,

ódź, 121xn1905 r.
Kałendarzyk tygOilniłWr,

K! 275.

Wf. ŚW. Aleksandra 1\1
Sr. Sw. Łucyi P. 1\1.
Czw. Sw. Dyo?ko\"8..
Piat. Sw. WalerYlln8. lVI,
Sob. Sw. Euzebiusza B.
Niedz. Sw. Łazarza B.
Pan. Św. Damazego P.

CElA PBEIUMERATY:
Rocznie

LOD
rb.
Półrocznie "
.~wartaln. •

ZI:
8 k.-

yMiesięczn.

4, " 2,,,,67

W

fi

-

Wschód sI. godz. 8 ID. 02
Zachód 81. godz.3m. 45.
Dlug. dnia godz. 7 m. 44

Odnouenle 10 k. In.
Egz. pojeifńc~ 5 k.

Z

I

Ro fX.

1_________•

prze.yłk, ,",cdową!

Redakcya

rb. 10 kop. - .
w ŁODZI,
Półrocznie
" 5 " al. Przejazd MI 8
Kwartalnie " 2
• 50
Miesięcznie , , "85
)i telefonu 593.
Rocznie

Wtorek, dnia 12 grudnia 190q roku.
Kantory• •łaany w .arazawie, ul. Kruoza Nt 21, .Pabianioaob u p. Teodora Min e,
• Zgierzu u p. Ikierta.

CENA OGŁOSZEN: ,.N a d e s ł a n e" na l-ej s1rontcy 50 kop. za wiersz. Z~cza.jD.e ogłoszenia. za tekstem po 7 kop. za wteraz nonparelowy lub jego miejsce.
Male oa-Ioszenla. po 1 1/, kop. od wJI'azu (dla pOllzulroj~ych pracy po 1 kop.). Rek l a m y I N e kro log [ po 15 kop. la wiersz piltitowy.
Za dol~zenie prospekiów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uważa za belpZatne; rękoplBów drobnych nie zwraca.

Teatr Polski "Victoria"
ŁódzKie To~arzystwo Muzyczne.
I (XLVII) KONCERT
WTOREK
po cenach zniżonych

U78

pod artystyczne m kierownictwem p. M.

komedya w 4: akt.
l\Iarksa _~ ordau.

GAWALEWICZA.

==~~~~~============~~~================~==========~

w poniedziałek d. 18 grudnia_ o godzinie ~l "wiec!.'):
rem odbędzie się W SalJ KoncertoWej

Stanisława

ze wSióludzilllem

BARCEWICZA (sKrzJr ce), Maryi B03UCKIEJ
.

i Ludwika GOLMERA

(ś~iew)

(fortepian).

Czysty z,sk przeznaozony do rozperządzenia Komitetu Oby~at~l.kiego. na k~rzyść:
biednYCh. Bilety są do nabycia w kancelaryi Towarzystwa (Polu dniowa 20) codZIennie od godZIDY 4- ej .do 9-eJ
wieczorem. członkowskie za zwrotem marki nr. 1.
1€35-2
-

arsza ska Pralnia Che iczna, Farbiar ia rep!r!yjn~-t~~cki

Wl DYSlA A PIĘTKI," p. f. "Helena." (w ŁO!il!i! Imam)
Wykonywa wszelkie roboty w zakres Pralni chemicznej

Ja!'" Na

żądanie

w 24 godzin......

Gzllł_d

Łódź,

poci...ów.

Zimo wy.

KoWj

FalYryczno-Ł6dzka.

Odchodzi z Łodzi: a) 7.10, b) 12.05, c) 1.38
~) 3.15, e) 6.10, C) 8.50, g) 12.30.
Przyohodzą do Łodzi: h) 7.45, k) 9.:30, I) 10.15,
ID) 3.4,0, D)5.22, 0).8 20, p) 11.00, r) 4.35.

Kol6j WarszawBko-Kaliska
Odohodzłl

do Kali_za.

o g. 6.35, 11.406,

~.~(',

110 .ar_za.y: o godzinIe 9.30, 3.08. Przyohodz ..
•

ł(aliaza:

wchodzące,

PIOTRKOWSKA MI III.

o godz. 9.17, 2.58, &.15.

Kolei Obwodowa.
Odchodz~ ze 1I\1lCJ'! Lódź-kallBka
& ..... le SłotwIn do st. ŁódŹ-kaliska

do Slotwln o godl
10.10. Odehadz, I.
It. l.6d*-kallska do KoluBzek 7 .10, przychodz~ J: Kolu
llek do st. Łód*-kallska o g. 6.20.
U.agl. Godziny, wydrukowane tł1llltym druklen:
olnaczaj~ czas od & wieczorem do 6 rano.

Uchwala gminy 8więcice.
-8-

P,)dajemy tu niżej budzo CIekawą uchwałę
gminy Ś NHiC:lce, pow. płockiego, dotyczącą naJ(JODlUŚ eJ8t}th tlpra.v gmlUnych i ogólnych, przy
jętE! po rozważnej dysKusyi i zr(';d~ g Jwaną po·
·lJtYC1..DJt', jak mówią chłopi, aby tu i wilk był
lSyty i owca eda.
D jało sj~ w WIlkanowie
17/30 listopada ] 905 r.
Z liczl y 1)5!ólJ ii04 , mających prawo do gło
sowania, btll.~i.O tjiti 211.
ZeoraUlu temu, ma,ąJemu komplet prawny,
przewodniczący oa niem WÓJt gminy, SLydłowilki,
przedstawił naitępu;ąoe przedmioty do obradowania:

tanio i akuratnie.

Telefon nr. 851.

120-102-

1. O 6łos~ono N aj wyżHe 1\1 n fil Ity. a miano\\ i e: z dnia 6, 19 sierl)nia, z dniu 5/18 paź
dzieroika, z dOla J 1/24 pd:h.iernika i z dnia
17 ;'30 p~ ż :iziernlka. 1905 r., oraz rozp'lrzą henia
i ogłoszenia rz~dowe o zapro vadzeniu stanu wojennego w Królestwie P~llkiem i komuuika\ rzą
dowy, przesłany puy polereJ u p. naczełnikl po·
wia tu z dnia 10 listopada z.:.. .\~ 11263
II Ogłoszono cyrkalarz J. E. generał gU
bernatora warszawskiego z do:a ~ wrześaia 1905
r. ~a ~g 18276, tyczący się używania" b!uro·
W{ ści gminnej ~ęzyka polskIego obok rosyj8kIeg?
III. Następnie wójt zaproponował zebr!lnlU
wyznaczyć sumę i sposób zbierania jej na prllerobienie napisów na tablicacl wioskowych, 8oł·
tyskich i drogowskazach na miej9ce umego ro·
syj:ikrego, aby były napisy w języku r03yjskim
i polskIm, tOl!ownie do rozpo:ządzenia p naczelUlka pow'ata z d. 20 paździelnika za X2 10673.
Przyjąwszy do uznania. przeczytane nam i\h
lliC(j!lty Na.jjd!.Iiei~zcgo Pana, przeczytane nam
komunikaty urzędników odnucamv, jako, według
na!!, niezgodne z wyrllźuą wol~ Munarszą i pisa·
ne WIdocznie bez wiedzy Na.i)asuie.iszego Paua.
W myśl ogłoszonej N Jwyższej Woli Monar·
sLej przyjęliśmy jedn ogłośnie następujące posta·
nowienia:
1. Z lzoaczamy z góry, iż nie mamy bynaj.
mniej 7.amiarn oderwa ')ja sięod pańsbvarJsyjskiego.
II
Postanawiamy OU dOla. dl.i le.1szegj) sta·
nOWllZO i bezwarunkowo wprowll.<lz.ć jEp;yk polbki do unii lu gminnego, p de '!ljąc wójtl)wi i piRarz'jwi w~tlelką bez wyjątku koresPQudcncyę i
biurOWI ś6 prowadzić tylko W j<t~y ku pol~kim ze
w!ltyl\tklemi instytoc,yami.
III. Z dniem d:'isieiszym p08tanowiliśmy
wprowadzić język polski do znajdujących się
w gminie szkół ludowych w Orazymowie i Niż·
dzinie, polecaj~c nauczycielom wykładać uczącej
się mlolzieży w języku polskim wszystkie przed-

Il

mioty, w tymte języku ma ł yó prow dzuna b Iiw szkołach.
IV. Wprowadzić j~zyk polski do gminnego
sądu -1 okręgu powiatu płockiego, z wprowadzeniem jak bIUrowości, tak też w8zystkICh spra
w językn polskim.
Y. Wszelkie tablic€:: na urzędZie gminnym,
sołtYtlkicb, B~kołach i drogowskazach, tablicach
na domach, znakach wójtowskich, kasyersklCh,
sołtyskich i innych mają być sporządwue nap'By
tylko w je-zyku polskim.
VL Żądać, aby księża parafialni prowadzih
akta stanu cywilnego i wszelką biurowo ć od
dnia dzisiejszego tylko w języku polskim.
VII. Poni-ewłłŻ w6jt przeczytałzebraniu roz.
p lrz:.}dzenia ltuędmków, a nie C} ar kie o t m,
Ź~ biurowość gminna może być pru adzon
w dwu językach równolegle, a uam gmiOlakom,
jako wyłąoznie polakiej narodowości, putrzebną
i d08tateczn~ jest tylko biurowoŚĆ w języku polskim, przeto ż~damy powtórnie, aby prowadzić
ją tylko w języku polskim.
VIII. Pneczytany zebraniu Man:f::iat Naj.
wyższy z dnia 30 pa~dzjernika r. b., o przyzuaniu ludno~ci praw obywatelskich, nietykalntŚci
osobi~tej, wolności sumienia, słowa, zebrań i sto·
warzyszeń, nasuwa nam na8tępuj~ce u"agi i po·
stanowienia. Z p)wodu ogl08tenia u nu w Kró·
leśtwie stanu wojenUfgo, którego taktyk~ wła.
dze administracyjne i wojskowe w sposób brutaluy wykonywu'ą, ~tamując wszelki ruch swobudny spokojnych mieszkańców, napadając z batami i orężem na zachowującą się godnie i UCZCIwie ludność, co nie może zgadzllć się z Wola
Monarszą, pOlltanawiamy żądać, przez wy branych
od gminy plenipotentów natychmiastowego zniesielll& IItanu wojennego i praw wyjątkowych.
IX. Prosimy o nadauie KrólestwIl Polikiemu rzeczywistej autonomii z oddzielnym sejmem
w Warszawie, zastrzegając raz jeszcze, iż nie ży
czymy sobie bJ Ć odł~czeni od wolnej ROlłyi. Po.
slowio do tego lIejmn wybierani ffilją bJ Ć pnez
równe, powszechne i tajne głosowanie.
X. Pdecooo sołtysom gminy niezwłocznie
zebrać podatk.i tlk rbowe za rat~ II r. b. Zaznaczamy, ża pr:tyazyną dotychczasowego nie.
uiszczenia podatk.ów była ogólea stagnacJa, wywołana przeważnI.: ogloszemem stanu wojennego_
Po zniesieniu stanu wojennego i wykonaniu post oowień na zych, niezwłocznie pJdatki zapła.
cimy.
-T Na wypadek, gdyby urzędnicy gmioni
i nauczyciele Indow! nchylali się od speloienia
p08tanowIeń, wyrażonych w p. 2, 3, 4 i 5, to
w takim r81'.ie {bJwi~zujemy wójta wraz z peł
nomocnikami nająć innych, którzy wykonywaliby Maaze postanowienia, a poprzednim odmówić
pensvi.
.rII. Prosimy o niezwłoczne uwolnienie wieźniów połityc~nych.
•
rowość

ROZWÓJ, -

Wtorek, dnia 12 gradnia 1~t5 r

~==========~~~~~~~~--_-al. Postanawiamy przcilłać do Prezesa
--.-.-,uistr6\V htu? prośb~
w Królestwi!', i ako

wo.ieUl~ego

Rady,

~:ll~,

bieg

i~aia
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zoie~:enia

stanu , ~:kn:~~
Dor- . "'yeh

h,mującego

c~ł.e rada~;e ,~r61estwll

7 wą~lr.ie~,~~~acb,

zawrócić

zwer~:ił s~:e ~~l ko!rzefek~

~~gł8, I

mI~Jsco'

.nie
szkol

ł iść Jal~j-~a ;~!~~~:c:~o za::~;::~
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Dla woluego ludu zaświta jutrzenk:1~
sprowadzajmy na ten
chmur!

świt

o.

