie nlice, położllłe na północ od Brzezińskie.)'.
}l a posledzelllach ma prawo l>ywac wizytator.
Ch'.) ,
.
.
~ 18. Wizytator może odwiedzać szkolę sam lub
oŚ~lak l opl.el dok.on~ł p lp~lęcema fandamen·
R}wir IV. Ul. B 'zezińska, Plac Kościelny,
z osoba zaproszoną - nie częśclej.jednak niż dwa razy tów 1 założeOla kamienIa węgieluego pJd t~ no· część Z~ier8kiej, Stary Rynek, Nowomiejika,
do roku.
,
.'"
wą Świątynię Pańską.
część Franciszkańskiej do Smng,)wej i Smll19 ,\,"pisowe_ szkot~ ma wynosIe ula ~ddzlalo~
G:iy J'Uż przystąpiono do budowy ofiaro- gowa.
wstępnych po rb. 20 rocznIe, dla klas od l -ej do 5 eJ j d
. .
'
..
nie wyżej ..nad 35 rb.
:,
.
I aw~y, por?zumlawl!!.zy Się z sobą, postanowlh
Rewir VI. Ul. Smugowa, cz~ść F . . anei8Zkań·
Wpis mo. prawo podniesc lub obnlżyc Rada zarzą- ! kapllC~ pOWiększyć 1 na ten cel pam Herbst 0- skiej do ul. Północnej, Pjłllocna, Nowomiejska,
dzaja,ca.
ł fi2rOwała jes?Cze 6 000 rub., a p. Meisller maNowy Rynek, (cz~ść wschodnia), Pjotrkowska do
~ 20· Ogólne zebrt\nie ustanawia budżet szkolny, i t e r y a l y '
Południowej' i Połtldniowa do końca cd strony
zaWiaduje majątkiem szkoly, wybiera radę·
I
M'"
,
D b
. r
•••
~ 21. Rada jest zastępcą ogólne~o zebrania, prowa- I
.!e8zkan~~ ~ rówk~, Zuzewla I Widzewa Wschodniej.
dzi rachunki .j rzuw:a nad szkolą. .
. i poczęli dowozJC pla3:k l cegłę, . a oprócz tego,
Rawir VIII, Ul. Południowa, Piotrkowska
§ 22 KterownIczka sama wybiera naUCZyCielki I ! gospodnne z ZuzewJa cf,arowah 57 rub, 50 k.
do Dzielnej i Dzielna do końca.
nanczy~ielów. ~ ,.jako odpOWiedzialna za szkolę, ma na zwózkę cegły
zaś p. Henryk Ferrenbach
Rewir X. D.lielua, Piotrkowska do Prze·
prawo
Je
Zilllentat;.
.
1
000
k
'
h
dk
§ 23. Ilość potrzebnyl h osób do nauczania określa,
I
rub., ta , że przy pomocy tyc śro ów jazd iPne.il\zd do końca.
przelożona.
I w póltora roku został w,Ybudowany fIlialny ko·
Rewir XII. Ul. Przejazd, Piotrkowska. do
24. Z grona nauczycielek wybiera się sekretarkę. ściół, który pomieścić będzie mógł 1,500 pobożGłównej, ul. Rokicińska do Widzewa (Widzew,
i bibllot~ko.rkę.
.
.
.
nych, a wieża, wysok a do p )dstawy krzyża 135 część pólnorma ).
~ 20
WSZystkHl spory rozstrzyga rada I zatWierdza
tó
d ' ..
.
t . d . l .
. t
nauczycieli.
8 po, zle~l, ~mponuJe .w. ej Zl~ Ul~y m!as a.
R",wir XIV. Widzew (!zęść południw~), RoS 26. Do szkoly mogą być przyjmowane wszystkie
O.óż dZI~kl ofiarnoścI 1 zapobleg1Jwoś~1 lu·
kiciń~ka, Główna.
Piotrkowska do Brzt:taej,
?zteci bez różnicy wyznan.ia. D~iecko o zlyc~ obycza- dzi dobrej woli, obecnie kościół ten jest we
B 'Zd!l8, cz~ść Mikolajewskiel do GubernatorJ3ch - D!l zasa. zle Ol'zeczema komitetu pedagoglCznego- wnątrz zupełnie otynkowany. W miejscu, 'gdzie ma skiej' , Gubernatorska, czp.Ść Widzewskiej' do F~·
moze byc usumęte ze szkoly.
, . lk' łt
.
M
b' ł
"ł
~ 27. Gdyby szkoła dla jakichkolwiek powodów
s!,anąc Wle I o a.rz, ustawIOno
eus~ z la ego
brycznej i Fabryczna do iHJń:la.
bJla zwiniętą, majątek jej przeehcdzi ra Macierz piaskowca, która Jest przykryta blatem marmoRewir XVI Ul. Fabryczna, GJheruatorska,
IIkoJną.
rowym; będzie to podstawa wielkiego ołtarza, część Widzewskiej do Gubernatorskiej, MikoPierwsze o.gólne zebranie wysadzi specyal- bardzo ła.dnie Wj konana przez f. rmę kamieniar -, łajeVl ska do. ulicy Brzeżnej, Brzeżna, PlOtrkow1I~ komisYQ do. s7.czegółowego opracowania nstaską UcbllDowskiego. Na M~nsie tej uitawiono . ska do Górnego Rynku i Zfłr~ewska do granicy
wy, tltsrauiem ogólu będzie, aby szkoła jak- cymboryum, kr~yż i 8 licbtarzy, a w pr~yszłości miasta.
n~jry(· Llej zaczęła dzialac.
będzie na niej ustawiollY obraz św. Anny, pod
Ponieważ rewirv fą duże i nierówne pud
I którei wezwaniem
kośc:ół ten został wzniesio·
względem
terytoryaloym i zaludnienia, przeto
i ny. Jest również wybudowany chór, zawieszono postanowiono, aby liczba zapros,onycb do komi·
I ładny żyrandol i hmpę pr,e 1 wielkim ołtarzem. tetu delegatów odpowiadała wielko.ści rewirów.
Pillzą~ o budowie tego kościoła, który tak
prędko został wybudo lVany od chwili zatwier·
KAUIIDA.Rnł. tlRlIlIJOWY.
dzenia planów, nie mo:l:emy p()miuąć milCz8!lie m
Złożyli
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. D z i ś Wyszosława. J liuczynności i (;f arności osób, które si~ do tego
t r o Radzisl:aw/l.
N a p o m n i k.
przyczyniły
STAŁA WYSTAWA OBRAZÓW, ullca Piotrkowska
P. Ossar i robotnicy fabryki Adama Osse1'a w naszej
Ofwrowali: ks. kanonik S~midel dwa oknl!; nr. 16 Otwarta od godziny 1G rano do godziny 8 wteRedakc) i 15i rb. 61 k.
Poszczególnl\ listę ofiarodawców oglos:'my w naj- p. RJnow dwa okna przy wielkim ołtarzu; p. czot·em.
TEATR VICTORIA. D z i ś "Gniazdo," sztuka Berno
bliiszy .. h numerach.
Paweł Królikowski dwa okna okrągłe; ks. Mał
Zofia i Antoni Slamirowscy 10 rb., Henr~k Łąpiński czyński kuyż na wiei~; ks. Malinowski mon- steina. Początek o godzinie 8 wieczorem.
l rb., W. Zielezlńska z Widzewa 50 kop,
- J u t r o "Towarzysz pancerny," komedy& Michastrancyę, kielicb, patynę i pU<Jzkę; ' robotnicy
ła Wolowskiego. Początek o godz. 8 wieczorem.
N a s z l.; o ł ę.
z f.~bryki Teodora Steigerta 5 kropielnio (2 mar·
..... TEATR WJELKI. Jut r o "Popychadlo," sztuka
Janusz Stamirowski 5 rb., W. Zielezińska z Widze- murowe, 3 cynkowe); p. l\Iarkiewiez lampę pned w 5 aktaclJ J. Szutkiewicza. Począt~k o godz. 3 i pól
wa 50 kop.
wielki ołtArz; małżonkowie Herb3t żyrandol; p. po pol.
Pró ~z tego p. Antoni Stamlrowskl zaofiarował Edmund klamek z żoną Anną 250 rnb. n'.ł. konRAUT. D z i ~ raut Mickiewiczowski "Lutni" ~ul.
w chwili otwarcia komitetu budowy pomnika Adama fasyonał; p Józef Weder dwoje dr~wi do l.akrY- . Piotrkowska
nr. 1081. Początsk o godzinie 8 i pól wiel\IickiewiCztl. ewentualnie i zalożenia sZkoły na każdy
czorem.
sty'; p. Scho\)el pomalował wszystkie okna,
z powyższych celów po 50 rubli.
CYRK bl'.acl TRUZZI. D z i ś przedstawienie o g.
Gdy już wszystko doprowadzon) d:ó należy8 i pól wieczorem.
tego porządku, ks. kanonik SLmidel pojechał do
u t r o dwa przedstawienia: o godz. 3 po poluWarszawy, gdzie zdał relacyę J . E ks. arcybi· dniu - i oJ godZ.
8 i pól: wieczorem·
.
Kośeiół
skupowi, który upoważnił ks. S~midla do poZEBRANIA.. J u t r o zebranie czeladników ślusar
I święcenia tej świątyni i oddania jej na użytek
skich (Nawrot 38) o g. 2 po- pol:.
I
paraf
au.
.
- P o j u t r z e walne zgromadzani.) Lutni (PIotreXadesJaue).
I
W doi u j utrzejszym odb~dzie 8i~ ten akt do· kowska 108) o g. 8 i PÓ! wieczorem.
Jutro odbędzie Sl~ pośwl~cenie kościoła w Z!\
niosly, a uroczystości rozpoczną się Q god1.inie
rzewle. Nie od rzeczy więc będzie przypomnieć 9 rano.
.
dziej\i jego budowy.
Józef Meisner, obywatel m. Ł'ldzi oraz jego
małiC'uka. Karolina, powzięli przed f aru laty
projekt wybudowania kapliczki w Zarzewie.
Wkrótce Karolina Meisner zmarła, lecz przed
.1
śmit:rdą prosiła m~ża, aby o pr.ljekcie budowy
Poświęoenie kaplioy. Przed trzema mle!lJąta.
I
kapli<'2ki nie 7a)ominał,.
Niemal jedDJcześnie dozór kościoła św. KrzyPJdział rewirów, jakie postano",io~o powie- , mi oby\\atele Dąbrowki i ?:amieszkall w tamtych
ia kup\ł grunttl w Zarzewie pod cmentarz grze· rzyć Kaidej dwójce z pośród członków' komitetu, okoli.'acb robotnicy podnieśli projekt budowy kahalny i Dos:ł się z projektem wybudowania ka- nast~p ł przez rodosowanie, Wynik zarląd·w plicy na Dąor6wce obo~ SZ03y rżgowsktej.
Pl'Ojekt postarano się wprowadzić w c~yn
pUcy. Zwrócono się nawet w tej sprawie do p. dzvn~l:\'o losowania okaz::ł się na~t~pująC):
Me;suera, lecz ten, uwaiając, że kaplica na cmenRewir I Od ul. Zgierskiej do rogu Luto· i w przecią~n 10 tygodni wybud()waoo kaplicę,
tarzu niewielkie dawałaby korzyśct ludności, miersKlej i wlaiłuż L'ltomierskiej do końca ku a w dnm wC1.orajszym odprawiono w niej pierwsze nab()żeństwo.
z~m eszkałej w Zarzewie, Widzewie i Dąbrówce,
zachodowi.
Kaplica ta jest wybudowana w stylu gotycbard~o odddoneJ od kościola św. Krzyża, ",ówRewIr HL Ul. L1tom'erska, Nowomiejska, l'
kim.
czas obiecał, że dałby IJbizerniejllzy plao pod bu - OgrtdOWll, Srebnyńskii.
Uroczystości poświęcenia
kaplicy dopełllił
dowę kaplicy, w której ~ogłoby się .pomieścić
R!wir V. Ul. Srebrzyńskn. Ogrodowa, Nop!lr~lIet cs,.'>b, (f arowalby I ma.teryały\ J '\k crglę, l womiej~IUl, Nowy Rynek (itrona zachodnia), J proto'lZCZ parafii Chojny ks. Stefański w otoczewapno, cemen l , gdyby znalazły się fundusze l:ia li Piotrkllwska, Zawadr.kll, Upowu, Pasaż-S~nlca niu ducbowień3twa i conajmniej 4,000 pobotnych.
Pierwszą M·w~ świętą również odprawił pro·
robociznę.
do lalolll Dli/'i~ltC1eg().
Sprawa na u:de ngr:&ęzła. Dopiero, gdy mało .
R H~ir VII Ul. Pasaż Szulca, część Vpowej, boszcz par:d.i Chojuy ks. Stdlński w aSy8ten~yi
duchollfitlństwa.
:l:oukowie Ed.ward i Mat,}lda Herbstowif:'\ po śmier· Znfll'l1kll, P,otrknwska, Zielona.
Podcz:J.s całej tE'j uroczystości przygrywała
ci cón.(:zki Anny zaofiarowali 10.000 rubli D~
R :wir IX U l. Zielona, PiotrkOWSKa i Anorkiestra VII oddztlrtU straży ogniowej ochotniLudowę kn!Jlic-y w Zarzt.wie, sprawa poszła szybdnejj~ do 1~4u mIejskiego.
ko uap·,.M.
Rewir XI. Ul. Andrzeja, Piotrkowska, An- czej.

poświęconej

wyłącznie

zajęciom
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~u uczcz~niu ~uama Mic~i~wicza,
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nowo poświę< onej kaplicy będą odprawiane oaboże.ństwa w każde świ~to i niedziele.
Z kolei. W czwartek pracownicy ekspedycyi
kolei Fabryczno łódzkiej u( hwalili, aby czynnoflCł w ektfpedycyacb były Lawieszane przez cs.ły
dzień w święta i niedziele. Jat wcr.oraj pr~ell
cały dzień ekspedycye były zamkni'it l.
Fałszywa pogłoska Histala rozpuszczoną przez
dzienmkl warszawskie o bezrobociu urzędników
Banku Pań~twa. Zarówno oddział warszawski
jak i lódzki-jak nam k( munikoją-pracuje normalnie.

'v

Ze Stowarzyszenia majstrów fabrYClIBych.

W czwartek ó godzimo g·ej wieczor~m w lo·
kalo Stowarzyszenia maj8trów fabrycznych pod

przewodnictwem wice prezesa p. Bolesława Kna·
be odbyło się posiedzenie zarządu. Protokół
z poprzedniego miesięcznego posiedzenia stwierdZlł, ii w miesiącu grudniu zc:r.tało przyjętych
-84 nowych członkó1ł; tak gremialnego wstąpie
nia nowycb członków w dzi~jach tej illEtytucyi
je1'lzl ze nie było, co jest dowodell', że w ostalnicb czasach, ludzie nawet obojętni zrozumieli
potrzebę "jednoczenia s:ę".
Zarz~d projektuje dalsze rozszerze::.ie działalDuici Stowanyszenia w następujących warun·
kad.: Stowarzyszenie mbjstró" fabrycznych gu. łJ.ertlli piotrkowNkiej ht;dzie dążyć d l obrciDy lU
tercsó" ,majstrów f. bry Oi-oyt b pod względem
ekonomicznym i pO~'ycyi społecznej (t!); do pod·
niegienia kultury i wi,d1.Y zawodowej; do opieki
i obrony slowarzyszony(h; do mó!telyalncj po
mocy ala ct!onkó" i h-h rodzin.
'Na tych zasadach ma być opu.eol'!'sntl. nowa
u!Jtawa, która jednak wykluczy zajmowanie się
spraw8:mi polityc1nemi, narod<,w{1ściowemi i reli·
gijnemi.
Z powyż!Jzego wynika, że Stowanyszenie
stanie SIę instytucyą zawodową, broniącą intere·
sów pewnych llosad i stanowisk, llewnycb przywllejów, coś w rodzaju cechów. Taki chnakter
insty tocyj społeczllycb jest przestt.lTzały; obecnie
nawtt zawodowe instytucye nie mogą stać na
uboczu życia społecznego i polity(}~nego. Warto
byłoby, aby zarząd nad tem się zastanowił.
Z .. Lutni)'. Walne 2gromad2:enie nadzwyczajne od~ędzie się" lokaju «Lutni, w doiu 11
grudnia r. b. (poniedziałek) o g( d~inie 8 1/ 2 wie.czorelI'. Porządek dzienny zapowiada między
ionemi wniosek zanądu co do n8tychmisHtowego zrównania praw członków .zwyczajnycb z czynll}mi oraz zreformowanie «Lutni. na <Dom narodowy ptJIski>. P, ż~daDy ]aknajlic1.n.ej_zy u
dział czlonków zwyczajnych.
Polskie l'ow,ar,zystwo teatralne. Wczoraj,· o
godzinIe 6 WIeczorem, w lokalu przy ul. Dtielnej
N! 1.3 zapowiedzillDo ogólne zebranie roczne pol
skiego Tow~rzy8twa teatralnego
Ponieważ z ogólne,j liczby 365, przybyło tylko 4 cdonków,
przeto zebranie prswomocne, bez wzgl~du na
lic .. btJ ()becnych, odbędzie się w dniu 19 b. m.,
o godz. 6 ej wieczor-em.
BałamnceDie. DJ Redakcyi naszej zgłosił ilię
p. Kurzewski-, zapowiadając wre} metalurgicżny
w dniu 8-go grudnia, na godzinę 2 popołudniu.
Po wydruknwanill tt'go og1oszenia przy był do re
dakcyi p. T. Ol~zewskj, również członek-organi
zator wiecu metalurgów i prosU nas o zaznaczenie, te wiec odbędzie si~ () 12 ej w puludnit'. N,l
wzmiankadł tych i jeden i drugi pan podpi·

,s ali

sj~.

Poeóż VI ięc te balsmuetwa-nietyJko Redakcyj, ale całych tłumów Judzi, któr~y niepotrze-

bn;e !\traclli tyle czasn.
Z CleClhów. DrnB 10 go b m. o gfldzinie 2·ej
popołudnIU odb~dzie się nadzwyczaJoe ze branie
czeladzi ślnllarskich w lokalu .. Vry".
Porz~dek dzienny ten sam, co poprzedniego
zebranIa,' które nie od było się z powod u nit przybycisl wystarczaj,\cej liczby cdonk.'ów.

Osobiste. Proszeni jesteśmy o zaznaczenie
z wi~ rogodnego źródła, że p. Edward H ~rbst j nż
od dlnższego cza8U (P1l8Cił stacowisko p~ezesa
rady zarządzającej tow. akc. flłbryk w ZJrar
doy.ie.
v Pochód W Koluszkach . Wczoraj DĄ odpust
Niepokalanego Poczęcia N. .M. P. w Koluszkach
pr1.ybyla kompania z Jeżowa. Po nabożeństwie
odbył Iłię pocbói narod()wy, który przeszedł na
cmentarz grzebalay, na· którym przemawiali p.
O.:łtrowski właściciel majątku Lunczyny i inni.
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../ WieCl. Wczoraf o godzinie' 2·ej po południu, f
Soeny zbiorowe, dzięki temu, wychodziły ży·
w gmatlbu sLkoły rzemiosł przy chrzt'ściańskiem
wo i składnie, wywierajl\c wrażenie rzec?ywiTowarzystwie dobrorz) nności, odbył I'ię wiec stości-a S:leu tycb w <Guifźilzie' SJ-'lrl), Z wynarodowych·de1llokratow. Zgromll.dzil un kilka ! konawców wyróżnić należy prZedeW<l7y3tkiem
tysięcy osó1;, wobec czego ucze8tnicy Wlf'CU ro'l- I p. Różańskiego, za grę skupioną i pelną wyrazu
dzielili się na 3 grupy, wypełniając P '} brzegi 3 w roli Sttfana L'lndry i p. Bryd~iń~{iego, pdsak Na wiecu tym mowy programowe wyglo· negD zapału, werwy młJdzieńczej i artystycz.
sili pp. adw. pnY/1 W. Wygllnowski, Leśniew- nych porywów w roli l.terata Jakóha Foucher.
ski, następD1e p. S iwicki z Warszn'Y 'o polityPierws-1.y z nich był mttiem, drugi za~ kochano
ce stronnictwa demokracyi narodowej i środkach kiem E lVeliny, natury nawskroś artyst j cmej, szudziałania, p_ Wojewódzki na tle (konomicznem} . kającej z3spoKrj ~nia swych idealnyrh r l'agnień,
p . Mor8ztynkuHvicz l robotnik Baiduhki. Wiec za- co jednakże ziŚCIĆ nie b tło jej sądz'. uem.
kcńczouo oc;:§p ' cwant(m cbordu «B)że ccś' Polskę'.
P. Pomian rol~ E>\'eliny odegrała bardzo
Ponądck Da wiecu pauu1nł wzorowy, utrzymysubttbie i inteligentnie. D~ielnie prtyczynili si~
wali go Sokoli łódzcy, składając po raz drugi do wykonania całości: p·ni B:utoszewska cieph.
(pierwszy faz 11a wiecu w «Lutni») dowody sprę- i sarde!:lzna niańka Eweliny, p-na LeDa Wiśniewzystośc;, karności i energii.
.
ska, ktćn z ogromnym temperamentem zagrała
Biały orzeł. Tutejsza firma ogro.:!nicza E. rolę pani. Lormoy,. n.awet w scenach mimicznych,
Gllnddatha zn(,w przyozdl'blła okno wystawowe P?dkreśhlJąc stan Jej duszy. P. JadWIga Woro·
sklepu przy ul. Piotrkowskiej-efektownie i nieDlczów~a ~ prostotą odegrała rolt2 Genowefy, a
zmiernie staranuie w~końclóoD,m mlljstersztykiem p. D~DlłowlCzówna była bard~o sympatyc~Dym
kunsztu ogrodniczego. O co na mocno r,jżowem J Ilrklem, chłopcem porznconym przez matkę.
tle, umieszczono w rodzaju płallkorzdby orła Wres~oie P: C~arne~ka. szczerze . b.ył~ komiczną
bialegQ w naturalnej wiel\i;Gści. ImponUjąca oa.
w ~oh Lult sZ3nsoUlstkJ- faworytk.l .lltereta Belłośó składa się z drobnych białych kwiateczkówjmun, które~o dobrym przedstawHneleru był. p.
nieśmiertelników. B;ały oneł na wystawie śeią- Bartoszew.skJ:
.
.
gnął wczoraj mnóstwo ciekawych, podziwiają.
Nalezy. Jeszcze wyróżnić pp. K~pCZeW8k\(go
cych kunsztowną robutę.
1 Ora~ow8klego
za dobrą maskę l grę w l'Jli