~

li

: aoy l;,zwr;l
-----mowa I no przez ulicę Z'lmkową dojść do Nowegl) .Mia~N
' . ,
sta, poc 'ód w!l~elako bocznewi ulicami powróci
a tem
la
przedo
z którego wyszedl
Z OWoczyta - , pnYJ«;ta l odpu'ana została.
N'
~',
"
N oryginale podpisało 211 uczestniczących
a ruzkaz ofi"er~ dragoni ~cbowah oonażo-sw zebraniu.
n~ ila~le do poclle~ l otworzylI drogę poctlodo~g61ne zebranie telegrafhtów i dozor.;ów teZgo ność z orul;inałem poświadcza:
WI, ~tory IIw~bodDle w zupełnym p'.m:ądku po - legratu wp.zła muskiewskiego z UdZl' ł,'m to-a. gmwy
,"Ś więcice S z y d ł o Ws ki,
wrócIł do kOŚCIoła.
"
WÓJt
_
,
"
rzyszów z... poczt i tel grafow 11 'l.yjęlo -propozy. ,W, t~mże ,samym czaSie od s rony- Gorkl Pa- cyę ogólnego zebrania delega,ów, urzednikóvr
______
blanwkleJ zbhż~ł się ku miastu drugi pochód I l ~łLlżby centralnego biura kolejoweg:> i postanoz k~nn~ malowDl.cl~ b~~de~yą na czele, złożoną WI~O _dl~ ukazania poparcia slr~jku]ąwm urz~·
z włOŚCIan pa~afil G~rkll mleszczan ]JalJ : uickicb, dnikom i dijyalii;tom pocztowo telegrdi 'znym
ze sztandaramI z l\Iatk~ B.>ską i B ałym Orłem, nie przyjmować na telegrafy kolejowe iadnycl
Pochód t·en podążał dla połączenia r.i«;. z głów- depesz prywatnych od pasllżeró~ i adre owa/
DL'agoni ro~yjscy pod komendą, a raczej Uj m ochodem.
.'
nrc~ ~o pociągów i z pociąg.ó" o prze8~hę tm)w usługach bronIącej zajadle swycb stanowi8k I
Kiedy pochód ten zbliżał SH~ do P''\l wszego nI l mnych, a zwłaszcz.a D1e prze8yłac depes&
biutokracyi, odnieśli walne zwyci~gtwo nad bez j ~ostll, ob,ok ~łacu K;'us?bego Z&stą lła mu drobę rzą,dowych z'Vykły~~ I cyfrowanych z wyją'kiem
bronnym ludem, który z krzyżem na czele i mo- p~echota l nabiwszy bron uszykowała s ~ do r1a
tyc~, których 1l':!sc m'Jże ukazać się korlystną
dlit"ą na ustacb w 'szedł na ulioe Pabianie Dla salwy, Z\warczały bębny raz i drugi.. .. w mlereeach ruchu wolnościowego w ua adzie,
prowaó~ony przez knp~8nów, aby;' godny swej Wó~czas, k~, Winiar~ki, ,idący Da. c~de tl,.c~o Równie,ż nie będ~ ~~zyjmowane żadne depesz
od , woJska, z wy.)ąt'lem doty z~eyeb po wrotu
tradyc l sposób UCZClĆ zurzę wolności wilcho- du, z r6Cll s,~ ,do pohcmalstra Pal)lanc p Ś ~la
d~ą?ej uad ciężko 4o~wi_adczoną kraidą, jeżali sk,lUa, aby za~lłecbalstrzd~ni8, g~yz je~dźcy sa- wOJ~~,: Daleklfg J WIIchodu, t:udt ei powrotu f:!,
ntilc mamy słowom Mall1f'stu z dnia 30 paźhier- mI dobrowolUle zawrócą, nIkt bówlem z uczestni, zerwhto;v do swych stron rod lHlDych ro' II P)
nika,
.
ków n~e ma zamiaru staczania walki z wojskiem. ciągów ,sanitarnycb i rekrutów, D~pe Le i 1 I
Zwycięstwo bJło zupełue, nie obyło się ua- I chociaż p. S~i~skin żadnej nie dał odpowiedzi d8~meryl bEtd~ _~I'zyjmowanc tylko t), k (}re są
et bez łupów wojennych w postaci zdobytych I ballde:ya z~wro~lła 2; powrotem,
w lDt,ere~ach kOI~', Depel'lM, d,otyczące pnewoszt udarów.
PIechOCie Ole kazano wprawdzie strzelać
:loU WlęŹUI?W pOhtrcznych, takze D e hędą pn..:_A jakiei to były sztanda. '!
ale oddział nie zmienił pozyryL bl'jowej C) wy: sylant; wladomtŚJI tego rodzaju m()~ą boi ć tylk
ChOf'1g
z Matką Boią Ct.ęstochowsk<l
wołało pupłoch między Jndtm, Naraz ~ezwany komnDlkowane 'przez wydziały thulC~ne i !>lui·
O ędo , nicl iew
ą P,)lski, czczoną. na całym ob8za~ sygnałem na trąbce, nadjel hal w pdoym gtl, bę ruchu, o Ile dotyczą prz \\'uZ &.rcutant ',w
rzt' :ziem polskicb, z tą Matką lhżą, której kult pie, pl~ton dragonó i z obnażouemi szablami ~wyklJch: DJpe3Ze, dotJCzłj e . rz ~wozu ocz
Xl e .... b lm )est przeciei i zwycięskiemu wujsku,
r::uclł SIę n~ odieżdiaj~~ą ~oi banderyę bezbroD- l naprawIaOla z~p iltych pr,Ze\~oJil "I w teleg-afl
c{)
meda"Do sromotne cduoa:lo porażkI nycb W10Ś()lan, którzy UCIekać poczęli, un08ząe rzą~owego przYJmolV~nc Ule będą n c l
% 6
W wake z rzeczyw'styl)l wrogiem, a dziś sławę
zsobą "1łztall;dary". Dragoni, dos'adając bardziej s~reJku, ~jezw,a, wydana przy t.)ch zar,.JtJ·
. ,,:ego oręża nratow~ć pra~nie w dzikiej napa- ,rączy~b kODl" dop~d~all ,biegnących w rozsypv e mach, konczy SIę słowam;
,
Hel DA bezbL'onny modlący Sl~ lud
włościan, tnąc l płazuJl\c lcb pałaszami bez miło·
"Towarzysz! Naszym ObOwlą'l.kiem Ul ~a'·
"taudar z Orłem B ałym, który od wieków sierdlia. Wyrwali OD! '/, rąk włoś)'au sztandar uym Indzi uczciwych je t nie być uarte- ZLOl
był i zem wilie j, jeno g dłen P,-liki, przyję z M tk,ą ~J _ką, ~ecz sztanial'll 70 B:ałym Orłem ": ręka ~ teraźniejszego rządu i nie bra t et:ot ID I d ara ia Jej istnienia i istn\ejącem do wyrwac SIli Ul Ole udało w cal lici, gd~ i uoho' cIaib,r meśwladom g:> udziału w tej haniebne}
dnIa dZl lej zeg , } ko b~rb Królestw, któremu d2ąn,Y c~orl!ży zerwał l:I~tanda.r, a. d ~ewce po·
rob )Cle, Pokładamy uaJz\8ję w D szych 1uw
i D fil t k 11 tJ tucyjny przywrsca ptJrleptane rzucIł. Z~ dragoni nie pla.7.0wali, ale cil1li na- J rZ.f8zacb_ z telcg~~fal ,zarówno w~zl peter burprz z rbemoc p awa,
praw ę, do odem nu tępllj ,cy e ):zod
eden Bklego_ 'ako też lUuyea l· e\ że
da Olll J lal
wy t czono za bezbronnemu ludowi
z . jdHcow. \VI
oadjci.
dragona
l
dobre
uezClwych Q yw dw~k, yl~<) tern lJ że 1'1 zradowany z obietnicy z HZ. Ją wZnie8i(D~ do cio~ rozmyslnie spadł tell ko~eja~zy, WZ61~deUl kolegów, kt')rzy' n e
przy óceDlQ mu praw nar(}dowJcb, wystąpił
z k(}uw, Rodne ZWlen;~ (t, J, koń) ma przeci~· za8tosn~1l SH~ do tegCl wezwanIa, z IJt0809r31l bępod t 'swi~t z mi ~wem' znakami pr:.t. taremi: ty ark na głębokość trzech cali.
dą na.Jsr~ż~ze środki represyjne_ T JW aft)!lL
Matką .B i~ ,CLEtlitocbo"ską I r1em ,Białym,
Po rozpę~~eDiu banderyi, dragoni ze śpie- me zaJm~Jc\e przewc,daik,'Jw z~yt szczegół, werul
• nIC lDnego, t) lkQ tAklO
m.l'~ zn~- we~ p~wr6clh do miasta i tu dali fulgę Hwym depeszamI słuib,u~emJ~ ktora UIO w oszą n DCI.en e owe pochody nar do we, pneclw kto- dzaklm lDstynktom, katując batami, kogo tylko wego, przyczynIają stt8szhwą ptac na cent. alrokracya występuje z taką z ciekloścIą; u' po k li ze spokojnych przechodniów a międ'i:y
DyC~ stacyach w~?ł ~w?ch Pet fsburga l M k ... y,
ry
ne
icz m WięC e' , j U) "uakiem ilnie innymi poranili Dabajk~mi w spollób nieludzki gdZIe koledzy WaSI ln~ upad j. ~e ZDuie .. i . ~rer zb uzonej ,li iudomoŚ(ll narudowej, prutestują' niejakiego KalinowskIego, ktory stal ilobie ~llo ,1egrEafiit.om uś .stacYi K"ów
yrllzamy ewo-a,
J wonIe przeoiw upra~i nej ~ la q gOl:li'
oJnie, hok fa_bryki, Kindlera, przypatrując s:ę P?gardę za przYlmowau,lerz< dow ch d~p~ ~ eJ
w c
"ileZ b li IIkr Cję p 11 yce wynarodowle- dinklej beoy. Na WIdok takiego bezprawia ro- f.owan'yv~, p, ~pl a:l , Z ,U~L k • leg atijtow w\rej
IItat czne bankructwo jest tak wi- b')tnicy obrzucili dragon6w gradem kamieni.
zł mOt! le 'II sklego, A ~k\lleJaw",
dOC7.n ID I t k snpeloem, _.
D!ag~Dj, spos~rzegł8zy, że mogą oberwać gu
y,
KALINDARU
) o źródło ej zac· ek ś~i, z jaką p81lowie za, uCIekli, oficer Jednak dał 8trt z rewolweru,
h r
y i inni prześladują wszellue oznaki świa- kLóry tr fił w bramę fi:lbryki K;nllera.
IlONA SLOWIA1""SKlE. D z i ~ Wolidl\ra, J uIr.lt!
aro OWf'j Indu pclsk:ego, nie przebieraZ banderyi włościańikiej ośmiu lud~i otrzy- t r o Wl!\dyslaw!\,
STAŁA WYSl <\ WA OBRAZÓW ulica PIotr !iwa
'lc w rOd.-acb, nie Cpfl'jąC 3ę uaw t pned mało ci~żkie rauy w głowę, dwa' lic sze, OpalJd I~pcm l pcdidyą.
trzonó leh wszy tkll'h w szpitalu fabrycznym nr 16 OtWllrtl\ o: godzIny oj rl\no' o godZIny & 18
czordOO
l k bylo
Pt.b: nicach
. K;ndler przy pomocy f~le7.eTów,
TEATH. v!CTORIA D t i ~
bill praw kolt ..
p I.va~ow, nacz...lnik powia U h.skiego, tak
, W n,l! ZR~ wczorajszym dr Eic Iler zlljął komedya l\lallli!\ ,TordacH!., POCZąCA;' o godzinie.
bardz
1 blący
111 ę "' .. ć w obrome ludn l J s ę rannymI i dOł(o al oper cyi 8 rannym Z'l- czorem,
ZbBH_ • J \.' J u t l' o wie' praco\ l ikow frSl;; Tbełpit;c,Y Ij' ~ z tem p bliczni~, Jut w lir dę za -, dn~mu, nich na szczęście nie grozi utrata życia,
Il'czore,
WUJdOLillony b) ł przez org2U1zv.torów pocbodu
WIelu z rannych udało s'ę do omÓw o "Ia- skkh 1 fpl z~r~ Ich {tT a rot 38 o godz,
J
u
t
I
o
zebranie
czŁonków
zydows1neg'l
r~,u ,
~.af(d( , t'150 w, Płlb' Ulcaob o ~1}.m;eno?~J manio, eoycb sihll.:b, ilości wi~c icb ustalić n'esposób,
dobroczyntJo '1 !Dlaga 45), o godzlnl 8 \VI "zarem,
t~tac51, pomlmo tJ ~o o~ta~llleJ chvnh nl~ ra Takiemi krwawemi zc;łoskami zapisał się
Ci:aK braci TRUZZI. 1> z i s pr7.t:d"tl\wlenie o g,
c)ł ll.k go, za ;arlom~ć, z.e Jest te,mn Jr~ec,Lwny d.i n 10 !:)rlldn-a 100;') nitu w P .. l>ianicach, do· 8 I p6! \Vleczo~em,
I DlI f
Dle upr1.Cd~lł, ze w tllZI~ dOJś~la do rzuca'l\c Jcden więrej ryf! cbarakterystvczny do
fi nt u pochodu! dla Jcg
rozpędzema uzy~t} zo
dt.i j6w (,biec nej nam Kou8tytncyl. " jednak
~tal1 e II la ~bro}nn, am ~el. Dle przeszkodzIł wy
lud nasz wykazał wiele męstwa i dOjrzałości,
rusz n ,u po~~ u z kC~cl~lła,
gdy po udcr~cnin w, d,t:~ouy kc~cielne na alarm)
- ,
~ d pD.ld:t.ruy za bl,eglem wy~,adk6w, ,
I WlOt uy, ozpac2.ą, IIl!Y me prze"l sławił sile, lecz
,
Z rga,ulzowauy, l ~ e1. włrścl8n okolIcznych I pokrzy dzony tak Ciężko roz:lzedł si~ spokojnie
1 ID
kan,ców, PC1b'a, 10 w8paDlały ,pochód ,U81'<I: do dl mów, puzostawial~c wawT~yny zwyci~8twa
Kursy wiełlt;o~owe dla analfabetów, Gr tOO
do y w nledzlc ti ub,leglą o godz me 11 mln, 4:> dla tycb, kt6ny tylko nad bezbronnym Indem
obywateh n .lut I Z hardZI , post n Hr ł) od ~ '
wyru 'ił z th Ił;g'nIaIDI DSfodoweml i koNciel. zwycięstwa odnosić umieją,
~ego ,Rokn, I'u.p _z~ć b z la· ą 11 U li czytaniu
uen I 'J, koścluła iJll Starem. Mieście, prowadzony
l PISROl& WieczoramI dla (orO ły u orar, ur1.ą
przt.v, duch wienstwo z krzyżem na czele.
.
dzać dla nich pOi\adankl i ogót e \I~t lIcell je
Na rynku przem6wili do uczestników po
Kursy unąu1.ane hqdą VI ... k 1(: pryw.ltoej
W
ypaJki
tlni
ostatnich
dJwiodły, ze prochocu dr, E lhler, a następnie ks. Załuska ze
pr~y
ulicy Zg er<lki "I J\~ 43, N -' trwać b} Zl~
Rigov.- , poczem gpiewaJąc pieśni narodowe, po· wokatol'u\\ \Y naszcm Ulie~cie i kraju dnżo, cud~ienD\e ul g d~ nj 7-ej d) ~ ej viec'l.orew,
Wyr3stajH, jak ciemne duchy z p011 ziemi,
chćd I n l.ył uht' re: Szkolną, Tuszyńiką, Bóź
Zapisy przyjm lwane sa w· bkalll .U Y poży~z
DIZ!:~
'-arszl'\w ką, Pr2,y wylocie ulicy WarBildźlllI rJstrvzni) rozs~dni ~ Zadaniem na- kow~ os~olędnościowe.i l"riy l ':'1 Z';IC sklej :'i1l ó-!
zaw ' j przec' ł drogQ pQcbodowi pluton dra
szych wrogów- wywołanie zabUl'Zell. ~ie pl'zy- (Odzlenme od g)dz, 3-eJ do l cj pJ P J!adniu. )
gonów z (flcert m na czele, który zażądał ata.
Bunt w więzienia, W01.Oraj w wi«;zienia ł aL
no ,c,(J, .. by lod się 'ozszedł. Było to niepodo- klada.imr do tego
kiem
ZbuDtowah się wuys;,y więź!:iowic, kt t.y
!)Ja
szatanów
piekło!
bieńl:lt,'(, Ul, gdS ż tuk znaczna 110M ludu, natło ,
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czy oko!n goJzicy 9 wicc'lo'em na ul. Bredllicj