II

Z -łódzkiego Ż,dow.kiego Tow. dobrocz.
Zamillst wIeńca na grób b. p. Izaalulo Hertza. ofiarowali
dr. KarolOWIe Poznańscy rb. 25 nl\ głodnych, ofiarowali po
rb 1 pp. Th. Stamper i Herman Goldber~; zamiast depe·
szy . na ślub panny Zeni~er z p. Beniaminem Dlskinemp. Liliellfeld ItOp. 50. Za ofiary powyż<ze Zarząd Towarzystwa ma honor uprzejmie podziękować.
Ogólne oałabienia. W ciągu ubiegłych dwóch
dni nasLępnjące osoby uległy ogólnemu osłabieniu: na rollU ul. ZIelonej i Spacerowej Błażej Bednarek, Jat 60; na
Karola nr. 65 Weronika Szkatulska, lat 30: na ulicy
J;'iotrkowskiej or.· 21 Fiszel Opoczyńskl, lat 21, na rogu
Sredni~j i Widzewskiej człowiek, Jat okolo 21), od któ'
rego nie dowiedziano się ani nazwiska ani adresu; na
ul. Mikolajewskiej nr. 12, czŁowiek ll\t okola 30, który
również nazwiska i adresu swego nie wyjl\wil; na ulicy
Wal barskiej nr. 12 Micl1ał Więckowski, lat;jO i na ul.
Benedykta nl". 20 Maryanna Stożyna, lat 42.
Pożar. Wczoraj o godz. 1 i pół po poludniu przy
ulicy ąosnowej zauważono wydobywające się kłęby dymu
z poddasza trzy piętrowego domu Nr. H, należącego do
Wilhelma i Doroty małżonków MJlnikeln.
W chwili przybycia straży ogniowej ochotniczej cale
poddasze staro w plomieniach, C..l \yywoJ:alo straszny poptoch Jlomiędzy mieszkańcami tego domu, fzclególnle na
trzeciem piętrze. Akcya ratunkowa byla nadzvryczl\j trudną; dostęp do ognia byl przez ciasną klatkę schodową
przepełniona, dymem, lecz dzielni nasi strażacy zwalczali
wszystkie trudnOŚCI, nietJlko z żYWiołem, któryenergicz·
nie tłumili, ale i z mleszkaócami, którzy w obawIe utraty
s\rego mienia rheielt ruchumości wynos ć z mieszkania.
W krótkim czasie do pomocy nadbiegły V, III i V-Il
oddziały rozpoczęto akCję ratunkową z sąsledniego domu,
kturll. d~ła pomyślny wyuik; spaliła Się tylko potowa daChil, wszystk e ~ciany w znajdujących się na poddaszu
komórka' h, trochę węgla, drzewa j rozmaityeh rupieci.
Przecięcie arteryi. Na ul. Piotrkowskiej nr. 187
Emilia Kiepler ,'órka robotnika lat 10, szkl:em przez nieostrożno~,~ przecięŁa ~rteryę u lewej ręki. Po udzieleniu
jej doraznaj pomocy przez lekcuzll. Pogot'Jwia, IV stanie
eiężkim z powodu uplywu krwi, odwieziono ja, do szpitala
Aleksandra.
Napady i bójki. We czwartek na przyb'yłego
do Łodzi rządcę rolnego llronisława Rllsumowicza, lat
47, mieszkającego pod ' Konstantynowem, napadł jakiś
cz;tow!ek i nożem zadał mu.raue w rękę i twal'l: na ulicy WOlczańskiej nr, 65 Jan Sierakowski tkacz Jat 19,
na ulicy zostal napadnięty i nozem zadano mu ranę
w glow~: na ulicy Średniej nr. 65 .Franciszek Ogarczyk
robotni!!. hbryczny lat 17 zastal napadnięty i tępem na·
rzędziem zadano mu ranę w głowę i czoło; ll!\ ulicy Fa·
brjc,mej nr. 18 Aleksy Ługowski szewc ll\t 28, w mIeszkaniu whsnem zostal napadnięty i nożem zadano mu
liczne rany, w stanie ciężkim odWieziono gl do szpitala
św Aleksandra. We wszystkich tych wypadkach lekarze
Pogotowia opatrzyli rany poszwankowanym.
-~-:-:-
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Teatr. «Gniazdo), komedya w 3 ch aktach
Hmryka Bermteina, wystawiona w . czwartek po
raz pierwszy na scenie teatru <V,ctoria', należy
d) sztnk, które na pierw szy nut oka nie są
blysKo~liwe, a jednak b~~sp( ruie stanowią utwór
wHt(1ś.::i literackiej, jako odzwierciadlenie życia
takiem, jakiem ono jest w rzeczywistośei.
Jeł!lt to pIerwsza premiera, wystawionjl pod
(s)bIStlm kierunkie~ Maryan:t Gawalewjc~:.\ po
jego p lwrocie do Zdr'J Wla, co tei zaznacilyło się
wyrBŹllie w najdrtJb Jicjszym szczególe reiyseryi
i wystawy, wprowadzającej nn scenę prawdę
prost,>tę, Ilajwainiesz.e czynniki piękna.

A sgel a •

W czwartek wieczorem w teatrze Victoria,
dobrze napełnionej sali odegrano' «M.ć'd
Kal!ztelańskh L Kraszewskiego, w którym po raz
pierwszy po dlagiej r.horobie wJst~pił3 p· nl Jakubowska w rdi BarblrY Snlimierskiej l odegrała ją z whśeiwym sobie temperamentem i
upracowaniem,
Jntro popołudniu w teatrze Wielkim "ysla'
wionem zostanie
«Popychadło'
Szutkiewiczl' ;
w teatrze <VICtoria:. zaś wznowionym będzie
dawno już niegraoy «Towarzysz paneernp M.
przy

Wołowskiego_

o F I ARY.
Na Macierz
A. B., zebrane w cukierni
nr. 48, kop. 80.

Szkolną.

przy czytaniu

.nIuchy"

Na WP?'sy dla nczniów szkoly puhkiej.
W.

Zielezlńska

1 rb .

Na ?'obotników w Żym1·do!cI:e..
W.

Zielezlńska

1 rb.

Na robotników pozbawionych jJrrtcy.
W.

ZIeletińsKa

1 rb.

Na stypendyum imienia Ś. p. Aleksandrtt Kopczewskiego, tragiczm'e r:ma}·lefjo.
Janusz Stamlrowskl 2 rb,

Polityka

otrzeź wienia.

.,Roś" zamieszcza nasięp 'ljący komentarz do
ostatniego komunikatu rządu~ego.
"Generał gobHnator warszawski jebt s u i
g e n e r i s dobroczyńcą swojej Ojciy:.soy i Jt'j
narodów. Skutkiem pomyślnych swycb 8tarnu
co do wprawad~enia zupełnie niepotrzełloego sta.
nu wojennego w Królestwie Polskiem d al ou 011rodo~i rosyjskiemu drog()cenną okaz,Yę uowiedzeDlll rzeczywistej swej 1I0lidarności z polakami
a narodowi pol~kiemu urządzenia swegu rodzaju
ple.bls~ytu na rzecz jednoś~i paustwowej z R Isyą .
DZIękI temu, nader trafnemu i, przypllotr.czać na.
leży, mądrze z góry obm}ś\onemu "'po8obowi po.
~tępowaUla, polacy wiedz~ teraz, Ze mają w na~
fJzczerych przyjac:ół i energicznych obrońców
a my wiemy, że możemy :zupełnie liczyć nu to'
ii znajdziemy w nich taW81.e lojalnych ob/
wateli.
Zasłl1ga generah wielka. i dlatego w uzna.
~ i ~ prolIte! ~dzi~cznoś~i, zarówno p11acy, jak
J Ich przYJaCiele rosyame, pogodz~ się zapewne
z je.go życzeniem przypisauia sobie głównej roli
w Mprawie znietlienia stanu wojennegJ. D.łjmy
na to, żeśmy d.otychcza.r był! pnekuna~i, iż rząd
2mu8zony b~dtle uledt OplUlI publicznej, przcko.
nawszy si~ o zupełnem nieU1l81l1daieulu swyoh
oskarżeń wzglEidem Królestwa P<>lllkie'g \; " kJ'
m?lll~acie je.?nak . r7ą~owy m zanotowano, ii po·
wlDmśmy byc WdZięcznI za wypełnienie pow81.echnych żądalj warszawskiemu generał gubernatol'o,
\Ii, który u:r.nał, ż~ lnlityka jego wyuała o"oce
otrzdwiają.cc. Blrdzo p ękud Po Ci) 8łę zreutą sprzeczać} kto i kogo otrzeźw:l! . ."

,
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IOstatnie zajście

Sobota, dnia 9 grudnia l~Oi r .

Oceniałem dosyć groźuą. sytuacyę.
Wszak
ząszło to w niedzielę, kiedy wszyscy rohotnicy
są