(Niech
Woj'lko iut~rweniolVhb i spokój

mieszkł I\;y
zauważ) 1\ jak ie ~ niem 'we postacie
już samym wyglądem zdradzające, że n\e mają
nic VI tlpóJnt'gf) z żadną z warstw naszego społe·

przywrÓCiło.

Z sądn. Na u'loień 9 g:udnia sędzia pokoju
XII rewIru wyzllaczył klluue.ście spraw. We

czeństl'fll.

L.,d~ie
ci gromt'dl.ić Y'ę zaezę i w końcu
ulicy Ś~edniej, zwykle o t.ej porze pustej. Pude·
rzane ich miny i złowrogie s~epty zwróciły uwagę
patroli robotniczY(lh od pewnego już czasu
zorganizo,vanych, gdy p między Judem krążyć
zaczęly p!lgłoski o gotnją(lym się pogromie ży
dów) o którym, ne ~z prosta, nikt pośród nas nie
myślał, lecz przeciwnie 1. odrazą odpycha mylsl
samą.· a.by
coś podobnego zbrudzić minło nasz
ruch wolnościowy.
Zaalarmowano wjęc mies'lkańc6w tej dzielnicy. którzy uzbroiwszy się na prędce, w co kto
mógł. wybIeglI na ulicę.
Na ten widok zgraja .<lurnej sieciny" razpierzch'ła się w pola i znikła w cieniach nocy.
Pomimo to dr) godziny 12 ej w nocy mieszkańcy
b)'I.\ jeszcze dwa razy alarmowani przez ohydną
b:1Ddę i odparli jej napad.
Pll północy znów <C'lat'na secina> przeniosla operacye s~oje nB ulicę Widzewską, pomię
dzy nlicami Główną i Nawrot.
Około godziny 1 w nooy, na ulicy Widzew-.
skiej d~ły się słyszeć jakieś głosy. Stróże nocili
zauważylt Jakieś indywidua, kręe~ce się po uli
cY·lkubwe~.
cy 'Oitolo godz. 1m. 00, do domów, położonych
Poll(~yauta osadzoo ) w areszcie. 0 wypadku
przy tej uhy, ktoś gwałtownie zadzwonił, a gdy
zameldowano policmajtlttowi m. L ldzi, któr'y Z<ł '
stróże uie otwierah furtek, pytajl!,c się tylko, kto
żądał śledztwa. w celn wyjaś.lienia p:zyczyoy dzwoni, odpowiadano im, aby byli w pogotowiu,
tycb zagadkowych wystrJIałów I ukaranIa sprawy' gdyż <czarna secin.. znajduje się w pobliża.
zaJśr,ia u licznego.
W jakieś półgodziny ponownie ktoś pDcząl
Ć.ioaenia atraży_ W czwar'.4:: d. 'H grudnitl.
dZWOOlĆ, struże wy8~li d() hram, lecz otwierat5
o gvdziui'l."j i pół wieczorem . odbędą się :'wiezenia syich nie chcieli. Wobeo tego powiedziallo im, aby
gnałowe [V' ·oidz., IV dom-u rekwizytowym lU odd~ialu.
W sobotę d. 16 ~rudllia · 0 godzlnie."7 wiecz . . odbędĄ . pobudzili lokatorów, gdyż niebazpieezeń~two jest
blizkie.
się ·~ wlczenia sygnal'Jwe !I·oddzlalu'-w dOllu rekwizy·
towym lU oddzialu.
O godzinie 2 i pól poczęto gwałtownie dzwoOgólne osłabienia:. W <:il\gu dnia wczorajsze- nić i dobIjać. ię do bramy domu nr. 104. Stróż,
go nltsl~puj8;ce osoby ułc/l;ły ogólnemu oslabieniu: na w otoczeniu paru lokatorów, podszedł do fartki
ulicJ 7,lelonej nr. 6 cli:lllwiell: Jat okolo 18, od którego ,i oznajm ł dobijającym 8i~, że nie otworzy, wod
,n~wtska i :.'.resu nie dow:ediliano Się: na ulicy Kościel
neJ lir. 8 A~ast8.zya Big lewska IM .48, bez zajęcia i powiedzi na co, napastnicy poczQli r~bać bramQ,
co dalo powód do ogólnego alarmn. L'lkatorzy
ml~zk 016: Ul!. ulicy Dl,ugie.! nr. -\0 Wiocenty Knop"f
111./, 4bi 0110 IlUcy Uenedykta nr. 4.0 Mateusz Hiegllllski
pcotwieraJi okna l pOCięli woł ć o pomoc. i\Iies1
Id. 0-11' na Srosle ł{okiciń ~kiej nr, 36 Wawrzyniec Ska- kańcy 8ąsiednich domów, słyszł!c to, powybie
l11p3 lat 411, &ez zlljęcia i "na ulicy !{rótkif'j nr.] 1 Jogali na balkon , równioo w~}}ajł\\,;. o ratunt;k_
ek Abramczy!: lnt 23.
Wy9llo lo to ogólną p Olk~,
. o, że ' c
Str az r; .~padelt. '\ i fabryce Land ~() przy
szyslki( h stron nadbie al! ludzie, uzbroJem
uii"y il za lI'!. Hl Józef 1\.&.;;z.) l ski, robotnik, mies1:kają~r przy ul. Z!elonej nr. :.1:3, .llaklad.tją-c pas transmlw kiie, drągi, siekiery, topory I t. d.
•
~YI!')Y na l-ob, ,'::08t81 w nie wkręcony, odniósl 7hma,Z!lwezwauo telefJneliil II oddział straży ognionit) obyd, 6rh nóg i lewej r~ki ::itrasznle potluezony,
w .a.le prawte beznadZiejnym, po udzieleCllu mu do- wej ochotniczei. który po przybyciu na miej~ce,
'owiedziaw zy Iłię () ~o chodZI, zawezwał do poraź.ot>., pomocy vrzoz Jekarzl\ Pogotowia Oll miejscu wypa leJ, zOHa z~'11tlzlony do >Silpitala CZt:rwonego' Krzyża. m([cy oddział I
W c·ą.!1;u zniesvełoa półgodziny
pad, i ójki. ...T ło ulicy Pala.u-:wej nr. 12
stanęła w pOgotowlU bardzo silna lIamoabrona.
.(Batu
AlItoni ~!odrzejewslil.: ·c.eśla lat 4.4, zostal prze.:
Rozpoc~ęto poszukiwania bandytiHv. którzy jednak
paru wylostków ;'apadnięty, I'·tól zy .bombllrdując /Zo kil.
kurzystając z ogólnego zami1l8zauia, ~b egli.
mien . i, zranili mu glowę I: u~ta: '. Ta ulicy mu - iej
Na Dl cy zaś WidzewsKiej i G!ó. nej tłum
,?r. 61 Ignacy S.cw.lnke szew,. Jat, 41, zostal pr.zez malzoukó
Stau;s 4W(. Hizel lat aU i jego żQ(~ę Waleryę
bard~o lic7.ny
zatrzymał jllk:it'gcś poj( j 'zauego
Jat li.? napl\dnięty pobity, i..en również nf.pastnikow
clł"wicka, kt6ry in8l:zył d()lLy. rZUCił SIę na nieparallII.
go i pobił go ba dio ci~iko. DJ rannego ('beia. Z ~ alenie aif.: sadzy_ W ('zoraj o /Zoli;6inie (j ej
uo wezwać Pogotowie rallaok' wc, lecz lud do
WtlX'zore!'l Wi!ZW8\ly bvŁ l-sz)" .. ddziact strazy ognio\ ej
iywet;o oborwny przełJ7.kad ~ał tema, dowodząc,
ocbotlllcit{)j UI\ u'tco \ ~egieluiarr" .do domu nr. ~.e, gdzie
pal!
'sadze. które ugasili ko !niarze.
iż dla takiego potwora Ole Dtieży niepokoie in.stytucyJ, uiosącej pomoc ladziom, zasługującym
Zucłuarała kC"~ież. JQc!{ dZiiliejszcj przy ul.
lPnejazd Sl'eloi)l)ą y.oste.ta zuchwatl:a krlldzlaż: Pomiędzy
ua to, de n;e wyrzutkom ladzkc8cL PomImo to,
• o~ yami. oznaczolI· :ni nr. lU I 61, jest wolna prze· sko"o lud się cokolwiek UFp )"oił i rozszedł, ktoś
'trze l o' o u ~ lokr:i; sk~t:yst II z I' e~o zlodeleje, wt:a·
wezwał Fugotowi ~ które ranneg( od "iozło do
.mall ot ór , WUI Z? f .dos'all się dQ ' r epu krawca I" >'Alek~andra, prz.yczem twierdzono,
.'... ego, .. kąd ubrali rozn~eh futer ł l!. warów, war o 'ci 8zpit la Ś
>D.luJ'o 4001/. pt. Aby zabrać taką I!o~c . 'o waru, potrzeba że poduue przez rannego nazwisko
r(ls i adre
ł:rlo u~zrn'
) przy P(J!n!;':Y furmankI która -*,'al\ ma- łly jego wSpWoików oJ Iy zmyślJne. W parę gogl tylko na ...,:.iey tak m(' '!twej i ",rr/.Ii7.00!lj ':.k uliC&.
dzin po I'rz wiezienia rannego do szpitala BN.
p.. zd.
Aleka udra z.i.awJa !lię policy a i przewio?oła go
-!-:-:do szpitala Clo()rWoucg~ """rzyill.
W zoraj po ,godz. 11 li' 11 ey g:OIl a la ludzi,
uzbrojo:l'y(;b w kon palną, Ij e {ery, widły I t p.
pl~e(!hod~iła z li {o,sem rrzez: ulic~ Pr,ędzalnianą.
G:oIDlłda 7.llalazł zy s ę l :zed domem . ~ 20,
/
l .
'w ... zbu z,la stróża, kwry utwOM:ył br. mit Przy<O'l rn
Recinłp, aby na hańb~ cywiliz cyi rozbysze, (bj~flliwszy stróża, iż. po ~u ują Jhefg,
lloczą(i
nasz) ID kraju dzikie pogromy, w ogn:- L1l8zkiewicza. za '1o'odltwego zło . ej, który b Jł
Bk
u~ZtJo pr~em. lu, które widocznie orgll.ni.
postracbEm dla mie~7. .. ńcó\V t j LI. elniey wt r.
~t rom
otw roych band, wJdało si~ najbargn~li d,) mieszitania Audr.r.eja Ł'l zkiewlcza 0;C8
tl~.icj ptdatnem do wywolania hecy, urąg.łlącej
poszukiwlnego. Nie znal zlil'r.y Jjz fd tutaj: g~o
uy tkiemu co lnd1kie. Ale niebawem Ind nasz mada idąc za wska~ówkam', uLka i~ n nlicę
r.~gd_ uie IIplami m~czeńskiej szaty polskiej beR Jkic llikt; >c:l! 3~. P śc'g b.l owocuy, gdyż w
zecełl twelII, Iligdy i nigdzie na całym obsf,arzc
domu tyUl w cfjcyn:e, znaleziouo J6zd~ VlSZ'
dem polskIch. t oto dowód;
kiewicza, naleiącego. do <c7arnej !leciny:. u ko·
'c~(raj około godr. 7 wieczorem l oddział
cbauki lUec8ówuy. Grumad& wywlokła Ła~zkie- I
Straty ('gaiowej ochotniczej, przez telefon otrzy- wicza z lóżka do sieni i tutaj 2oIlc2.~ła zadawać
J) al wezwanie,
aby był w pogotowiu, gdyż w
ąłU razy siekierą i innemi narz9dziami. Po zamieście pojawili się czloultowie <czarnej seciny.
m~rdol'faniu swej cfiary, gromada ratowała si9
i niezawodnie w nocy b~dl! usiłowali fJZpOCZąć
cleczk~. Józef Łllszkie,vicz, jak stwierdzono, I
8w ojł\ obydną działawoś(!, Jakot w iatocie rze2 ra."Y już odsiadywkł kar~ w więzienia.