wolni i obawiałem się jednej rzeczy, aby nie
zeobcieli ruszyć pned kościół w celu uwolnienia
bezprawnie tam zatrzymanych w świątyni.
-sT,) tei odrazu zwróciłem się do pp.: adwoTrzy tygo'dnie npJynęło od ostatniego wy- kata Ma-ternickiego, ad w. Hipolita Borowskiepadku krwawego, k,tóry zaszedł w niedzielę gl i obywatela p. Sprzączkowskiego, prosząc,
w pobliżu kościola S go Krzyża i był ściśle aby w jaki sposób zorganizowali delegacyę do
czasowego .generał gubernatora o wypuszczenie
związany z wydarzeniami kościelnemi.
Dla dziennika Jest to rzecz przebrzmiała, zatrzymanych.
Równocześnie ks. Bakalarczyk i ks. Szmiale zanadto ważna, aby jej nie oświetlil i nie
gielski udali się z polecenia ks. kanonika Szmiwyjaśn.ł należycie, tembardziej po zarzutach, uczy'
Dlonych społeczeństwu polskiemu w Łodzi, że dla do p. generał-gubernatora. To wstawiennicnic w t) m kiernnku nie zrobiono, aby ten krok two o tyle pomogło, że kobiety, dzieci i starców wypuszczono, mężczyzn zatrzymano.
odpowiednio zaman;festować.
Z poczl!,tku w kościele zebrani postanowili
pjsz~cy te słowa wraz ze składem całej renie wycbodzić z kościoła, dopóki kordon nie bę
dakoyi znalazł się w kościele, przebieg więc cadzie zniesiony, następnie jednak przemogło zdanie:
łego zajścia może zupelnie ściśle pr::edstawić.
- Za co mnie mają kanć, czy za to, że
Po mszy ostatniej zebrani zaśpiewali pieśń
chodzę do kościoh.?
"Boże coś Polskę", pit!Śń wreszCIe nie zawieraPoczęli wit;lc grupami ludzie wycbodzić, poJącą~nic rewolucyjnego w 8obie, jak to wykazał
redaktor Zalewski w swoim artykule, gdy wtem licya zaś otaczała ich wojskiem i odprowadzała
albo do cyrkulu, alb) do domu rekwizytowego
rozeszła się pogloska w koś'}iele, że jest on otoIII oddziału, gdzie dokonano pny nich rewizyi.
czony wojskiem.
Jedną z takich groml!dek ouprowadzał pa·
Część tego wojska widzieliśmy na trotuarze, sąd1iliśmy jednak, że to zwykły patrol, któ- trol. ..
W trakcie tym lud, d"ż~cy na nieszpory
ry pilnuje porządku. Tymczasem po rozpoczęciu
śpiewu w kośoiele,
wojsko szybko z różnych z południowej strony miasta, zebral się przy
zbiegu ulicy Nawrot i Mlkołajewskiej, gdtie zastron wysypalo się na ulicę; jedno z nicb zam·
!!tał drogę zatarasowaną. Stanęło tu kilkaset,
knęło w strouie wschodniej i zar!lOdniej ulicę
a może i więcej osób, w przekonaniu, że za
Przejazd; drugie zaś w stronie p6Jnocnej i połu
dniowej nlicę Mikołajewską. Kościelne ogrodze- ohwil~ kordon ustąpi, a one będą mogły pośpi e
szyć do kościoła.
nie było na zewIlątrz strzeżone p;,zez wojsko,
ntkt więo z kościoła wyj~ć me mógł,
.
Tędy mial
przecbod~jć konwój wojskowy
Za kordon{m wojskowym widziano liczne z zatrzymanymi w kościele. Kapitan wezwal
gromadki lnd~i, śpieszt;ce w 8tron~ keścioła trzykrotnie, aby tłum się r0z3zedł. - prawdopopo swoJe rodziny, inne znów biegły szybko debnie ci, co bliżej stali kordonu, glyszoli to we'w różne strony, roznoszllc widcI. Tu i owo
zwanie, dalsi jednakże dys ~(Ć tego nie mogli.
dzie poczęli zbIerać 8i~ ludzie z narzekaniami
Po wezwaniu kapitan skomenderował. Dano dwie
na policyę, która nie uprzedziwszy zebrany< h salwy po 6 nabojów.
w kościele, zrobi la na modlących się zwykłą
Rezultnttm tycb s"lw padły 3 osoby zabite
zasadzkę, nie uprzedziwszy ich żadne m zawiai 2 ciężko ranione.
domieniem. Pomiędzy tymi ludźmi widać było
Po odt>r.Jwadzeniu ostatniej gromadki ludzi
silne zdenerwowanie i gorące nami.ętne rucby.
z kościoła, óbrewidowano ws'ygt\uch i nie utrzy- Modli~ się nam nie pozwalają! - wo- mano ż&dnych rezultatów, zrobiono tej; poszuki·
ła. DO.
wania w kośoiele. Po śoisłej rcwi1.yi znaleziono
Pod wpływem alarmu.iących pogłosek, spo- kilka pieśni narodowycb, parę proklamacyj i bat"
wooowanych obecnością WOJska, z różnych stron
Delegatom z ramienia c bJwateli pp. Rosmaza<:zął 8 ę
08 sąsiednich
ulicach napływ ludzi nowi i Stożkowskiemu wyrażono w biurze cn·
ku l;.ościołowi. J.łkiś dziwny ruch nerwowy opa.- soweg,) genel'ał·gubornstora
spólubolewanie i
nawał śpieszącycb się ku świątyni, ale równozapewnienie, Że cflcer trochę zgorączkował się.
cześnie ukazały się jednostki, które zlicz~ły goPOnIeważ było to już trzecie w Ł<Jdzi zajrętsz) ch uspakajllć.
ście w kościele,
8. dwóch p·erws1.ycb,
pomimo
- Panowie, spokojnie, !lpokojnie, t:> prowoparu Et b 'ań, nie zaprotl:st"wano, przeto ~mala.~l·
kaoy,. ... rozumiecie, to prowokacya.
szy się jeszc~e tego wieczoru na. jednam z posieI tłum uClc ... ał natychmiast i rozcbodzlł Się d1.t.ń dl:: broc1.ynnycb, wyrnziłem się, że tlpołeczeń·
pOWOlJ, ale znów uapłpuł świeży i znów te sastwo nasze musi chocial. prteciw temu fak'owi zame u f m terzenia:
protestowli ć i w tej ch wili z wróciłem się do jednego
- Panowie, spokojnie - to prowokacya.
z ad'Nokatów z prośb~ li opisanie 1.ajśoia i wy-

przy koiciele Ś-go Krzyża.

KRONIKA TYGODNIOWA.
-?MilO~C

ojcl.yzny.-- Dola Judu.- Analfabr ci.- Partye polityczne.-Cliwila krytyczna.
"Litwo, ojczyzno moja. ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię cenie trzeba, ten się tylko dowie,
Kto cię straeił? ....

Temi słowy wieszcz nasz nieśmiertelny Adam
Mickiewicz, dlll. którego wszyscy bez wyjątku,
bez różolCy wyzu~ń i przekonań politycznych ży
wimy cześć głęboką, okr€ ślił, czem jest Ojczyzna.
Ojczyzna-magICzne uło\\o, na sam dźwięk
kt6rego Jakieś uczucie płQmienne, .ie.k isku elektryczna przeszywa nas dreszczem, której nicdc,la
budzi żal serdeczny i ostrym bolem pneszywa
Herce każdego z jej synów, a ohwała l potęga rarlością go napawD..
Ale jakież to czarowne IJlowo mieś Ji w sobIe
pojęCIe?

Co wlaściwie nazywamy Ojczyznl;?
Czy te niwy, rozległe wzgórza l pagórki, czy
te lasy iglaste, to niebo szare, a tak cudnie pięk·
nc i tak sercu drogie?
Czy te dworki modrtewiowe śród lip i wierzb
okryte; czy te chaty wieśniacze, przy których
kalina py~zni się b(Jgactwem purpurowych korali?
Czy te koś0iołki drewniane mchem porosłe,
czy 8wiątyń wspaniałych gmacby wiekopomue,
wśród miast kamIennych, wieżycami dumnie strze·
lające w niebiosa!
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stosowanie odezwy do ziemców, którzyby ze swo·
jej strony przed!ltawili narodowi rosyjskiemu,
iż tu,
w Królestwie Polskiem, dziejłł się takie
rzeczy, które dążą całą siłą do wywołania jakiegoś zbrojnego oporu.
Referat ten został w ciągu jednej nocy natychmiast wypracowany i opatrzony kilkudziesięciu podpisami najwybitniejtizych przedstawicieli społeczeństwa..
D3peszy jednak do ziemców wysłać nie by·
ło można, gdyż ona uległaby cenzurze, a. mote i
zabronieniu pnez miejscowe władze. Wszak ka·
nonik Szmidel na.tyobmtast po wypadku w ko
ściele zredagował depeszę do konsystorl;a warsiawskiego, ale mu jej w biurze telegraficzzoem
nie przyjęli a biurze kan!lelaryi generał-gnb'lr
natora. p. policmajster w ten sposób zmienił, że
wy~ łać jej nie bylo podobieństwem.
Wobec takich stosunków przedstawiłem autorowi ref~ratu i kilkunastu osobom koniecznllść
wysłania dwóch delegatów, zebrani
myśl tę
przyjęli jednogłośnie i obrali z grona tego d wóctl
delegatów, którzy też do ziemców spraw~ tę
zawieźli i tam doznali nadzwyczajuego przyję
cia. Jedln nawet z delegatów przllmawiał na
zebraniu zlemców, zaznacza.iąc, że podobne wypadki, Jakie się zdarzyły w Ł· dzi, powtarnją si~
we fIlszy6tkich stronach naszego kraju.
Poczl!tkowo sądzili prowokanci, że takiemi
nadużyciami-mówil delegat-potrJlfll~ wyprowa·
dzić z cierpliwoici dosyć gor~ce i sinym temperamentem obdarzone 8połeczeństwo warszaw·
skie, a gdy im się to nie udało, z Rrócili swoj~
llWłgę ta Łódź, gdzie nicustanncmi strejkamI
był już robotnik wygłodzony...
Ale i ten manewr nie udał się; robotnik pollIki iest )ui o tyle tświadomiony, źe wciągnąć s'Q htwo nie da,
rO~LUmie (U do czego dl!żą podobne zakUły.
Zjazd ziemeó" wy~łu\lhał piluie tej' mowy,
przeryw~ne.i nieustannie ~apytall' ami:
"czy to
może b)I.:?U "czy to prawda.?" i wy),rzykni.kam':
"to nie podobieństwo!" "to strasznt:! u Zebrani
postanowili' sprawozdanie delegatów łódzkich
wraz z ż,\daniami !lwemi zawił'ŹĆ do Petersburga.

lIamy nadziej~ że i dalszym prowokallyom
nie da posłullhu

ludnośt

W. Czajewski.

~

Zwiijzek

żelazno-metalur~iczny.

N a zapowiedziauy wiec robotników, pracujący(h w zawodzie żelazno ·metalurgic~nym
madziło się wczoraj w sali koncertowej

zgruprzy
ulicy Dzielnej, o godzinie 2 ej popołudniu, kilkaset osób.
Głównym celem wczorajszego wiecu byJo
zapoznanie zgrumadwnych z opracowanym przez

Czy te tradycye o dniaah minionej cbwsły go tysiąoe węzłów, pcczynając od języka, w któprzez sto lat prawIe 8zeptem pn:echowy- rym IHer~sl:O po~ęcia prtedarły się dJ jego mól.wane z pokolenia w pl kolenie? Czy to piO!mki gu O otacującym go ś ",iecie, a kończąo na tych
wysnute z bolem przepełnionej plersi w dniach wszy€tki(;h wł!.. ści"UŚCJ8Cb, stanowiących Jego ceniewoli, gdy ~akcci w kajdany, jedynie pieś6 miecby plemienne.
liśmy za pok rm dla ducha, aby nie zamarl w nas
Miłość zatem ojczyzny jest tak-naturalną, jak
i nie ip~dls. 7
l miłość matki. która nas na aWlat wydała, z tą
C'.y te wreszcie zdobycze rywiIi:t2.cyi skła
Jednako różuicą, że w miłości dla O )czyzny 'lIc
dane do skarbnicy narcd.,wtj pokole'J'ami całemI, wają s~ę wszystkie uczucia ludzkie i wszystkIe
z nIej wypływają.
aż wyl ody w dorobek, dający Dam poczesne miej. sce wśród ludów cywilizowanych?
Kto nic kocha OjczyZlly, ten nie kocha ani
rodziny
własnej, ani tem bardziej IQdzklś~i w CaT.i l Wszystko to razem sldadll. s:ę na połym jej ogromie.
.
jęcie Ojczyzn]; - a przedew8zystkiem ta ziemia
Wiec
przedewszystkiem
każdy z nas, zauim
obficie krwil!; naszą i potem zlana i ten lud poluświadomi Bobie. kim
jest
jako członek ludzski, cały jak jest, który wieszcz Adam tak barkości. winien być świ&domym, że jest polakiem.
dzo ulwchał i koohać go ua, nauczył.
że wszystko co polskie, co polskość wyraza i ideaZ nieszczęśliwych, najoi.:szczęśliwszy ten, łom polskości słu~y, wiano mu być drogiem i gokto Ojczyznę utraci.
rąco umilowanem. Powinien być świadom, że jaS\&Je s~ę on bezdomny m tułaczem, którego ko polak nie może nic uronić ze skarbów prte~
wśród największego wesela troska gnębi i nurojców mu przekazanycb, nic z dorobku włamego.
t!lje tęsknota, za czemś, bez czego jak bez po- DlO z tego, co w przY8złości do rozkWitu pol·
wietrza i wody człowiek żJ ć prawie nie może.
ikości Uli. grnncie narodowym przyczynić I!ię
. Jak wysmukła palma z pod skwarnego nieba może.
Afryki na nasze pola ma~owieckie przeniesiona
Od czasu upadku Polski, a tizczególniej w ozwiędnie, studzona podmn('b em o~trych wiatrów
statnIch czterdziestu latach, najcięższych z czajesieni; tak również uschuie Dasza wieczną zie- 8ÓW niewoli, straciliśmy b8l'dZll WIele, lecz d~ch
lenią pokryta sosenka, gdy j~ z piasku Mazownasz nie upadł, nie spodlał_ LJd nasz pomImo
sza przesad'till'ly na żyzne grunta krain południogwałtownej prowokacyi nie dał się użyć 1.a u.a.
wycb.
rzędzie obydnego gwałtu, nie splamIł męczeńskie]
szaty Polski krwawym pogromem tych, któ!ym
Więc i cdowiek tam tylko żyć i rozwijać gię
przed sześainset laty gościnnie wrota swe.j zl~ml
moźe swobodnie, jego Ojczyzna, z którą. jak
na oścież otworzył; robotnik Da~z z wlelklem
roślinę z ziemi" tysiącne nitki korzeni, łączy

i
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potęgi,

JW 273

ROZWOJ. -

8pecyalną
kcmi8yę projektem u8tawy związku
pod nazwą: .Łódzkiego Związku robotniczego

w za wodzie żelazno· metalurgicznym».
Wiec zagaił p. Kurzewski, wyjaśniając cel
zebrania, b~dący wynikiem uchwały poprzednie·
go wiecu, mianowic le utworzenia Związku zawodowego, do którego należeliby W8Zy8Cy pracownicy w wymienionym zawodzie, -bez różnicy
wyznania.
N!lst~pnie wybrano na przewodniczącego p.
Dyliona, który ze swej strony zaprosił na asesorów pp.: Chmieleckiego, Kurzewskiego, Olszew8kiego, Puksztę, Szu berta i Wielowiejskiego.
Po utworzeniu prezydyum, przewodniczący
prosił sekr~tarza. komisyi :p. FiJałKowskiego o odczytanie projektu ustawy Związku.
Projekt ten w głównych zarysach przedstawia się, jak następuje:
Związek ma na celu: a) zjednoczenie ogółu
robotników zawodu żelazno - metalurgicznego,
b) rozwijanie i wzmacnianie poczucia sol!du·
Dl ści robotniczej.
,) obronę monl aych i mate·
ryalnJ ch interesów swoich członków; d) osią·
gflięcie lq)slyth materyalny(h i hyglenicznych
warunków pracy; ł ) roz~ój kulturalny i zawo·
dowy swych członków.
U wag a. Uznając konieczność ś , isłego po·
łąe::enia SIę ogółu robotników, Zwią-zek Wl h Jdzi
w kontakt z pokrewIiemi organizacy::.mi, jak
w kraju tak i poza granicami l w imię wspól
Dych haseł dąty do połąc%enia 8ię z niemi i
jaknajszerszeg J rozrzucenia sieci organizacyjnej
Zwi~zków rObotniczych.
Jako środki dzu;}allia Zw ązku będą: s) ka·
88 bezrobocia (lItrejkow&), b) kasa pozostających
bez prac, j c) rąd ZWią-ZKowy koleżeń!lkl honoro·
wy i rozjemczy; d) bluro prśrednictwa w wyszukIwaniu pracy i biuro posad prawny6b; e) biblioteka i czytelnia; f) 8lkoly zawodowe i popieraDie dąż{ ń naukowych ~ śród ro butników;
g) pogadanki i odczyty ogólno kształcące i specyalnf; h) gimnastyka, "'lejeczki, zabawy; i) wiece, zia.:t.dy i kODgresy robotnicze.
U wag a. Do czasu załoteniaogól()ycb kas
chorych, Związek wydaje w wyjątkowy oh wypadaa, b zapomogi dla cho,rych swych członków
z fa.ndu!lzu pozostających bez pracy.
Członkiem ZWlązku może zostać każdy robotnik, pracujący w zawodzie żelazno metalurgicz .
uym, miano~icie: kowal, ślusarz, tokarz, kotlarz,
blacharz, -zegarmistrz, bronzownik, lampiarz, pil
nikarz, odlewnik, elektromechanik, palacz k9tło
wy, maszynista i t. d., bell: różuicy narodowości,
wyznllnia i przekonań politycznych, począwszy
od 16 go roku życia, z wyj~tkiem tych, na których C)ążą zarzuty natury moraln<1j.
U N a g 8.. Robotnicy uiewykwaliftkowani, tj.
pracujący jako pomornicy ich mogą być przyj·
IDlW8D1 do Związku. Do Związku należeć moęą:
..,) whścicielA ~akła.d(w i racowni; b) zwierll:chnlCy i (ficyal ~ci f brJ c ni.
m~""

pd~:~
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terminem zwołania, dla przedyskutowania przedstawionego przeli: zarząd sprawozdania za rok ubiegły, udzielania dyrektyw i absolutoryum zarządowi, załatwiania spraw bieżąoyt h i wyboru
członków,
sądu . związkowego i komisyi
rewizyjnej .
Dia zwołania nadzwyczajnego ~Ąlnego zgromadzenia ll!'zez rczłonk6w n,iązku potrzeba conajmniej 50 członków związku. Do obalenia
uchwał poprzedniego walnego zgromadzenia potrzebna jest większośó 2/3 gło8ów.
Uchwały na walnem zgromadzeniu zapadają
zwyczajną większością głosów, Do prawomocności uch wał zgromadzeń konieczna jest ob ~cnodć
conajmniej 1/3 ogólnej liczby czlonków.
Dla zmlllny uKtawy konieczną jest obecność
na zgromadzeniu conajmniej 3/. ogółu członków
i większość 3/{ glos6w.
Zarz~d składa się z 30 członków, mianowicie: preze8 i 2 wiceprezesów, skarbnik i 2 pomocników, sekretarz i 3 pomocników, bibliote·
karz i 2 pomocników, gospodarz lokalu i pomocnik, 15 wydziałowycb, którzy rozdzielają pomiędzy sobą czynności po wsp61nem porozumie·
niu się na posiedzeniu zarządu.
Zarząd odpowiada solidarnie za całość fJnduszów Związku, prawidłowe załatwianie spraw
bieżących,
reprezentacy~ i pzowadzenie ksiąg
przed walnem zgromadzeniem In b osobami przeaeń upełnomocnionemi.
81th d sądu koleżeńskiego
honorowych i 2 ch zastępców.

stanowi 6

sędzi6w

Przeciw wyrokom sądu koleieńsko·ho:!cr)·
wego przysługuje członkom prawo apelacyi tylko do walnego ~gromadzenia. Wybór sed~iów
i ich zastępców odbywa się większości!! 3/4 gło
sów. Sl}d koleżeńs~ i honorowy Z ,viązku jes t zarazem, w mIarę potrzeby i sądem rozjemczym
ze strony robotnikl\w dh rozsądzania 8porów,
powstałych po między przedsiębiorcami a robotui·
kami.
Komisya rewizyjua składa się z 8 członków.
i 4 Z8St~pców.
Związek stanowi osobę prawną, a więc korzysta ze ws~ystkich praw cywilnycb, przysługu·
jącyth obywatelom kraju.
Z iVią~~k wytknął Bubie cele ekon >miczne
i kulturalne i .iest politycznie bezpartyjnym, stoją3 jednakie na gruncie m)ralnych i materyalnych interesów klasy robotniczej, UZDaja dla niej
potrzebę walki o swobody pGlityczne i za jedy·
nych przedstawicieli dążeń proletaryatu uważa
głc>sicieli zasad 80cyallstycznych. Związek uzna.je dzień 1 maja, jako dzień międzynarodowego
święta robotniczego i' obowil\zuje się uroczyś3ie
go obchodzić i ś"ięcić.
Przestając i8tnieć łódzki związek robotnic~y

w zawodzie żelazno· metalurgicznym, fuudusze
swoje przelewa do kas pokrewnych mu związ
ków, na cele walki kultnralnej, o zdobycie praw

A

za wolność.
tnicze nie zrzeszą si~ w grupy zawodowe wilzyst
luaowi p"lsaiemL!
kich naszYlh rzemieślników i robotników, dop6.
Cześć robotOlkowi pol~kiemll!
ty nie może być mowy o polepszeniu doli naAle lud to biedny, bsrdzo biedny, bo do- szego ludu - tego ludu, który przedewezystkiem
tkn:ęty śbpotą analfabetyzmu
i pozostawiony musi powstać ludem pohkim , gorąco miłującym
sam sobie, nie Ola nigdzie ostoi, o kt6rą w dniach Ojczyznę. bo inaczej stałby SIę tułaczem bez·
ci~żkich oparłby się jak o opokę niewzru8zoną
domL'ym, podścieliskIem dla ludów obcych, 19'01·
DliewięćdzJesiąt procen t wśród naszego ludu
nych już od plagi analfabetyzmu i dobrza zornie umie czytać, a więc nie ma możności kształ- ganizowanych.
cenia 8wego umysłu; roz!!zerzenia swego świato- ,
W czasach walk politycznych, -jak grzyby
poglądu.
. po deszczu wyra~tajl\ partye pohtyczne, które
Bezrolny wieśniak polski lub robotnik f,,· dopiero po uregulowaniu życia konstytucyjnego
bryczny, guy przyjdzie na niego zła dola, nie w bieg normalny urabiają Sl~ Oltatecznie. Parma instytucyi, u której, bez ubliżenia swej go- i tye polityczne w życiu konstytucyjuem są nie·
dnoś:li ludzkl€j mógłby znaleźć pomoc i opiekę; I zbędne,
przy ich bowiem ś~ieranju się z sobą
nie ma możności pU1,oaó gruntu~ nie tajnik6w przybLżamy się dopi ro do ideału takiego ustro·
swego xawodn, ~by skutecznie rywul ~ował z wy- ju prawno politycznego. państwa, przy kt6rym
pierającym go ~na plś\ednie miejsca przybyszom
nikomu knywda dziać się nie może i prawa
z NIemite.
wszystkich jednako eą poszanowane.
Bezwątpienia potrzeba na todłuŻ8zego okre·
A jednak posiada on niep08polite zdolności,
smak i gust wrodzony, zręczne ŚĆ i wytrwałość sa czasu i pol tycznego wyrobienia się ludu, muw pracy, o czem dają cblubne świadectwa wszy·
żliwego tylko przy żyoiu konstytucyjnem.
8Cy bezstronni przemysłowcy zachodu, pośród
O ustrój państwowy, oparty na zasadach
których robotnik polski poszedł szukać chleba, konstytucyi demokratycznej, walczy dziś cała
gdy na ziemi jego ojczystej, karmi~cej tylu ob- Rosya, a w wir tej walki i myśmy wciąguięci
eyeh przybytJzów, znaleM go nie mó~ł.
zostali z samej natury rzeczy. Ll1d rosyjski, gnęO teru zapominają tak l cwi dziś opiekuno- biony wraz :tl namI przez siepaczów biurokn.cyi,
wie ludu.
.
('hce, aby w wolnej R Jsyi nie było nikogo wyDopóki więc kraju naszego nie pokryje tak dziedzioz..;nego z wolqości, prześladowanego za
gęst/:l sieć s 1. kół początkowych, że przez jej oko
wiarę, język, narodowość lub przekonania poli·
me przecIśnie 8i~ aui jedno dziecię, nienauczone tyc~ne.
czytać i pisać,
nie uświadomione o swych ob 0Tak chce i tak stać si~ musi. Jutrznia swowi~zkach obywatelskich; dopóki związki robo- ! body wzeszła już nad obszarami rozległego pańcu,em i