zwane w liczbi~ 22 osoby utawlły s Q dfJ l'lądu,
lecz pomimo oczekiwania G'O godziJY 4 po poludmu, s~dzla nie przyhył, 'wskutek czego sprawy
nio były rozpa~rywane.
% Balllt. Dt ~ w n'Ocy, przy pllmocy woj·
-ska, policya do~tOnywała rewizyi w mieszkaniacb
ludnoś.:;i, zamieszkałej na Balotach i odbierała
'Wszelkie ra·z~dloia, przygotowane do samf)obroprzeCiw <cza.rnej secinie'.
Strzały.
et:oraj około godziny ~ wieczoorem,
przeJezdżaJący dorożką w stanie pijanym polio
cyant 3 go cyrKułu policyjnego MlchajlowM 1143
'-dał kilka str.l:llłów z rewolweru. Jeden strzał
pad! w 8troa~ kawiarni nGrandCaf<t!· - drugi
w łłtronę przeciwną około sklepu rękawiczek
:S~eff()era-t~zeci uś wptłbliżu ul. Prr,ejazd.
Wystr~ły te wywołały poploch wśród przechod~ą(lycb. Przechodnie uciekali, aby schronić8i~ gdzieko:-'Wlck.
5trzalf słyszane były w mieszkaniach 'fron·
towyt:h i z~straszyły n e~miernie lokator;)w.
J ldąaego policyanta dopędził jeden z przechodzącyoh dlCerów , od ",iód .go do kau\:tlll'ryi
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Przez nUCI} No liozarzewską wczoraj okob
godziny
9 ej wieczorem
przeciągała ~ baDd~
z "czarnej seciny". Banda ta rzucała kamieniami w sklepy z artykułami spożywczemi, niIlzcząc w wielo miejscach dobytek ·właścicieli
i wybijając 8zybr.
Jeduego z bandy sehwytano i dorabie go
ukarano. Pozostali zbiegli.
WcZ1lraj na ul. Aleksandrowskiej grono n;cponiów uilłowało wywołać poploch wśród mieszkańców, woł8ją~, że przyszli do Ł1d·ti członko
wie "czarnej secir.y" z zamiarem urzą henia pogromu.
Pogło8ka ta jednak nie jeąt u8prawiedliwiona.
Poza tem w innych dzielnicac b m ill.9ta samoobrona b.jła również czynna, a Df!!łtrÓj bardzo nerwowy.
Wogóle pobito kilkanaście osób, podejrzanych o należenie do Itczaruej seciny".
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1iyśl oiywienia i rozszerzenia dzia!alności
S~owarzyszenia śpiewaczego .Lntnia" kiełkowała
oddawna w bnie zarządu tej instytucyi; nrzeczy-

wistnienie atoli tej idei-:lastąpiło dopHJrn obeJnitl. Spraw~ tą gorąco z!ljął się teraŹliej,zy p,ezes "LntUl", zwolując w tym celu nadzwyczajne
wdne zgromadi::enie członków.
W bardzo też lioznym komplecie, b() w liczbie 79 (a wtem 47 czynnych i 32 zwye~lljnjcb)
stawili 8i9 członkowie "L'ltni" na zapowiedziane
wczoraj o godzinie 8 i pół wieezorem zebrauie
ogólne.
Zebraniu przewodniczył prezes p. Aleksander Babicki, który zaprosił na asesorów pp AugUita Raubala i Antoniego Urhań,kiego.
Stosnjąc się do nłożonego porządku dziennego, przedewilzystkiem sekretarz, p r. Lenartowicz
zajął. się odczytaniem protokółu z oBtatoiego ze~
brama ogólnego, który przyjęty zOlltał przez z-O'rJmadzonycb.
'"
Następnie przewodniczl4cy przedstawi-l zebranym wniosek z rządu co do natychm;ast0wego
zró,,:nania praw czł nków zwyczajnyeh z e~yn
oy l.
Według dawnej ustawy "Lut[\i~ kierownictwo
instytucyi spoczywało wył .cznie w rękach cd Inków ~zyn~ych. ~tó~ z rl';ąd, upatrują!! wtem
tlłU870Dle niespraWIedlIwośĆ i 'rzywdę wyrządzo
ną ~złonkoID zwyczajnym, którym po"inao przysługiwać prawo głosu, \lznał za konieczne w prawac~ tych zrównać zwyczajnych członkaów z czynnymi.
Tak chwalebny wniosek zl1rządu prLyjęty został przez wszystkich obecnych bardw życzli"ie.
Od tej więc chwili zarówno czynni l:4k i
zwyczajni c:.r.łonkowie korzystać będą z praw jenakowych.
Po przyjęciu puez balotowanie 31 kandydatów ~a nowych .członków "L'ltni", prezes instytue!1 przedstawlł zgromadzonym projekt gru utowne] zmIany ustawy Sto" rzyszellia
Radykalna zmiana, jak zaznae<iył w SWcm
przemó~ieniu, poprzediajllcem od zyt8u1e opracowaneJ ostawy, p Blbicki, ma właśnie na celu
rozszerzenie dz;iałaluośei in tytucyi
." Dotychllzas, twierdził p. B., działaln-ość nL ltUl
była zbyt ograniczoną, obraean s'ę w ciasnylh ramkach
.Należy więc raz jut wyrwać SH~ z tych pęt
nałozonych przez dawną u8taw~, a wprowadz ć
nową, dającą zarządowi nowe pole do dl:ialania
które yra~810l)y 8:<; w korzyś~iach, Spływ3J 'ley('.h
na wszystłnch członków polskIej ius ytocyi jaką
odda na je tStowarz szenie piewaeze L~iłlia"
w L'ldzi.
"
Zad niem "LutDi~ p.>winno b ć zr7eszenie
ześrod.ko~auie .ludnośoi polskIej nietylko prze~
k~~ewle~le zam.łowania do pi( ni polskiej i sztu~l, lecz l przez stworzenie środków, p()duo ząeych
mat} tncy~ pod wZf;lędem kulturalnym, pnez do~tarczanle członkom rouy"ek, n zlacbetaiającvch
l kształcących nmJ8ł.
Z chwilą wprowadzenia w życie DO e: u8ta~y, " i?D"ą, niż dotychczas llza~ przy~blec~e
8J(~ "LntDl~ • b9dąca prawdziwym Domem narodowym polskim.
Us.tawę .i da13zy ciąg obrad tJo:Ia1lly w numerze JntrzaJlzym
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Drużyny bo~we

i kontrrewolucya.

-8-

Pow8zt'!chną uwagę zwraca memoryał przemyRłowca ~órniczego T, A. Lwowa, ogło8zony
w "Naszej Zizui", a d(maskujący organizacYę
i całą ukuli80Vi ą stronę r e a k c y j n e g o s JI is k u, który podjął próbę kontrrewolucyi i przejawił się w szeregu pogromów w całem pań
stwie rosyjskiem z wyjątkiem Królestwa Pol-

skiego i prowincyj baltyckicb.
Autor memoryału jest konstytucyjnym moDarchistą i bynajmniej nie jest zwolennikiem
rewolucyjnych środków urzeczywiitnienia konat) tucYJnego programu, co nadaje tem większą
wagę l znaczenie f"ktYLZnej stronJe jego rewe
lacJi.
Oczywiście 8am
on tylko. odpowiada za
prawdziwość przytoczonych przezeń faktó,,; nad mienić jednak musimy, że rewelacye te znalazły
powszechną wiarę w niezależnej
i postępowej
prasie rosyjskiej, O.>kar~enie, jakie autor podnosi p'rzeciwko organizacyi sprzysiężenia reakcyjllego, nie jest gołosłownem, lecz poparte wie In fdltami z przytoczeniem dat, miejscowości i
nazwisk. RewelaCJe te potwierdzają w 7.upełno
ści liczne głosy, jakie już poprzednio odzywały
się na ten temat
ze strony wielu wybItnych
d~ialaczy społecr.nych, prcfesoró" uniwersytetu
i innych osób niezależnych i witrogodnych. Z\lrzuty r. Lwowa s~ tylko jaskrawsze i o wiele
dalej idące, i za nie, jak powiedzieliśmv, on sam
tylko bierze na siebie odpowiedzialnoEć
Memoryał p. Lwowa jest dosyć dłllgi. Nie
l)'zytaczamy go w całości, leez zwracamy uwag~ lIa wywody i wnioski autora, które przytacza c ała prasa re sy j8ka,
"A zatem - pisze p, Lwow - stwierdzam,
że 'dZięki policyjnej opiece, z jakich korzysta
~geuerał czarnydl secin", EugeniuBL syn WasJla
Bugdilnowicz, liczba jego zwolenników znacznie
wzrosł8, tak, iż gen, B ~gdanowic'<l mógł zorg nizow ć "bojo ą drużynę" z fib mi rozmaitych
nazw. W tym celu właśnie generał BogdanoWICZ objeżdża przez ostatnie półtora roku
wszys kie głównc miasta rosyjskie. Organizacya
ta obe' o)e Petersburg, Moskwę, KurlIk, Tambow, Twer, Od ~ę, Rostów, Charków, E .. ateryno ław, Tomsk i inne miasta.
Dlatego to generał B }gdallowiez cbwalil
się nawet na dworze cesarskim, te "drużyny"
lIczą w swych szeregach 1 00000 lodzi, gotowych

krwią przypieezętowl! ć swą wierność dla Mo.
narchy i ojczyz!ly. W tJcb dniach jelł'7.cze hrabia Witte podc?a, składilDia raponu N"jj8Śniej·
szemu Panu oznajmił stanowczo, że generał Bogdanowicz mówi nieprawdt2,
Liczba ta była Istotnie przesadzoną, gdyż
jądro drużyn bojowych Mtanowlło zaled wie 8teŚĆ
tysięcy lcdzi, a resztę s ł wykonawczych-czarne seciny - dostarczyć im mIały "cyrkuły", za
które r91zyli tacy mistrzowie w zakresie (dekoracyjnego patryotyzmu>, jak Kleigels, obaj Neuhardtowie, Medem, Dediulin, Bogdan )wic1.-svn,
Slepcow, Stołypin, Azanczewskl, Pilar·Y..ln P.l,
cban, Karłow, Ł'>puchin, Rogowicz, S'yrynkin
i inni.
Delegaci bojowych druiyn z rozmaitych
miast, czyli jak sami się Dazywa~ą, (setnicy>
(sotienn!Jje) zje< h tli się w Petersbnrgu w pU6'Aąt,
kU pdl1ZlerDik~ i ugrz,źii w Petersburgu zupeł
nie niespodziewanIe, skutkiem powszechnego
strejku kolejowego,-nie mogąc udać się na czas
do miejscowości przyszłych swych działań z hasłem (~a Monalchę>, przeplatauem innemi basłami, W miarę okolic2Dości,
takiemi jak: cB ć
żydó;>, !) - , b ć stndentó~ !-inteligentów-doktorów - zieroeów - nawet dzieci>... według na,
tchnienia,
Tj'm spo80bem-powiada p, Lwow-"krwawa łaźJia w w RJByi uplanowana była o wiele
wcze8nif j i ZIl pełnie w lUn} m celu, niż krwawa
kąpiel, istotnie urzeczywistniona
po ogłosz !niu
manifestu z, dnia 30 v~źjziernika".
W' edług ty< h infvrmacyi tylko .pnypadkowy
zbieg okoliczności, nieprzewidziany przez ilprzy·
siężonych, 8powodował. że nie wytańcowała się
ckontrrewolucY8>, a objawiła się tylko ... ckontr!
konstytucya>, a więc prutest przeciwko aktowi,
fltano~ił!icemn istotę Najwyższego manife8tu z d.
30 p~ź Izicrnikt _ '
Stało się to dla tego-tłómaczy się p, Lwow
-że sZ'yblu bieg wypadków wyprzedził kon8tytucJę. Pow8zecbtJy strejk kolejOWY i niepowo·
dzeme pożyczki zagramcznej skntkiem ucieczki
bankierów, zmUSIły' ~dyktaturę nahajki> do ka·
pitUlthyi i Ilpo~Odowały nadanie swobód konsty·
tucyjnych, których dawać je8zcze Ule zamierzano.
<~yn Otiecz,', pill.ąc o pllwyt81.ych rewelacyach, wyciąga z pr~)toclODyrh tll faktów wniosek na8t~puiąc; "Zd!lje s ę, 7,C seus mOll.day
tego w8zystk eg.) jest jllsoym, Z Jaje si~, ja!!lUem
jest, w jaki sposób moi( my cię zabezpieczyć
przeciwko tym sławnym czynom (krwawych patryotóvu, Skoro przywód<:y (,z 'rnych secin są
nietykaln~ m', to oczywiście niebezpieczeństwo