I

Każdy czlonek zobowią~uje 8i~ popierać
w miarę możności dążenia Związku mater'yaluie
i moralnie. Członkowie płacą wpisowo w rozmiarze następIJjąeym: l rubla robotnik wykwallf,ko- I
wany. 60 kop. Jego pomocnik oraz regularne
wkładki tygodniowe: 15 kop. robotnik wykwalifikowany, 10 kop . .iego pomocnik, na co otn~y
mują od zarządu odpowiednie kwity sznurowe.
Przy zapisywaniu się do ZWIązku prócz wpisowego CdOOf k obowiązany jetlt wnieść na ręce
zarządu conajmuie] 2 wkładki tygodniowe.
C:doJek występuJący albo wykluczony traci
swe prawa związkowe i zwrotu wkładów żądać
nie może.
Z materyaJnycb środk6w Związkowej kasy,
w razie strejku uchwalonego przez zarząd, każdy
e7.łonek korzysbć może dopiero pu upływie pół
roku od daty wpisu, a z fundusz6w kasy pozo·
stających bez pracy, po upływie roku.
U wag a. W wyjątkowych wypadkach, jako to: długotrwała choroba, areszt polit.yczny,
brak śr.odków do życia, zarząd Związku może
członkom wkładki zmniej\łzyć, oiroczyć, lub też
on ni, h całkowicie zwolnić.
Cdonkom, którzy ucierpieli za Swą pracę
związkową materyalnie lub moralnie, ZWJl~Zek
udziela jaKnsjśpieszniejszej pomocy.
Cdonek może zostać wy kluczonym ze Z wiąz
ku w razie: a) nieuiszczania wkładek w przeclą
gu 8 tygodni; ~,) na mocy wyroku sądu Związ
kowego z prawem apelacyi do walnego zgromadzenia.
.
Fundusze Związku tworzą 8ię z wkładów
cdonków, oraz z Wi Iywów nadzwyczajnych, jako!
tu: dary, zapisy, wpływy z zabaw i t. p. Fun- l
dnue Związku przeznaczone 8ą przedewsz Y8t-!
kiem na popieranie robotników zawodu żelazno·
metalurgicznego w walee o zdobycie lep8zych
warunków życia i pral·y.
Fundusze Zwil\zku dzielą się w stosunku
nast~pnjl\cyJl\ : fi) kasa beuobocia (itrej kowli) 50
proc. of!:óln dochodów; b) Kasa pozustających bez
pracy 30 proc. ogółu dochod6w i () biblioteka
oraz wydatki kancelaryjne i organizacyjne 20
proc. ogólu dochod6w.
N'ljwyższą władzą Związku jelit waln.e zgro
m'ldzenie cdonk6w. CIłJnk.owie związku łączą
się w koła, 2kłada.jące się z 30 do 200 cdonk6w. Koła odbywają co miesiąc l'egularne zebrania, na których omawiane są fprawy związ
Jlwwe, ogólno naukowe i zawodowe. Koła mogą
ł.ączyć się w 8ekcye na podstawie wspólnt) ś~i
j'jzykowej lub specyalności zawodowej członków.
Uwsgi. O Ile warunki tec~niczne na to po·
zwalają, ~amia8t zebr?ń kół, od lJywają się ogólne zebrania wszystkich członków Związku- Na
?,ebrania kół i og61lle mogą być wprowadzani
przez członl:ów goście.
R1Z na rok
w styczniu odbywa się walne
zgromadzenie członków, o które m zarząd zawia·
damia członków conajmuiej na tydzień przed

I

i

5

grAr.l8Llą w~lczył

WIęC

l

I

stwa i purpurowe .leJ promienie nie zgasn~. ale
w morze slonecm) sJ/~ rozleją. I wstanie dzień
wielki, dzień 8wobody, dzień ro~p lezę lIa pracy
twórczej, -z całą młudzień3zą energią rozkutych
z pęt uiewoli ludów.
Ale chwila obecna jest b!lrd~o krytyczną;
jutrzenkę swobody zasłaniają gę~te jssz:Jze obmu- .
ry, 7.wia tające albo deilzi:lz ożywczy, albo burzę
z piorunami. Na jedno i drogie przygotowani
być musimy.
DJpóki się jednak Mv tuacya nie wyjaśni, do
póki o stanie rz~c ~y w n. lilyi nie będZiemy mieli
z wiarogodnych źr6deł zaezerpn ętych wiadomości pewnych,-dopóty należy nam zachować się
spokojnie, wyczekująco, oceniając tneźwo i krytyoznie wszelkie pogłoski, puszczone w obieg
przez prowokatorów różnych odcieni i dla róż
nych celów lub ludzi lekkomyślnych.
Tjmczasem, skupiając siły ducha, winniśmy
troskliwie pielęguować wszystko, co polskie,
II: pietyzmem
nieomal, jl,\k pf6ysta~o na. naród,
wychowany w twardej szkole ciężkich doświad
czeń,
którego imię nawet chciano zetrzeć ze
świata, tak, aby i śladu po niem nie zostało.
A chociaż do mogiły złożono .nas już dawno,
my jednak duohem silni, co w twardej niewoli
wyrósł potężnie, zmartwychwstajemy, aby speł
nić nasze posłannictwo i dać ludom niewoloym
wolności koronę,
jako przystało bojownikom za
wolność przez całe stulecie.

ROZWÓJ. -
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TEtVrR POLSKI "VICTORIA"
SOBOTA
po ~enaeb zniżonych
NIEDIBLA wl&czorem
po c~nach zniżonych ,.

GNIAZDO"
II

f~~m aWi:s~Y:::le!ii~~~~iekomedya
Bernstdna.
komedya kontus~owa
... .l\1lchels.
Wotowskiego

' To W arz'yoZ P, ancerny"
CH

:'

,"POPYCHAUlO"
i ZAKŁAD

Wykonywa wszelkie reboty w zakres Pralni chemicznej wchodzące, tanio i akuratnie.
żądanie w 24 godzin......
Łódź, PIOTRKOWSKA Nil III. Telefon nr. 851.
120-102-

Q'"' Na

l pazycb "arunków pracy rUa klasy robotni - ,mityng szeregowców trzeciej brygady artyleryi
b
h b l
400
·
cze,l.
greuadyerów. Na mItyngu o ecuyc
y ()osób Postawiono szereg :i~daó.
*
.
<Nasza Z~żń, otrzymuje wiadomość z CharProjekt ustawy opracowany z08tał przez , kowa, iż rozpoczął się tam strejk: powszechny.
wybraną a d b o c komisyę, złożoną z pp - DylioO
na. (przewodniczącego), Fijdkowsldego (pomoc- I Odbywpią się mityngi wojskoVl e, liczące po 5 O O
f osób. Żołnierze obiecują nie strzelać do ludu.
mka i Blkrttarza), oraw pr. Brodziska, Czer- ! W mieście rozstawiono kartaczowniee.
nego, Kucharze ws\oego, OlszewIlkiego, Puk8dę, .,
W Petersburgu jak donosi < Nasza Ziżh,
Swalllluegtl, Sznbnt&. i Wielowiejskiegl'.
I rozpocz~ła się pani k a w k asac h oszczf; d no ś Ji .
"S~n Otiecz." donosi, iż 7 my pułk f101andz-:-:-:ki w Wyborgu razem .Z 8 ym pułkiem postawIł
. władzy wojskowej 8woje żądania.

I

I

I

- "Ag. iel. P."
I tersbursklm
delegatów I
ze

przesIała dziennikom
środy depe87ę nastęj!ującą, z

:!

PO POLUDIC -

sztuka mtes~ezańska
Szutkiewlcza.

Skrzynka

reperaoyjno-krawieoki

W ~'DYSlAWA PIĘTKI, p. f. "H'elena." (w ŁO!il!i! Imam)

OSTATNIE WIEŚCI.

NIEDZIELA dnia lO grudnia
o godtlnie 3 J

TEATR IIWIELKI"

~,

... WarSZ8WS ka Pra I·DIB Ch. ennezna,
e FarbelarOl8·

..

~o

,listów.

Szanowny Panie Redaktorze!
Przed paru t~godniami dostalem do przeczytania, do-o
tyczącą muie osobiście notatKę, pomieszczoną IV rubrrce
nPod pręgierz" w "ŁodzianInie," lódzkim organie polskie;
party i socyalistycznej. Trdść' owej notatki następująca:
"Nae~elnlk stacyi Zgierz kolei Kaliskiej, W!ady~ław
Mroczkowski. w ~zasie strejku wydal żandarmom trzech
robotników. Placi niezwykle mab, 3 rb. 20 k tygodniowo i to wywołdlo ów strejk."
Artyku! ten umieszczono i puszcz~no w świat w nr.
10 "Łodzianina" za październik r. b.
Ponieważ' ednal!: w calem t . m dooiesieniil
II ema.
ani jedne/Zo stówa prawdy. a pomimo to, Kie\'( wuicy
Ł. P. P. S. nasy!ają Jll.kiEŚ uie~Daue a podejrlane IOdywidua, cią~le w pobliżu stacyi ~potykl\l.le prze!. moich
spólprllcowników, które mnie śleozą. przeto, nie mając
możności zwrÓCIĆ Się wprl)st, b) nie wiem, gdzl'tl i do
kogo, udaję się do Szar... Pana ~ prośbą o /askawe pomitlszczenle w swem poczytnem piśmie, tych kilku wierszy poniższego wljaślllenin pod Rdrl'sem lejłlkc}i, Ł')dzianina":
W nr. 10 za pllździernik r. b. w rubryce "Pod prę"ierz" pomiesz~zono całkowicie fdl,zywą i niczl'm nieuzasadniouą i niespraw\izoną o mnie wiadomośc, skutkle m której, jakieś indywldu-a. śledzl\c mnie, z~ ·zepiają.
bezu3tal!nie mych spótpracownikó 1(. ~ie chl'ąc Dafl\ŻaĆ
I\nl Icb. aoi siebie, ani też wykonawco"" jak mUI6wam
Ł. P. P. ~. na jakiś czyn bezprawia lub giVlIltu r. powodu falszywego, ł\ łAtwo mogącego b~ć wyświetloD~moskarżenia, z drugiej strony ufając, że na czele Ł P. P.
S. i jej or~anu st~.ią UClc,wi obywatele, nlnlejszem proszę i żądam o deregowanie kogoś z gron/\ czlonkó.w do
sprawdzen a iwion i nazwisk owych mniemanych, bo
nieistniejących nigdzie. a jakoby wydllnych i skrzywrłzonych przezemnie 1'0bJtników-poczem o ukaranie fałszywych dJIlOSicleli, a w koń~u o od wohnle w swym organie krzywdZ!l,cej mnie wieści wraz 'z nadeslanlem odpowiedniego egzemplarza, ZIl. który należność uiszczę"
.
Wladyslaw Mroczkowski.