nie min~ło, Nie ulega wątpliwości, że utworzenie i uzbrojenie milicyi jest obowiązkiem, który
dyktują nam nie tylko wzgl~dy taktyki politycznej, ale samo jut poczuClJe samoobrony,
Milicya musi być utworzoull. za kaidą cen~.
kto tega nie rozumie, kt,o CZY"Ult: lub bierllie
opiera tlię i przeszkadza tema, sbje Ił li przestępcą, mimowolnym wspólnikiem najemników
czarnych s(.cin".

v Związek lekarzy polskich.
Powracsiąc do sprawozdania z posiedzenia
lekarzy łód~klCb, odbytego tl biegłej niedzieli.
nadmIeniamy przedews'l,ystkiem, że delegat Warszawskiego oudzlalu Związku lekany polskich,
dr. M~czkoW8ki, zasłużony autor FaC o bi'8toryl
I teraźniejszym stanie 8zpitalOlctwa u n &.8, zd .. l
sprawę z organizacyi Zoviązkn w Warszawie,
Z początku warszawskI Związek skladał się
z "Kół szpitaloycLW, do któr) ch wcbodzih leka
rZtl', prac u,ący w plJszozególuych szpitaJrlch, Już
od samego pJczątku ZWiązek oprócz el'l .. rakteFll
zawodowego nosił i charakter polItyczny. Tt!ll
ostatni wz~lą1 , zmusił z b:eg em czasu do reorganizacyi ZWIązku i znie8 eUla rganizacyi podzielouej na "koła 8zpitalne"
OJhyto liczne
zebranIa dla opracowalllU usta y, która po wielu przeról>kacb w celu jakna treśc iwszego Jej
opracowaDła, przedstawia 1l1tt ul een e jl1K nastę
puje,

1.

Cele i zasady,

Związek lekarzy polskich
n na celo ~jednoczenie lekarzy polaków dla w!lpólnej obrony
praw narod{)wycb, politycznych, bpolecznyeb i
zawodowycb.
S 1. Dąiąc do wywalczenia należnych nam
praw lJarodowych w granicach pań!Jtwa R SYJ
skiego, Zwi,!zek ma na celu nnar{jdowien'e
wszystkich instytucyj leczDlczych l uczelm te
karskich w KrólestWIe Polskiem,

U wag a. Wubec ntrndniooych warunków
kulturalnego rozwo'u narodowego, wobec waimści pod t m względ m z d n '!'l l'iilitowyt
w chwili obecnej, ZWląZ k uwail>. za bard.u
pożądane zakładanIe przez czil,Jukł,w swyclJ
szkól wszelkIego rodzaju miejskich i wlej ku:b,
tanich. bibliotek, czytelnI, ochron, uiząd7 a .:6
odczytów popularnych, noi ertiyteto
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Regulamin w,ydziału wypracuje sam wya zatwierdzi zjazd delegatów.
.
,8
.
S
edzibą wydziału jest Warszawa, zjazdy
§ 2. Pod względem politycznym program
mogą się odbywać we wszystkich miastach KróZw ią~K u polega Da uastępujl!.cych zasadach:
lestwa.
łl) Wyodrębnienie Królestwa Polskiego, praZwiązek podjął wydawnictwo,
poś więoone
Wl}O lolityczn8 ;; atonomla z sejmem nstawodawdział'alności i potrzebom
społeczno lekarskIm u
czym w War~zawie, [oparta na zasadzie ró"ne':'
go, bezpośredniego, tajnego i powszechnego gło nas. Dlieło to jest już w druku i ukazały się
Związek
pornszJ ł spraw~
Bowania btz lóżnicy płci, wyznania i narodo- pierwsze zeszyty.
wprowadzenia
języka p::>l!!kiego do szpltalolctwa,
w(~ci.
b) Zagwarantowanie obywatelom wszystkich co już t hecDle we wllzystkich sZi>italach warszawsKich zostało pr~eprowadzone.
wyznań l narodowośni równości wobec prawa,
Obecnie powstała myśl zrzeszeriia różnych
ohywatelskieh woln( II :i, swobody z( brań, związ·
związkÓW
zawoclowych i utworzenia zwi~zku
ków i Kłowa, nietykalności osobistej, oraz swozwiązków, dla łatwlejtJ!ej walki o zdobycie praw,
o{J€llego rozwoju na terytoryum Krolelitwa Pol·
·w zakresie narodowym l kulturalno· społecznym.
sklego j cnłego Państwa Rosyjskiego.
e) Systematyczna prawodawcza ochrona pra- Delegat zaznacza, że niedawno utworzune w Warcy pod kontrolą organizacyj robotniczych i wo· IIzawie stowarzyszenie lekarskie nosi inny cha- I
rakt(f-c~ysto zawodowy, pJ CZęŚCl i towarzygOle pracowniczych, oraz ~prQwadzenie reform
ski,
pollLykę bezwarnnkowo USilwa ze sfery swej
agrarnych.
działalności; ta k, że Z "iązek lekarzy o chara.§ 3. Pod względem społeczno - lekarskim
Zwi~pek dąży
do utworzenia komisyi zdrowia kterze zawodowo politycznym, ma s"oją racYę
publIcznego, jako naczelnego ·i centralnego or- bytu. Związkowi nie nadano jakiegoś wył~czne·
gami! dla Królestwa Pobkiego, który będzie kic· go zabarWIenia partyjnego -:- platforma Związku
brzmi pOlltępOWO. Stosnnek Zwi~zku du towarował culą dziedziną lecznictwa publicznego i
rzystw
lekarskich jeit ściśle okrtŚbny, te ostat iygieoy społecznej.
nie
powinny
pozostli.Ć inttytucyami CZylftO n.u·
Nadto nZDając, że tylko drogą lepszego wy·
kowemi.
miara sprawiedliwd li społecznej i demokraty·
Prezyd ujący dr. S :erling zaznacza, iż jego
zacyi społeczeństwa wytworzyć będzie moina
zdaniem,
ZWIązek jest organizacyą tymcZ&8QW~.
trwałe podstawy ~orządku i pokoju publicznego,
Z
cbwllą unormowania 81" warunków politycz·
Z"iąztk dl!,iy do !'ozszerzenia i pogł~bienia praw
l {)bowją~ków
za~odowych
lekany miejskich, nych, zada.uia polityczne Z.,. ątku zoslaną wywieJskicb, kolejowych, fabrycznych, szkolnych czerpane i pozo8taną Spl łeczn(.-zawodo"e, które
m{ gą wejść w 2akrE:s stowarzyszeń lekarlik ch
1 t. \).
o tłlarakterze zawodowym. J ako organizacy~
~ 4. W zakresie zawodowym Związek dą
iy uo zrzeszania lekarzy, wytl'!'arzania I~b Le· t}mnaaową. mówca uważa Związek za poży
karskich, sądów honorowych, biar infJrmacyj- teczny. W dyskusyi wyraiano wątpliw ,ś:i co
nyd). i t. p. dla podniesienia poziomu etycznego, do potrzeby zakładania Z ~iązku z róiaych
wzglłidów j ;dui uwahli, iż to samo można
pows~i i goduc.ścl zawodu lekarskiego.
przeprowadzie 'IV sto"arzyszeDlach zawodowych
lub JSlnie,ąc} ch już towarJystwacb lf:karskJeh.
II. Ś r (I d k i.
Zaznaczono, że tuwarzyst"a lekarskie prowinZwią~ek L~karzy pohkich, uznając za podcyonalne mają i ~ połeczno-Iekarlikie zadania, a
stawę swej działalnośm jawność, dąży do csią·
więc po co tworz}ć nowe inst,)tucye.
lanI ml>w,
gD'ęcla swy( h celów lir(gą:
ey wy8t~po"al1 przeciw tworzeUlll Związku
a) S.eu;t;nia I l:brony swych zasad za poZ powodu, li plalf ,rma. ool1tyc;l;oa lodzi
mMą druku, SIOW8, zebrBń, wieców, odezw, anrÓiny,h partyj nie zadowolol, db jednych b~dzle
kiet I t. p_
za p Jstępową, dla drugich za umiarkuwaną, P)
t) Wylltąpień zbiorowych i pojedyńczyeh.
co wię~ tworz,ć coś szlucznego, gdy lekarze
l:) R ,zliznzania możlu'ie D3Jd alszego orga
mog~ wstępować do JstniejącYth JUż ~arty j poniucYI Zwu~zku.
lltyc~n'y\ h, Ldpowiadających ich prlekonaniom.
tJ) Nawlątywauia Rto,sunków i porozumienia Z"oletn.cy utworzenIa Związku twierdzili, IŻ
z iDO) mi poldk1!:mi organizaoyami samopomocy. mało lekarzy należy do ś(}isłych partyj p .ltty·
t) PlJrozumiewania się i ewentualnego współ
cznych, więc wytworzenie organizacYI ochara·
~ll}ałauia z in[!emi orgaul'~acyami w Galicyi, Po·
kterze politycznym w duchu postE)powym. mo~c
\l:ul.d.. l iem w Ce8~r8twi .
kortyl.itu;e tylKO tdddałać na rOLbl1dlelłlU d ~
f) GrumadzeDle fUDdu~zów na ogólne cele
mylili politycznej wśród ogółu lekarzy. P.uty.e
Z'If~ąz1l:u i nIL oddzielne jego instytucye.
nie mogą podejmować się rozwikłania. tak Z3~I
łych j zacof",nych wskutek odsu'lięeia od udzlaIII. U Id rój.
lu społeczeństwa-spraw medycyny public~nei. i
1 C łonki(m Z w':p,kn może być każdy le- społeczno lekarskiej. Dla. tego też twierdze~l~
Ha;:. u2naią<'y zalIady i przyjęty pnez jeden
niektórych mówców, lŻ Zwią~ek. jest u nas J~z
z t>ddziiJłów ZWiąlKU.
opóźniony, nie znajduje potwierd~enia g~y 8lę
2. C,łonkowio łączą się w grupy tery to- rozpatrzyć w calY]l s.eregu spraw, jakl.e n~s
ryaiue (miejskie. powil:!towe, guberuialo(), two- czekają w chwilI przejś:liowaj - tworzenIa s'ę
rzące Oddziały· ZWiązku. Kazdy oddział stanowi instytucyi społeczno i naukowo·lekartlkiclJ.
o dlęboą
jednostkę
autonomiczną, posiadajl!.cł"4
W Rosyi wszystko to i medyoyna naukowa
wlllsny regulamin wewnętrzny, własne fundusze i i społeczna, chlć wykoślawiaae przez n~dy
własne cela poszczególnI.". Wspólność zasad oraz, I reakcyjne, istniało, u nas trzeba pracę za(lz~ć
jedo( ść crgaoizaeyi zwią'tkowej tworzy nić, II!.- od podstaw, bo dawne na.;łze il1stytocye nusz
n:ącą wszystkie oddziały poszczególne w jedną· czone, a takich, jak w Rosyi, na gruncie samocaleM-Związek.
.
rządu ziemskiego i miejskiego D1e wprowadz::lDo.
3. hkkolwiek dziiłłalntŚ 5 polityczna Z"ią' Słusznie zaznaczył jeden mówca, że oregulowa·
zku z~myka SIę w granicach Króle~twa Kongre· niem tych spraw zajmie się komisya sejmowa,
!l JWI go, sieci org~U1zacyi zwi~zkow'ych obejmują
czy parlamentarna, powołana do pomocy rzeczow8zy",tltich lekarzy p-olaków w państwie rosyj- znawców &le nim to vastąoi, sprawami temi
ski\m; Zv.ią~ek dąży do tworz~nia oddziałów na mU8i Slę 'zaj~ć tymczasowo Z"jązek. W Zwią~L tWle, lhrainie, Wołyniu, Podoln, oraz w ko- ku zgromadzić sitj powiuni nie wszyscy lekarze,
·l o.maeh polskIch w Ce~arstwie i zagranicą w ce- ale tylko ci, którzy ·s :ę god~ą na pla fJrmę po'
lu P'lcią,;:;n;ęcia wS~Yl!tkich lekarzy polaków do lityczną Zwil!!zkt; jakkolwiek bOWiem Zwią~ek
~ I'"pólnej pr~cy ua polu kultury narodowej.
uie jest partYłl p ,lityczDą, pragnie, aby rtf JTUly
4
Wk.dzt; naczelną Zwią~kn stano"i zjazd w zakreSIe społeczno-lekarskim były tworzone i
delegatów oddzialó iV Z 1f'1ązlIn, zbierający się wprowadzane ~godnie z duchem czasu, a więc
, l'zyLajmn tj Jeden raz w roku dla wytknięcia postęJ}owe.
kierunku prac.
Gdy po ożywionej dyskusyi uznan1, iż spra·
5. Q,ganem wykonawczym Związku jest wa dostateeznie została wyświetlona, przystąpio·
jego wydZiał, złożony z 15 osób, na walnym no do praktycznej strony zawiązania oddziała
zJeMzie delegatów wybrany, który kieruje spra- łódzkiego Z Niązku. Pustanowiono niezwłocznie
W~ Dl Związku w myśl uchwał zjazdu delegaprzyjmować zgłaszania j'ę do Z"i~zktJ, zapisało
tOw. Liczba ta mcie być podniesiona do 25 się ~7 uczestoików, ustanowiono komi~yę,. która
przez udział delegatów oddziałowych w miarę ma przyjmować dalsze zapisy, zająć się ułoie·
rozwoju organi~acyi.
niem regulaminu i programu działalnośe; w po'
6 KlldeDcya. wydziału trwa jeden rok; ka· rozumieniu z oddziałem warilzawskiego Z iViązklt
idy człouek mOZe być ponownie wybrany.
już nkonstytuowanym . i mającym prZed 80b~ peowych i t. d.
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delega~om

~u u~z~z~niu ~aama Mi~~i~wi~zal
Złożyli:

na

p o rn n i k.

Z przędza~nj bawełnianej P. Adama 0:,s6r4 ztożyli

pp.: Adam Osser 82 rb. a k. Admmioistracyll: Konig i:l rb., Ne;iIeld 2 rb.) Wolyński 2 rb Frąt
czak 1 rb., Kokorzyńskl 1 rb., Finkelstein 50 k., Winkler 50 k., Goldman 50 k., Cllancles 50 k.
Oficyaliści: B. Krajewsi{j 5 rb., A. GostyiBki 3
rb., J, Wllkows~i 1 rb" H. Wiśniewski 1 rb" A. Szettl6
l rb; B. KraJewski jn. 1 rb.. H. Ochmauowicz l rb,
B. Slomczyń3kt 50 k') R. Gitler 5) k, M. Olszewsk,i 50
kop. S: Mlksa 50 k., A. Aleksandrowicz 50 k., W. Swiderski 30 k.
.
Pracownicy przędzalni. Odddal przygotow.awczy: M.
WilsnolVski to k .. W. ł..awnlczlI.k 50 k.. J. Mi<-hlllski 10
k., W. Głowacki 10 k., W. Retmann 19 k., J. Le II 20 k,
J. Blczkowskl 10 k., P. Robaczyński lU k., S. Warchol
20 k, S. ·Ponclyń3kl 20 k., M. Mugaj 15 k., T. OlcLak
t:l k., K. NawrOCKa 15 k., J. Ufei 10 k., f .. Szumska 10
k.) J. l\lani"zewski 21 k.. W. Radzynlll ~O k., A. Fud~
lej 5 k. A~ Bednarz 20 k, J. DZiedzic 25 k., .A.. Gahara
10 k., M. Sniegula 10 k, A. Wachecka 9 k., M. Zimon
10 k., H. Kusak 10 k, J. !tajniak 10 k" J. Grlljb~r 10
k., J. Ratajczyk 15 k., M. Hrab~ka 15 k, J. Hrabska
15 k., W. Wilkowska 15 k., R. Fl:s 10 k.) A. Tomczak
10 k., M. Skophls:ra 25 k.. J. Lawa 15 k, J. Borowska
20 k., J. Jadwiszczak 10 k., J. Fridrl"h 15 k., J. Bednarz 5 k, A. Szczęsna 30 k. , F Augustynlak 20 k., J.
Labęda :lO k., B. ZarZyCka 8 k., A. MichJllak 3 k., J.
l:'lątczak 10 k., E. Szymańska] U k, M. tlzymanskll 10
k., J. Przyby ska 10 [" E. Karda 10 k., J. Dranicka li)
k., D. Król :lO k., F. Bloch 15 k, J. Pawlak 15 k' J.
Kdak 20 k, H. Banllszak 10 k., S. Szerszeń Li k) S
MaślanKa 10 k., A. Kop8.Cka lO k., M Galant 20 k., L.
Szyro 15 k., A. Miclel~ka 10 k., E. Konsiel 15 k, J.
.Karczmarek lO k., W. MaślanKa 10 k., lir Marciale-c 15.
k., A. Kurzawa 5 k.) F. Gabara 15 k., 111. Krawczswska
10 K, W. J~druS"'lek 5 k., M. ŚwlatkolVska 5 k, M, Kly;;
5 k: M. Kasprzak 10 k., A. Batliliska 5 Ir., F. Kllbiak
10 k., A. SIeradzka 10 k, R. Zai'smbska 10 k., R G ruszka 10 k ... J Kuna 10 k., B Maciaszek 5 k, A, Jaku·
li_I\~'Ka 10 k., F. Hoja 5 k., B. Kl1bic~a J.) k, E. 2<0
aZlll :ka 1·') k, F. Bednarek 20 k.) .1 0Atk } l , :\1.
glistanteicn 8 k., P. Czajkowski 20 k, J. Szym.c4l'.k: 15
k, J. ~ oreoberg 4, k lI. ILI e:L 2(> k. A. PoLoc:--i 5 k,
L. Mac ~O k., A dm; ',~ki 10 k, \·V MaIć la k. J. [\0walcz~k 5 l{., K. 111" ci"ku\\si{1 10 K., J. Feuskt l' k.,
S. Le'7.I:1ii 10 le, B Yaluza J l\. J. !li!\jtas 10 k., K
Miesr,Kal'1I 5 k., F. ::'Iuigiel !, I "Ii, [\. Gale1\' ki 10 k.
A. Ln[tllliir: 10 K. :\1, KnjaWitlk 15 k. ~L Komorowsk~
następnjący

I

I

M. llydorcz~k 10 1\"., hl, i\I. KOllCZllk 10 "., ]\I.
OJI' Jbiel:J(i 15 k., T. Blelarczy ( 15 k., J. Karman·kl 10
k, J. f"aszykow~k:i 10 k, l,. SObClyński 10 k. A. Finc
30 k" J I'ydurczyk 10 k, M. N'JWi'Jki 10 k, III. Kurowska 1J k., M. Kowalcl.)'k 30 k., Z. Jędrz P lci_ak ~O k.. A..
l'ilalillowsKa ]5 k.. A. ::3ll'Ltkowska 20 k., W. Ceran 10 k.,
lVl. ::itanislawska :l k.) .iYI. SzymuIi.'ka 1j k·, W. Wojna
10 k., T. SaKrajda 10 k, A. Wange 15 k., J. Koworowską 30 k. K. TorulI 20 k., A. Lipiilska ]11 k., E. Buczkowska 10 k.,;\I Olszyca 10 k., III Krawcze1\ska 5 k.,
1t) J\:'I

B. Spy(·halska 10 k., :.\1. Ciect:anlak 5 k., W. Tomaszewska 10 k., W. l'ydelska 15 k .. A Pakuh 17 k., A, Hanka 25 k,) S. Jeżak 19 k., H. Chabo] ka 15 k., K. Kuhiak Iii k., III. Walaszczyk 10 k., J Walaszczyk 10 k.,
M. Gabrysiak 10 k., 1\1 Golyeowska 10 k., A. Grzelińska
10 k" J. Uogow:lka 6 k., 1\1. Szyszkowska 15 k., B. Mac
15 k" Z. Kubiak lO k., l\i. Snillda 20 k., A. Kowalska
2,3 k., M. Pawlak 10 k., A, Malc 10 k., F. Łągiewcz-k
10 k., W, Da.roikow,ka 20 k, 11~ Obramska 10 k.. A.
PIOtrowska b k" A. Ldl 5 k .. J. Zygała 10 k., ł. Kowalska 15 k., .\.
ruchllcz 10 k., M. Woj as 5 k., 1\1.
\rIlCl~I'I-;ka 5 k., A. Druszcz Ti k., A. Grzanka t' k.
A.
ltogalska 20 k., A. Weneek 10 k., F, Now k ,) k:. \r.
GIlaIska lO k.; \r. lii~la.kow:S";ił 11) k., K. \rllczYllska 5
k., Z. ~\d8.mek 5 k., :.\1. Sta.niews 1\ 10 k., K. \\ agnar

10 k .. J. G,'I.·a 10 k. "\'"' Hosiak 5 k, F. Zio!t'k 1.1 k,
K. l\1atusiak 10 k, \r. Gralak 10 k . .M. Dornaóska ') k.,
,\ . T,>ruń 10 k., 1. OgrnnolVczjk 10 k" D. Soclla ,) k.,
l. Rlldtyńska W k., S. W.. jrlluch 10 k., l. Porclynski 7
k) 11. F'lInde 50 k., J. Turklawi~: 50 k., K. Ki'ni~ 30 k ..
R Nowogrodzlrt 35 k., Kornowski 30 k .. I'aszkowski 5 k,
iŚllltlwskl 10 k, J. Stolarski 15 k., .M . Ulclak 10 k.
Pisarski 20 k., Parzyckl 15 k.) Wojdzistawski 10 k.. I.
Kędzia ;W

k.

r.

Oddział obrączniak6w: F. KasprllIk 30 k., ..
,Dabiach ;11) k, \. IIoly~
k., W. 13oroński :lO k., J. Smi~Iels'.,;i 20 k., J. Trzcinski 10 kop.
S. Hrl ss 10 k, \..
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Kojllt 10 k., S. Salii.ska 10 k., M Kazmierczak lO k.,
1\1. ZicJlkowska 10 k., A. GlowacKa 15 k.. A. licdnl\r~kI!.
10 :wp.. D. K010dziejsKa 40 k., S. Ki Ił 10 k., A. KarID!\ńska 10 k, p. Woźl,IiaJ'owska 10 k.. J. Maj 10 kop.,
J. Thbtelska 10 k., ' . Kowalska 10 k., :.\1. Kr!\wlp.\'. ].) li,
A. PlwolVllrc?yk 1) k.. Z. Parada 15 k., F. KlIbiak 10 k.,
A. Opawsl(a 10 k., A. JaworSKa 10 k.. A. 7.ygwuil~zyk
15 k\Jp., J. Kllrolllk 15 "op, S. Clcl:zerow kit 15 ·k., B
Kopiś 15 k.) J. Wolska 15 ]jop., F. KUlynda 15 k.,1\..
Bjsz)ws~a}
~'"
W Ibzmierc7.lIk 10 l-.. l\. ;:,nolanska
3 kop .. N. ti-awron"ka lii k., J. SnllLda 1\) k., W, Korh
JO k., M. Frikort 15 k, J. KlIl.miel'ctak IQ k., J. Jlruss
15 kop.) A R'!lmSlf) ~ka 10 k., J. Z'lręb~k!\ 10 k" S.
Wyrlrzyilska 15 k. F. WiskuIska 10 k .. S, S!iwlcka ,} k.,
A· Lewandowska 5 " P. zczygalska 10 k., lit Saw I~kl\
/) kop., M, WIlICZYKowSl<a 'Ok., M. Kaźmlere.zak 10 k.
L. Czerwińska 10 k. K. Lipińska U k., A. Bieł!1I1lSka
10 k., W. i\Iaclejewska 10 k., U. KoJas!'l 10 k, l\Cnrftk-

6
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.

--

---~

-

ROZWOJ. .......-..._.-

Wt'lrek, dn\8 12 grudnia l!łOó r.