,.

pe· .
Komitet wykonawczy R ady
Sa- .
robotniczych w P cter,sburgu otrzymał nast~puJ·1I.
ratowI! :
'
'1
-;
oe dfp3SZt:
"Wczoraj o godz. 12. ej i pól w domu guKijów. Instytnt politechniczny zamknięty.
beruatora, nieznana kobieta trzĘma wystrzałami
- Środek mias~8i . i Pódoł (dzielnica na brze, . :r. rewolweru zabiła generd-adjutanla S"cbarowa . .
')
k h
.k
d
b
!.
M d
.
ł
!.
• d
ł
gu D!11epru l 8~ W rę at wOJi> ną owyc , Z311
or erozynl zosta a zatrzYtp8na; Oll.Wla c~~ a ,
plac Pleczerski i twierdza w rękach zbuntowa- ona, że wykonała wyrok lo~nego oddZIału
I
negu ludu. Do ludu przyłączyło 8ię 1,000 sape- wego partyi 80cyalno rewolucyjnej".
l
rów i cz~ść wojska. W mieście 81} barykady.
Generał ad~u \ant Slch.arow, b. minister woj - i
NoworosJJ·sk. (Kaukaz półaocny). Miasto J'eRt ny, po gen. Kuropatkinie był wysłany w liczbie :.
W rękach zbuntowlinyl h
wojsk. MIast) z08tało trzech generał·adjutantów do uśmierzenia ruchów
przez żolnierzy podzieloli:e na części - powstań- włościańskich w gub. saratowskiej i innycb.
,
ey utrzymują. ~upelny porządek. Wojsko wzywa
Następo'ł gen. Sacharowa mianowany został
robotnlltÓ" do połączenia si~ z nie.n.
generał .adjutant Maksimowicz, były geuerał-gu·
JekaterJDodar. (Prowincya kubańska). Ąrse- . bernator warszawski.
nał jest iW rękach zbuntowanych wojsk. '. 16 t yD~ienniki rosyjskie, otrzymane dzisiejszej
8i~cy karabinów zabrano. C'ęść icb ro&dano f nocy, donoszą:
....Nowosti" donoszą z KattowIc
Zimo wy.
"mH~ścle. Drugą część wysłano dla uzbwjeniu !' za "Hilmh Nacl)r.": "Dnia l grudnia zbuntowaKolej Fa'lYrycznQ-Ł6dzka.
noworogyjskiego prol~taryatu
la SIę cała straż pograniczna. W Iłzy8tk i fil p08te·
Odohodzi
z Łodzi: a) 7.10, b) 12.05, c) 1.33
Jelizawetpol. (Kraj zakaukazki). Wybuchł tu moki pruskie Z"i~a8zone do normy, stanu wo·
łI) 3.15, e) &.10, f) 8.,50, g) 12.30.
buut ~uj8ao""y.
! jennego. Na ulicach Slsnowca wre walka".
Z loątowa Jarosławskiego donoszą do cNa _____ _
Prz~chod&ą d.o -Łodzi: h) 7.45, k) 9.30, l) 10.11; ,
szej ZiŹDJ 1 te w ubIegłą Dledzielę odbył się tam
1D) 3~4:0, 4)5.22. 0).8 20, p) 11.00, r) 4.15.
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Tani

Profesor Jan Pillarz
ndziela

LlkcJ! grJ skrzncawlj.
,Średnia 21

Ryby

rOltpłodowe

Ryby zarybl1owe.
PSTRĄGI:
pstrągI tęCZOWf'
pstrągi

łosoś

2)

strumieniowe,
strumieniowy;

Okunio-pstrą,,;

Złota

Orfa (Idus helanotus);
Karpie, odmiany szybko rosnące
sprzedaje Dominium "Porszewice" .
ADRES: Bruno Gehlig - Łódź.
CennIki franco. 1005-52-17

3)
4)

. Inteligentna wychowawclyni (katoliczka.)
pOSZUkuje posady od Nowego Roku,
świadectwa dOSKonałe. 'Oferty przy jmuj&
Administrllcya "Rozwoju" PćJo lit A. U.

opał

warszawska W. Wladymirskiego na Staro ·Zarzewsklej nr. 39 z powodu slllbego
zdrowia właścIciela do sprzedania zaraz.

stare kostki sprzedają się na
wozy. Dzielna 56.
1622-3-1

~Ha~ ~rO~uKtów wi~j~~iGn I
PiotrKowska Hl Ul, ~, .
poleca masło śmietanko.we, świeże
solone, kuchenne i topione, oraz
miód na pudy i funty, kompoty wyborowe, galaretki, jarzyny w konserwach i Ruszone i t. p. Handlującym od( owiedni rabat.
1579 4-4

Krawi~~ m~~ti
IW. WIECZORKIEWICZ

po powrocie z zagranicy otworz~ł pracow nlę przy ulicy
Mikołajewskiej nr. 83.
Roboty wykończa starannie i akuratnie
podług naj nowszych fasonów. 1440-4-

Zakład

3 ruble nagrod.J.

Przygoń

S

S ZYN KAR Z

odstąpieni! folwark w dzieriawę,
ziemi ornej dwie wlóki z inwentarzem
żywym i m!\rtwym l letnleml mieszkaniami; dwie mile od Wllrszllwy. Wiadomość
ulica Nowo· CegIelniana nr. 14, stróż
wskaże w godzinach
od 2,ej do S-ej
wieczorem.
1625-3-1

Drobne

.;.

Redakcya kontraktów, wszlłlkich aktów
prawnych. próśb I podań do wszelkicb

PRZEJAZD M 12,

UJ

pracownia haftów
1156 t;
i znaczenia bielizny ~

z

~
~

D

w podwórzu, w oficynie, II pllltto.

~

haftu wchodzące, wykonywa takowe starannie na czas oznaczony, ?
po możliwie nizkich cenach.
I~zyjmwje 8~ uezenice.
ULICA

PRZEJAZD HI 12.

Łasl{awego

Żakiet

2006-24-9

i

"

II

znalazr.ę
na~rodą
2091i·~-2

paszport na imię Józefa Kowal·
wydany z gminy Kluki. 210~-3-1
za g in ą1:- paszport- na imię Wladyslawa
Bukowsldego, wydany z gminy Górki.

aginą!
Z czy
kil.,

!
t'
,Z

D

m. 14,

t przyjmuje wszelkie roboty w zakros

2Q86-3-2

syherynowy nil. wacie na oso~089-3- 2
• oę szczuplą, do sprzedania. Dzielna I
powcdu wyja7.du do nabycia są owH_m: 7:..,od_g. 4-6
2103-3-1
Imany, 3 dywany, porty ery, szafa do
o sprzedanil\ z powlldu choroby sklep I rzeczy i t. p. Piotrkowska nr. 115 m. 9·
kolonialno· dystrybucyjny. Ciemna nr. I
209:ł-1l-2
25, skJAp.
20·9-3-1
la U'~zciwej kobiety jest ś1icr.ny pokói przy bezdziet.ncw ml1łzeństwia, do
wynajecia zaraz. Wiadomość w adm.
pies wyżeł bi!!.}y z ~ólt emi
"Rozwoju". ______
208\-3-3
Z aginął
uszami i żółtą plamą na czole. OdprQo sprzedania sklep kolonIalno-dystry- wadzić 7.a nagrodą na Andrzeja 7 m· J 4.
2096-!3 2
2091-3-2
bucyjny. muga nr. 46.
Futro męsk-ie oposy używane w dObrym
-pokojez-kuchni~ od Nowego Itok,11 i
stanie I fortepian do sprzedania Wiapojedyńczy pokój (zlew i wodo?ląW
domość ulica Składowa nr. 13 mleszk 17.
tylko dla samotnej ko':Jle~y Q'l wynaJęcIIl
2097-2-2
2100-3-1 zarllZ. Orla 16.

A

lat 14 w to~1

ulica Przejazd NI 12,

,

się
Idzawską

~ D, MAlURKIEWIClOWEJ '~

'bi

ogłoszenia.

mały piesek jamnik, podpalane
Z·aglną1
uprasza
piersi.
o odprowadzenie za
na ul.
SkanlloS}.. p. Adwokata PrzYS'1 Cegielnia·
nr. 13, do LlI.ngmer<\.
Ana 7. ::;prawy sl\dowe. Porady- prawne. W
władz.

~

]~~wcs21

p\szport na iwię Stani&ł!!.wy
Z PWSkowsklej,
wSdauy z ma~. m.Ł ·,dzi.
agloął

Jest do

Egzy.tuJąoa od

ska_ll~~.~~}I p.

ry J ••lń_ki, Kaufma R.

na miejscu. 1628-6-1

ULICA

R

P
S

. potrzebny jest
od Nowego Roku.

Wiadomość

Leczniczy

~A!rurg!aaD -GinlkalDg~ZnJ

1627-3-1

Wkarczmie

- l

Andrzeja nr. 49 m. 37.
210;)-1
otunda damska ('zarna SUKienna, wat), wana, na atlaSie z futrlanym Kolnierzem za 14 rb. Piotrkowska 133, magazyn Wainsteina.
:nOt-l
w Łodzi, ul. Południowa NI 19. I otrzebne są zaraz 2 uzdolnione pnlsowaczki. Piotrkowska 243. 2079-3 3
Pokoje pojedyńcze i wspólne. Ca·
klep
kolonialno dysiiYbu~yjny do Spl'1:<Iłodzienne utr'lyma.nie wraz r. lec?:f'
zaraz. WiRdomośc ul. 1{r6tkl\
niem 2-5 rh. dziennie. Porad] lir. dania
11, w sklepie
~U85-3-3
" ambulatoryum kop. 50. Lekarze
-s-specyalna pracownia dzieCinnych
ordynujący: chirurg Dr. med •
, . ubiorów przyjwuje do robat]:
sukienki, ubrankl\ i płaszczyki. WidzewKru.che, ginekolodzy: K•••o

Zginęla książeczka obrachunk9wa od
mięsa w c7.arnej płóciennej okladcen3
ulicy św. Lulzy lub Łąkowej. Łaskawy
znalazca. raczy odnleśc ją na ul. św. Lui.·
zy do Skladu wędlin ]iM za powyższem

wyusgrodzeniem.

~IOI-3

otrze-bna zdolna prasowac~K!\. ł'iotr
p kowska
nr· 145, pralnia.
2U98-1
rasowaczka'· zdolna poszukuje roboty
Pw domu prywatnym. Wiadomośc ulica

158\-6-6

m. 13. 1621-3 2

-- l -
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Prezydyum VI Ogólnego Zebrania
cilonków
w dniu 7

łódzkiego żydowskiego
pa.ździernika r, b" ma

Dalszy

7

'-

~~-",,"'-"_.-

~._--.:._'..,--

Towarzystwa Dobroczfnności. @dbytego
honor niniejszem zaw.iadomić, że

ciąg

Choroby weneryczno,
moczopłciowe " i skórne

Dr. SI. LEWKOWICZ
Zachodnia Nil 31
(obok lombardu ,akcyjnego)
Dla panów od 8-11 r. i od 6-8. dla
dam od g. 5 -6.
' c"22
W niedziele i święta od 9-12 t od 3-6.

tegoż

Ogólnego Ze brania
w środę dnia 13 grudnia o godz. 8 wieczorem w Stowarzyszeniu pracowników handlowych prz. ulic. Długiej Ni 45.

<odbędzie się

Porządek

dzienn.J

1) Wybory czlonków Zarządu i kandydatów Ol'<lZ Komisyi Rewizyjnej.
2) Przedstawienie memoryaln komisyi' w sprawie p0większenia
dochodów lódzkiego żydowskiego Towarzystwa dobro czynności.

Pi~tr~~w~~a ~ 1~~

m. n

Dr. J. Grabowski

1626-1

!fiowo o otworzony
Gabinet Dentystyczny

Sławińskiej,

Zofii

Piotrkowska 132 m_ 15.

16{)1-3-2

tóazlm Wy~ożyczalnia Książek

ul. ~w. Andrzeja nr. 5
ma działy: l, powie§ciowy, 2) !loezyi i
drll,matów, 3) naukowy, 4) dla młodZieży
! ,5) francu3ki. oraz następujące kategoq<ł opłat mlesięcznycb: 1) przy korzystaniu z >,;iążek wszystkich za l książkę
40, dwie 55, trzy 75, zastaw po 1 rb. za
kSiążkę
2) przy korzyst~nlu z książek
wszystkich z wyjątkiem nowości powieśclo·
wych i książek francuskich za 1 ks. ~O
kop .. zastaw 50 kop. i :1) przy korzystaniu tylko z książek naUkowych treści po.
pularnej" za 1 ks. 10 kor., zastaw BO kopKsiążki poczytniejsze są w 3, 4, 5 i wię 
cej egzemplarzt.'.ch. Dtiał naukowy ma
okolo 1000 tytułów książek, dobieranych
podług Poradnika dla Samouków.
16'1- 2-2

Salvator
Plaster na odciaki

Marka ochro

W. Borowskiego

::::~feiela

w Warszawie, Przejazd 10.

Dostać

m')żna

we

\I

szystkich aptekach

i 'skladl\Ch aptecznych-

Cena kop. 35 za

1520'88

od nIeszczęśliwych wypadków ubazułt'1l pie('7.a "laj~an"p,j WTWUONW
~_
(Zwlązeti: Fakykantów).
Oddział
''W Łodzi, Wó:cz;ńska 10, St. S .. ietlik. Telefon Nr. 717
Zwfązek Fabrykan'-{ów broni interesów wza.jemnych bez agentów. Dotychczasowe rezultaty wskazują,
je po Og. Zgromadzeniu składki ulegną dalszej znacznej obniżce. 1500-25-10

Dr. l. 'PRIEOBORSKI
przeprowadził się

szkolnym od 10 ei godziny rano do 2-ej po
się dnia l-go gruJll:a L b.

Dr. Jan

codziennie w gmachu
LekcYd rozpoczęty
1570-2-1

w sobotę dni!!. 9 grudnia H05 roku

WltlKlt

wspaniale mieszkaoie: gaz. e-

Je osohle pOJP,d~ncleJ, powllżnemll męż
czyźnie do wynajęnfa jeden lub dwa po koje. Pańska.'łi 77, róg Andrzeja, ~1.IÓż
w~każe.
1617-3 -2

Piotrkowska NI 87.

Expertyzy techniczne, nadzór
fabr., porady, plany. 1403

Dr: Mittolstaodt

Choroby

wewn~tlrne i nerwowe.
mieszka obecnie przy
1429
8-91/~

r. i od

41/~-61/~

pp

Dr. Feliks Skusiewicz
1619

(Olej ryciaow; w proszku)
,przyjemny w SWIt!w, IV dzi<ill\u.U prz."qższający olej plynny. Do nabycia we wszystkich IIptekMt'h, of!l.Z ~k!adł(',h I!.ptecluyep. Wyłączni Repr6zentanci na Cesarstwo
j liuh- KróJet;1,W8 l::rlich i S-ka, WIt"'I,>\wa, Sienna 9.
1479·8-6

LIOYT40Y4.
lombardzie

A. Szymkiewicza.
Niniejszem zł\wiadamipm, 7e w lok~lu przy ul. Piotrkowskiej nr. 44 odbyw"ać się będzie
{5) 18 grudnie, od goOt . l tJ-tlJ rano, licytacya niewykupionyrh i nieprolongowanych
fan!ó~, przyc:cem flinty wartości większej niż 100 rb., sa oznaczone Ni)i 255, 351,
36', 375, ~4ł, 52~, 510, 8'\3,1107, ltl4, 1715, 18i9, 23t7, 3558, 3588; 3767,4100,
,4 HIS i 5244; nlzeJ stu numera są wywieszono w kasie lombardu. Zglaszanla się o
prolongatę w dniu licytańyi nie będl\ przyjmowane.
1593-3-2

Spoliński
Św. Benedykta 10.
Telefon 978 (Cz. Górski),

Piotrkowskiej .M 200.

r~lt~~T~ WI[~lt

K.

od 10 do 11 rano i od 5 do 7 wieczorem,
w niedziele i święta od 9 do 11 rano,

Przyjmuje od

Ricinus Siccol

W

Pieniążek

chorobaoh no ••,
gardła i uazu,

południu,

z nowym programem.

zajmująca

pOjedyńcza,

~ektryc~ność"" sz~lki~ wygody, propo'nu-

przyjmuje w

Cyrk G F. Truzzi.
Dz;ś

Osoba

Gechowe.

Inżynier

z jezykiem wykłaoowym polskim,
'przyjmuje zapis uczniów, do piątej klasy włącznie,

na

WSCHODNI" Nil 69

róg Dzielnej i
przyjmuje z chorobami gardła, krtani, nos. i uszu, od 9 do U-ej przed
1072-60-U
pol. i od 4-7 popoł.

Toinaslowsta
V-klasowa slkoła llan~low3,

Piotrkowska 121
przyjmuje

Chorągwie

ulicę

W niedzielę 10 grud.nia 2 przedstawienia, popoludnio\\" e (początek o g.3)
i 11ie('zorowe (początek o godz. 8"1)

1409.16.10

PrAcownia haftów artystycznych
KLARY ZAJDEL

-kA.
G
O
ni
t
R b

ZapOWltlOŹ:

pudełko.

Choroby skórne i wene'ryczne

Andrzeja 13.

Panie

które chcą dokbdnle :.::o:ać krawiecczyznę,
mogą się zgłMzać na ul. Widzelrską
nr. 81 m. 10. Tamże się wykończa suknie damskie i dziecinne, ubranka modnie
1599-3-3
i starannie, po cenach nizklch

Stanisław Lipiński,
nauczyciel buchalteryi w zgiersklej 7-mlo
klasowej szkole handlowej oraz na wieczornych kursach dla doroslych przy Stowarzyszeniu subjektów handlowych

udziela lekcwi buchalter.i.
Zachodnia 34 m. 5. 1356'20-17
od 5-ej ~,o 7·ej po południu.

Przyjmuje od godz, ~-9 rano i od 4-81/~
wieczorem. W niedziele i święta od g. "N~
do 1 popołudniu.
507-d -228

Przyjmuje

D:: Jelnicki

z pa~entem gimnazyalnym poszukuje lekcyi l przyspasabia do wszystkich miejs~owych zakładów naukowych, ul. Śred ·
ma nr. 25 m. 1.
1092-d.-30

Przyjmuje Bhorych z chorobami

wener.cznemi i skórne mi
8 -10 5-71/~.
PIOTRKOWSKA 130.

1013-d-31

Dr. A. Steinberg

Benedykta NR 3.
lakład ortopedytlBo-gbonaatyolDl
(.krzywlenia kręgosłupa, choroby stawów
ł mięśni t t. p.)
S.binet roentgenowski

(leczenie promieniami Roentgenowskleml).
138-r-158

NAUCZYCIELK!

"

Paryskie wstążkowe gorsety bardzo ładne i wy• godne, oraz wszelkie inne, tylko paryskich fasonów poleca pracownia "M-me Sophie"
Piotrkowska 132, w oficynie, m. 33.
1561-5 5

NOWOSC

.O!~~')2ttwyŻeł.
Wladomośe w Admilłistracyi

"Rozwoju".
16<13-3-3

8

S b )ta, d1l111 9 grudnia l ~Oi
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Łódź,
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Piotrkowska .M 5 4

~
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~

oleca na nadchodzące święta:

j

~

~

~

:
Wina Węgierskie, Francuskie. Hiszpańskie. Reńskie, Szampańskie, Koniaki, Liki€ry, :g.
~ wódki zagraniczne i krajowe, towary kolonialne i delikatesy, KAWIOR ASTRACHAŃ- ~
SKI gruboziarnisty bez soli oraz herbatę świeżych zbiorów firmy

=

"PIOTR ORŁÓW",

!,tórej · jestem jedynym reprezentantem na Królestwo Polslde.

~~8j6j88~1J1J6J811J

P erniki krajowe i

toruńskie

Usaizinajums.

Zaproszenie.

Lodsclws un apkahrtnes latweeschi un latweetes, teek nsaizinati
eerastees Lodsch fl swehtdeen 17 dezemberl sch. g. pikst. 3 pchz
pusdeenas H.ysz aka lculldses sahll; Przejazd eela :Ni! 35 us wispahrigu
lutweeschu sa pulzi, latweeschu beedribas bibinaschanas noluhkfL.

x.

licy

Tuwaka i> sińas pee T. Sallin kga
Widsewskas e131a 143.

Xiniejszem zaprasza się wszystkich zamieszkałych w Łodzi i okoobojga płci na. zebranie, w celu obrad llad utworzeniem

Łotyszów

"Związku Łutyskiego".

Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 17 b. m. o godzinie 3-ej po
poludniu w sali restauracyjnej p. J. Ryszak, Przejazd 35.

Pagaidu komiteja.

B.

wesego.

Komitet prowizoryczny.

1624-3-1

Lamny, łncb~ntl

I

Plt~~ec~~~~~ki\
~
~
~
u
s
~
w
e
11Mul!y.~!!~.~!~r.~~rzewania :E
.skl_
:.:!,~

Bnrakow

Ceg-ielniflllU

~

~

,, ~

37. Telefon M 694.

_~10

--':"--WA-RSZ-AW-SK-IET-OW-AR-Z.-AKC-YJ-NE

6 "

HA OLU TOWARAMI APTECZNEMI
dawniej ZJEDNOCZENI APTEKARZE

Lu

"D ~

1471

. •-k Sp.- ss

I I!

I

się zastosować

11

WylącZ::ly

O

_

i

•

Łódź i okolicę:

· h ' J'
r

SCTelefonIC
M 240

•

Widzewska .N2 64,

fabryka tektury dachowej "Bitum", sklad pieców kaflowych
fabryki "Machory", posauzki terrakotowej, cementu, cegły
i glinki ogniotrwałej, rur kamiennych etc.
1430.16.15
wydajność ciepła!!!

. Z powouu

zwinięcia

U b r a n i e d z i e c i n n e . 7, t r

1556-8-5

interesu

' ZUPEŁNA WYPRZEDAŻ
niźej

ceny

ko.złu

w sklepie blawatnym 1. BRONlKOWSKIEJ dawniej

-~ "T. KOSSOBUDZKAU ulica

IV

al e II: o

m a t e-

r y a l u i n II. j n o IV s Z e g o f a s o n u r u b l i 3.26.
Ubranie uczniolVskie IV dobrym gatunku
rb . 7,30. S z Y n e l u c z n i o IV S k i z c i ę ż k j A g o
k Bo S t o r u i n II. W a c i erb. 16.50. P a l t o C I k
dziecinny na wacie z futrzanym kolnlerzem rb. 7 .50, wtszystko z czystej welny u

EMIL, SCMECHLA,

Piotrkowska 98·

Piotrkowska 84.---

Tylko. do. Nowego RO.ku!\

----~---------------------------_.~
--.~~~~--------------------~------Redaktor
lf tloezni "Rłtzwojo." .Przejaz:d Nz 8.

.,

,,.a~z ~ ~

Ocet \, inny i do marynat.
Perfumy krajowe i zagraniczne.
Oliwy stołowe i do palenia.
Wody kolońskie róznych fabryk.
Naw?zy sztuozne pod kwiaty doniczkowe. Mydła i kosmetyki.
Wody mHleralne.
Specyfiki zagraniczne.
Produkty chemiczno-technicznej t. p.
1141-14-14

Świetna okazya!

n:

reprezentant na

.~~

Podwójnl'J

POLECA:

O

:

un ł l>'\.

w WARSZAWIE
FILIA w LODZI: ul. PIOTRKOWSKA 107, vis·a-vis fabryki J Heinzla,

;~=-

:i. Piece żelazne mult~~liKat~rowe ~łaslGl~we.

l '0 ~

~

każdego

daje
do
pieca kaflowego bez potrzeby
przestawiania tegoż, wydziela cieplo natychmiast po napaleniu.
Usuwa wilgoć. Nieodzowny w większych chtodnych pomieszczeniach, jak magazyny, biura szkoły, kościoly etc.

i Wydawc.a W. Czaje._ki.