-~.......

sa tor :'0 k., W. Feliszak 21.1 k., J. Matuszewski 15 k.,
- Związek związków "ysto8ował-jak do.J. )Jato!' 30 k., T. Ligellla 10 [c, Z. Krauze lO k., W. 1 nosi c Berii aer 'l'agt blath -do br. Wittego ulti
lJagnowski 10 k., lV1. Mil'ow-skl\ 10 k·, T. l\Iaec 10 k., •
1'. Starczewska 8 k, A. Gunerska 15 kop, B. Jóźwiak I matem I'. powodu prgło8ki, jakoby pewna część
8 kop., H. Ugenza lO k.. M.. Widera 7 Iwp., A. Gładzik
iołnieny, naleź~cych do buntu sewastopol!!kie.
15 k., F. Dziubkowska 20 kop.., F. l\Iilczarfok 10 k., E. go, miłlła- b) ć rozstrzelana. Zwiłł7.e' 7. iązków
owogl'odzka 7 k., A. Kustosik 10 k., S. Nowogrodzka oświadcza, że
woła bezrobocie ogólne, J' eieli
15 kop., L. Winclawska 10 k., E. l\1e:rciniak 15 k, J.
Wl\Jaszczyk J:) k., S. Popa 10 kop., L. Kozioł: 10 k., II. wyroki nie będ~ cofnif,jte.
Wacłlllicka ·0 k, J. WiurlawSka 10 k.. M. Janiec 15 k.,
- Jak dalej donosi cBJrI. Tag.) nko'ro
1\1. Kaletl\ 1..') k., K. Glowackl\ 10 k., Z. Janiec 10 kop.,
100,000 robotuików peter!!burakich ma już po1\1. Grzeszkiewicz 10 k., 1\1 Gordecka 10 k .. J I{udelska siadać broń palnA. Do dwóch mllionów rewol15 kop, F. Bąkowska 10 le, S. Zdrojewskn 20 k., H.
"1
Gładzik 20 k., A. Szymańska ]5 k., 11.. Jóźwiak 15 k.,
werów rozdano w całem państwie.
J. Grocbulska 5 k., H. Skonieczna 5 k., W. Blaszczyk
- ~.RuŚ) pi8ze, ii sp·awa. ordynacyi wy11 kop., W. Wyrażniak.5 k., L. Krawczyńska 10 k., Z.
borów do Domy nic z08tała dotychczas rozstrzy.
l\1ates 5 k., 1\1. BrzeziiJSka 5 kop, W. Skalska 5 k., A. gnip.tA., J·akkolwiek zwłoka wyrządza ogromnA
... "2
.~
Szymczak!) k, B. Kochanowska 5 le, 1\1. Indrych 10 k.,
A. Pouiewiera 5 k., A, Kurzynoga 5 k.
tlzkodę ze względu na widoki z folania samej
Oddział samoprzędów wózkowych: 1\1. Kłos. 30 kop.,
Dumy. Rozstrzygnięcie tej sprawy na8t~pi prawS. PJeciiJski 30 k., Kobylecka 10 k., Wol'oszczyk 10 k, do~odobn ie na radzie ministrów w Cm~kiem
Pibarska 10 k., A. Krawczyk J5 k, B. Krawczyk 10 k, Siole.
Rogaczewska 15 k., DmucholVska 10 kop., I<. l{asprzak
15 kop, J. Grzeg'lJ'zewski 10 k., F. Leszek )0 kop.; R.
- (Ruś> powtarza znowu krątą(>ą uporczy
Zete-rek: ~o k., J. Tenentka 10 k., M. Kopciiiska 1()' k., wie W Petersburgu pogłoskę. że mini!!ter spraw
J. Jablollski lO k., W. Kopciński 30 k.
wewnętrznych, Darnowo, pOd8~ się do dymi8Yi.
OddziaJ: niciarni: F. D fńska 10 kop., I. Ryczyńska ~Nowosti> natomiast notu;!ł równ('rzAdDl6 polO kop., M. riątko~ska 10 kop., T. Bartoszewicz .10 k.,
.'1"
S. Najberczak lOk., S. .l:Hlllek 10 kop, M. Korcl,yiiska głoskę o dymisyi hr. Wittegll.
10 kop, J. Bialoskórska 10 -ko, K. Kędzlerska 10 k., 1\1.
- PIsma petersburskie podaj~ ! tępl1~ący
Falborska 10 k., F. Gabryslak 15 k., A· Olszewski 25 k, k( munikat urzp.dowy:
R. J aniczak 50 k., S. Plata 15 k., .\.. 1\ladollilska 10 k.,
...
J. Gajda 10 k., M. Świecieka 10 k., A. Olszewska 10 k.,
"Oiltatniemi czasy w ll.iektórycb dzieunikach
A. Kowalska 10 k., H. C:zlapa 10 k., W. I\.o~trze\Ya 10 k., zjawiło się ogłoszenie różnycb "bIur i ~wiązkówa,
A· Baszewska 10 k., W. Szmelcueh lOk., .F. Głowacka
wzywaj~ce skł~dającyoh 08zczędności " ka ~acb
111 kop., F. Darmach 2() k" A, Slllle 15 k.
państwowycb, aby pośpie8zyli ~ wycofaniem wkh:
dów wobec gr07ąIJego państwu bankra(lt~a· Je·
dnocześnie w dzienoikach i u~tnie p·owadzi się
agitacya" tym kierunku. Agitatorzy korzystaj"
OSTATNIE WIEŚCI.
w tym celu z zebrań public7nycb, a nawet wcho·
i ?z,\ ~o mie~zkań prywa.~nycb, uapnie rozgłas~·
.
Nlijj8Śuiejszy Pau rozkazał ogłasić N aj- ląc Dlepok?Jąc~ !)o@bskl o tem Jak~by kasy 0wytsze S 1Yoje podziękowanie wojsku kozackiemu szcz~dn( śel mIały przerwać płaceule wkładów,
zn jego służbę niezmordowaną a pełną poświę- a nawe~, że b~d~ z~abowaD~.
cenia dla Mon8rc.·by i ojczyzny, zaró"no na teAgltacya ta nIe p~z~fi\~ła ~ez wpływu Da
;\tr~e wOlny jak i wewnątrz. państ"a.
skla.daJ~oych ~szczędnoścI l. nJawnl~a SU~ po~ po·
- Komendant twierdzy Kuszka w Tnrke· stacI" wz~ocnloneg~ iądanIa zwro.u wkłado.w.
stanie wydał do N ijj8Śaiejszeg<.> Pana naśtępu·
~kntkIem powyzszego rząd Poczy~uJe s )bl~ za
jącej treś::i depc8z~: Z powodu propagandy 'ród
obOWIązek o~trzedz, że os~czędn~ścI,. wyCt filue
wojska przez urzędników cywilnych 11 skierowa- z kas w obawJe rzeko~ego D:lebez~I(ClenS wa, naLej ku I..balenin władzy wyższej, ogłosiłem twier· rażone' Eą na rzeczywiste ulebez'ple~zeilstwo, gdy
df.fa w stanie oblężenia i kazałem aret):t.tować przechowywane lędl\" domll I W r~kaeh pryosoby, szerza.ce tropagandę.
watnycb. Jedno::zesDie rząd UWSŻll sobie za obo- !ł-ad~ de egatów robotujęzlCh W ~~terę· wią'&ek zaręc~yć jaku~jeuergi()zniej, źe etan .fJUanbugu nie reagów·.!il nI. wez'Wa~~;' pracownikó" sowy RJllyt. Jest o tyle mocny, że .8klada~ .?ym
kolei orlowsko.ry8~iej do strejku powszechnego, oszc~~dnoś:1 w kasach rządowych Dle gro~l zadgdyż IItrejk taki w chWIli Lbecnej aważany jest ne nlebe7.pleCzeń8t~o, oraz, że wk,łady, wydawane
7.Il niekorzystny,
należy bowiem przed takim dotychczas bez przeszkód, będ~ l nadal bez przelr"kiem litanowczym zjednoczyć i zorganizować szkód wydawane.
siłj-b~o~~.
.
. Dla natychmias~ow~go z~ś zad08yćnc~yni~nia
_ W Petersburgu aresztowano w nocy pre· zwu~k.szonym obeCnIe. ząda~lOm, prz~dS)~W~lęto
zeS8 rady robotniczej, Cbrustalewa, a we dnie
środkI, w celn. POwJ(~~8ZeD1a liczby urz~dDlków
lokal rady robotuiczej i komitetu 8wobody "kasa.ch! tudZież ,godZin pracy. .
pra"lowej otoczono wojskiem. Wewnątrz wtargnęła .
Co 8lę wres~Ole ty.czy t~g? Jakoby skla~a'
policya.
Jlłcy' os~cz~dnoścl mogli pODl8SĆ straty si? tkl~m
_ Ws~echro8yj8ki związek handlowo-prze- rozgrabl.ema ~as, to obawy te są ~Upeł1l16 memYlłło"y ·postanowił wysłać do br. Wit'ego de· uzasadnIOne JUż z tego powodu, ze w kasa.ch
putaen z prośbą o powszecbue moratoryum znajdują si~ tylko sumy koniec7.ne dla obrotu
wekslowe.
.
<izienuego; gdyby więc. na:we.t ~o~7.ło do mało
_ OgłOtlZODO komunikat "sprawie wyda- prflwdopo~ob~('go rozgrabl~D1a JakIej kasy,. tu ~:rrzol sewastopolskieb, którego szczegóły są już padek taki nIe mógł~y mleć "!'plywu lJa~mDleJ
znane z gazet. Ze szczegółów wszakże w nim szego na wyplacalnosć ka8 panstwow~ ch.
zawartych należyzazna.czyć.
że poruc7.oika
- ~Nowosth donos~ą: W Hamburga otrzyS~hmldta a'resztowano i wysłano do twierdzy
mano przez Londyo bardzo niepokojące wieś}i
oC7.aaowskiej.
Powstańców
uwięziono
około
z Władywo8toku. Podobno kolej Syberyjską
3.00Q R'lbotnicy p<lrtowi "powstaniu zbroj· 2.burzyły wojska zbuntoVllane. Na rosyjskich o·
nem UdZUtłll nie wzięli.
krętach wojennych we Whdywostoku wybuchają
-.000 Dlarynarzy załóg 14 ej i 18 ej, znaj- pożary. Władywostok plonie wraz ze wllzystdnjącycb lI.ę htale " Petersburgu otrzymało po·
k.iemi fJrtami.
leceo 1eopu8zczenia koszar i udania Bię do Kron- Do «Swobodnago Słowa) donoszą z War·
sztadu. M ~rynarze rozkazu nie usłuchali i nie s~awy, że w tych dUlach wybuchnął bunt W
dali si'a pr1ekonać namową mini8tra marynarki. twierdzy Osow'ec. Szczegóły powstania trzyOil~l!.tecznie w nocy woj8ko przemocą usunęło mamane są W tajemnicy. ~a Pradze zbuntował
,yuany i wjwiodo do Kron8ztadu.
się 46 pułk piechoty. Zołnierze. prócz pole- Z,burzenia agrarne zaczęły si~ " gu· p8zenia żywności i podwyższenia żołdu, iądajl},
hermach p~kowskiej i petersburskiej. Admini- aby nie wysyllno ich przeciwko ludowi" 'celn
strac) '" otl1,Y mała wiadomość, że do Pskowa tłumienia zaburzeń.
zbliża się kIlka oddziałó" pow8tańczych, uzbro·
- W. (Now, Wrem,) czytamy: Ogłoszona
jonyoh, po 3,000 ludzi" każdym.
w ~Now. Zyzni) i cSynie Otiect.> ucbwała rady
- W Szli8elburgu aresztowauo 18 żołnierzy, deputatów robotniczy(h, zalecająea ludocś~i praktórzy usiłowali uwolnić więźniów politycznych, I:ującej odbierać oszcz~dności z pa.ństwowych
dn których nie zastvsowano amnestyi.
kas oszczędnościowych, wobec grożącego jakoby
- Zarząd jednego z banków, według ~Ru~ finansowego kracbu Rosyi, znalazła grunt poda8'», otrzymał od f.hi 8wojeJ w NoworoByjsku tuy nietylko śród lodu ciemnego, ale takie
następującej treści depeszę: Mia8to je8t w mocy
śród inteligencyi. W dniu 8 m b. m. z kas pe·
żołnierzy pow8tańczych.
Wedłag wiadomości
tersbnr!!kich odebrano 1.360,000 rubli; w cil!gll
z Inn1~b źródeł, w zaburzeniach bierze udział dwóch tygodni wycofano ogółem przeszło 15 m~
cała załega. la8tytncye rz~dowe i publiczne są
Honów robli.
zamkni~te, handel osIał, "mieście popłoch,
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mieezkańcy uciekają.
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Na stype7ldyum imienia li. p, Aleksandl'a KOpCZBWskiego, tl'agicz/H'e zma~·lego.
Urzędnicy i woźui Łódzkiego Towarz. pO?jCZK()WO·
oSlc:lęduościowego, Przejazd nr. 8, r b H· Za pO~l'adnlc·
twem tegoz Towarzystwa zł:c ~ Iii następują~S: .\.. GInter
20 kop., B. lIohD 50 k, 1\1. Trębacz 2) k., E. Slil\"arski
20 l,., F. JC 50 k., Cb. Frledman ~I) k., F. łJllpiiiski tO k.,

Se. Kostowski 50 k., Szymon Cale 5 k., (;ol'yn 15 kop.,
K. Relllel 30 k., Cyryl La\\'inskl 15 k, Leon Jaworski
1 rb., W. Wąsewicz 9 k., O. '1'. 4~ k) BHek Kwal Hi k.,
Pierzchalka 15 k., L'. l ' . !lI) k.. K. Bernll.rdt 2(1 k, L. H.
20 kop., E. lIeine i I) k., Joachim Ruzal 2u k.. CZieła IV
WeU 50 k., Wilhelm WeiJ 50 j •• , L A. Pl'uszjński 511 k.,
Sobolewskl 20 k.. 1\1. zultz :!o k., B. Tobias ;1) K.• R.
Lipiński 5C) k., T btl\\Viński nil k, Folman 50 k, i'!ia.uia
l\Iatlis 20 k., K. Gntowski jl) k, A. K. 30 k, Gr,tc :!i) k ,
Bmil Szulc :;0 kop., \n3d~sława Ceglowskl\ 511 k, .51.
EngeJbardt 1 rb, G E!.gQlhal'dt l rb., b. i. ] 5 k, Adolf
~znei.iel' 1 rb., Janusz WfłreSZl'zyl13ki 1 rb., Jan Wi~mlewski 15 k, Jau ('lll.rnecki :>0 k., Jan Stweizer ~O k.,
Ludwik Twaldowskl :!:i k., DJlew.ki 25 k., Jan Bentkowsk! a5 kop" AltlK;;l\udel' Pieńkowskl 1 rb, WHold
M!lgauski 1 Ib., Stanisław Burno l rb., JÓtef Glębowski
1 ro.) Józef Tornńczyl. 51) k., A'ltoni JanowskI [,li kop.,
Leopold Jutner eo k. X. . ·. 5i) k., 1\lftl'yauna P.H1laskl\
50 kop, Mordka Ohe/'mau :;'0 k., X •• '. ~O kop, Icek
Baum 20 k, Dawid Goldfwger !20 k, JÓze[tI. Krenc lO k.,
Małgorzata Kohn :.!I) k., Luliasz Krawt.:zyński 2łl kop.,
Spielman ~O kop., F. {'rOlll·Qw,ki 5() k. Micbal: Ulsz<lr
51) kop., Wacław Swidwiński :lO k .. X X .•~Il Ir.. Bronisław Reliszka :!5 k., Romau Stropczewski 51\ k., l: ema
Hodl'l8j f.U k., .JÓzef Ha!pern 25 k., Styft\ Puce f>ll k.,
Jacobson 25 k., G. BendoJf' 5D k., Ludwik Klaus El) k.,
Samuel Kaplaiiski 50 k., A. ltoth~telI1 50 k.

~o

Skrzynka

listów.

Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmio proszę Sz. Pana o umiesLczenis w piś
mie swojem następującego sprostowania.
W kronice nRozwojuU Ul' 274 pomieszczono wlft.domość, jakobym ja, jakO dyrektor telefonów, oraz pallna
H. Rdciszewska, jako zarządzająca stacyą, nza7.ądalt od
wszystkich telefonistek podpisania nadc3lanego z billra
Okręgu kOIDunikat9," grożąc prz)"tem utratą posady wrazie odmowy.
W n:er.zywlstości kwestya ta przed,tawia się tak:
Zarzą1 telefonow miejskich, jako instytucya rZl\dowa,
narówni ze wszystklemi biurami poczt i telegrafów, GLrz:ymat cyrkular:l, który w s~reszezenlu swojem glo3i, że
urzędnicy. na posadach rządowych będący, nie mają pr&Wl\ Jączyu się w kółka i ZWiązki pr7.ez władza nie zatwlerd~one i że o polepszenia bytu materyalne6Q urzę·
dników należących do zarządu poczt i telegrafów, wnie·
slona już podanie do wladz wyż&zych CyrkuJarz t~n tej
tylko treści polecono zal Ządz8Jącym bIurami dać do
przeczyh.nia wszystkim urt.ędnikom i do -podpisania, że
t

a k o w y c li Yt a l i.

W blędnem wlę~ świelltl przcdstawiollym JUz;es
sam cyrkuJuz, gdyż IIni o żsdnFh strajkacb, ani też o
zadowoleniu lub niezadowoleniu ze swegll matel'yaluego
poł'lżenla niema tam mowy: lec~ nie tO mam na ce'u niniejszem sprostować, tylko przEdstawieniemego I ZIlrzą
dzającej stacyą działania IV tym razie, którzy jakoby
zmuszali pod grożb~ utraty posady do podpisyW!\Uill jaklehś cyrkularzy.
Z poważaniem
p, Marchwiński
Dyrektor te lefonólV.
ł... ódź. 12 gruduia.

SPOSTRZiŻINIA MiTIOROLOQI01!
Stacyi ctontralnej K. E. Ł.
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Opadu OO

Z ostatniej ch Ui.
Pracownicy tutejszycb kolei otrzymali wezwanie, aby zaprote8towali przeciw gwahom,
dokonanym na telegratiitacb, któr];y odmÓWIli
na kolejach przyjęcia depesz cyfL'owanycb urz~:
dowycb i prywatnych, i mają być poddaol
pod sąd. Jednocześnie wysłali telegrafi.~()i kolejowi depeszę do hl". Wittego, w k t.ól·ej protes'u,
ją
przeciwko areszt')wi Clirustalewa, prez.ell a
związku robotniclego.
Wogóle sytuacya jest b Irdzo naprężona
i z chwil, każdą zaostrza się.
Zdaje się, źe strf:jk kolejowy rOjlpoczn'e się
wkrótce.
-:-:-:-
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Telegramy "Rozwoju".
(Przez

Torllń

I Skalmierzyce}.

Londyn. "Daily ~fair' donosi 'pod datą 11
-b. m., co następuje: Ws'zyscy ministrowie, nie
wy łą,ezając br. Wittego i Dlirnowo~ przeastawili NaJiaśniejszemu Panu podania. u dy'misy<.!.
NaUaśniejszy Pan dymisyi nie przy jaJ.
Londyn. Do <Daily Telegraph> donoszą z Tokio: Warmii rosyjskiej mandżurskiej wybuchły
stra8zne zabun.cuia. Powstańcy plądrują Charbin
łąeznie z (hunhuzami. S .Jalono składy wojskc. W;}
i rlworzec. -'tędzy wojikami regQlaroemi a pow8'tańcami (O zło do krwawej walki; ~hsa ofiar.
Londyn. Dó «Daily Tele.graph) donoszą, że
rOiru()by i wrzenie wojsk objęlo całą wilcbodnią
Syberyę . .•Dzieją się straszne rzeczy.
Znaczna
cz.ęM Irkucka IIpalon!l. We Władywostoku pono'wiły się rJzrucby. Torpedowce zatopiły rosyjski
krątownik, stojący w porde.
Petersburg Hr. Witte mial oświadczyć, że
nwaia za. jedynł} możliwośó uspokojenia pań·
ittwa zwołanie natychmiastowe Dumy państwo·
wej, z jaknajszerszemi litry bucyami. Partya reakcyjna przeciwdziała Witlemu' wszelkiemi środ
kami. Wogóte w Petersburgu sytuacya uważa·
ul! Jest za nadzwyczaj poważn~ i Dapręion~.
Petersburg. Ro: ruchy agrarne rozszerzają się
najwi\cej w gubt:niach środkowy<h LudQ(ś~
wiejska. podburzana pnez 3\!ihtorów, pali lih,

tylko dwory, ale i napada na dworce kolejowe.
Największe rozrucby zaszly koło linii kolejowej
mosl- ie wsko-kurskiei.
Moskwa. Do!!zło tu do ponownych bardzo
poważnycb rozruchów nlicznycb, skutkiem are·
sztowania delegatów. Odbywają się walki ulicz·
ne. Dużo p.ożarów.
Londyn. Prasa uważa, źe nowo sformowany
g binet 3ngielskizawiera naiwilt~szą ilość człon
ków ze stronnictwa imperyalistów. Najlepszym
dowodem jest to. że w skład gabinetu weszli:
Grey, Haldane, Fowler, Ascqu:t i lord Crewe.
Konstantynopol. W dn u 10 grudoia odbyła się rada IDlDh.!trów, trwająca do późaej nocy.
Odpowiedź
poslom ma być wręczona dnia 12
b. ·m. Korespondent «Berlincr Tageblattu>- zapewnia, że Ptlrt~ pustanowiła uledz żądaniu mocarstw w całości.
.
Wiedeń. Wczoraj c6sarzFI'antiszek J6zEf D$\
Bpecyllłlej audyencyi przyjąl niemieckiego atta:1
marynarki barot' a Rampolda. J lik dODUSZą pisma
berliń~kie, była omawiana sprawa wysłania jed·
nego okrętu wojennego austryackiego ua wody

1317-r

pasteryzowane, sporządzane wed1:ug przepisu W-go D-ra
Serkowskiego, dla niemowląt w trzech numerach w buteleczkach porejowych:
.M 1 zalecane dla dzieci w wieku do 3-ch m.
.Ni 2
"
"tr
""
6
.Ni i.:3
,~
'P"
,J" 9
"
nierozcieńczane nr. O dla dzieci starszych I osób doroslych, oraz mldko snl'ewe oczyszczllne we flakonach litrowej miary.
Dostarcza do domów· na zamówIenie dwa razy
dzIennie.
.

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

północne.

Rzym. Na kon8y~t(lrz!l papichkim odbytem
w dniu 11 b. m ranu, Papip1. 'załuźył enel g (lLUY
protest przeciwko polityce FcancYl odd'l:ltllema
.kościoła cd państwa. Wyraziwszy najwyż~zy żal,
że najstarsza (órga koś3io}a odpadła od niego,
Papie~ zagroził, że uiyje w.:!zelldch środków, które odbiją się na akcyi I'niędtynarodowej przeciw '
Francyi.
Królewiec. (Ogłoszenie urzędowe rządu pru

,

-~---~----'-.

~r

'1

Od Administracyi "Rozwoju".
Prosimy uprzejmie szanownych naszych
prenumeratorów, aby, jeśli nie otrzymają
numeru, za każdym razem reklamowałi d
administracyi pisma.

Gigetto Franconi Tr

i Cyr

23
[I

o

Ił

e Parowa Mleczarnia Ziemiańska

23
- ---

skiego), Komunjkacya osobowa z Rosyą przez
Grajewo została przywrócona.
Bydgoszcz. Koleje niemieckie ogłosiły, że
pograniczne stacye przepełnione są towarami;
wob(c czego nie są pnyjmowane ładunki na
k.olej warszaWSKO wiedeńską aż do odwułaaia

•
ZZI.

Dziś we Vitlrek, d. 12-go brudnia 1905 r. dane bę.izie

1

wielkie efektowne przedstawienie,

1, złożone z 3-eh

:1

ywany
Imperial

I.

będą

- -

za DleU, Zliih CliJ
kOlllpletnle

II

.
.

wyprzedane.

cz~ści, z udZiałem rataj trupy p. t. nWieczór śmiechu i zabawy".
Pierwszy raz w przejeździe do B 11'Iin1 wystąpi głośna orkiestra damska pod dyrekcyą znanego kapelmistrza p. Lilgo. Da t)lko jeden koncert parodyę· Pierwszy
raz trzy narody na koniu, scenę komlclllą wykona p. SiLi. Człowiek olbrzym, wyj
: §cie },omicznp, wypelni p. B3no Pepitę na kouill, wykona p-na Dora. W~st~p
I
klewnó\\' muz~kalDy II pp. Bib i B~b z udziaŁem dyrektora c)rku G F. Trazzl, onz
_ ,-1 \.Y:ł~Je~ki(łll ~10WllÓ\y, wo-ltyzerów i woltyżerek, akrchtów, gimnast kow i żonglerów.
J l-a zakończenie pantomina komiczna.
!
ZapOWiedź: W trch dniach benefis dyrektora cyrku. Pokazany będzie numer
. sensllCyjny, clld XX wieku, "Piwlarnia~, wy.s:onany w-y:lącznie przez konie tre!l()wane.
Zapowiedź: W niedZielę 17 grudnia dwa wielkie przedstawienia ~;vi8,teczne:
ddenne i wieczorne. Początek dziennego o godz. 3, wieczornego o 8'/, wiec"". Hi39

,
l

To rzystwD
WarszawskI'e Ak'
cy)na wa

:l

I
i

POŻYCZKOWE

J~z~f ~~rz~no~r~

Futro mę kie oposy używane w dobrym
stanie i fOl't.epian do sprzedl\.Dia Wiadorność ulica SkŁadowa nr, 13 mię67.k 17-

"LOMBARD"
llnteligentnł\
I

(:~:J~!;~

wychowaw«zyni
Filia ulica Zachodnia .Nt 31,
pOSZUkuje posady od Nowego R~ku,
Filia II nI. Piotrkowska )fi 69.
tiwiadectwa doskonale. Oferty przyjmuje
23 PIotrkowska 23.
Zawiadamia, że w miejscowej sali licy- Administl'Acya "Rozwoju" pod lit A. U.
tacyjuej, przy ul. Zachodniej 31, w d. (28
MłodZieniec-lat 19-z-śl'eclt1iem wy~
grudnia) 10 stycznIa 190ó/ti roku I dni
ksztalcaniem, biegly w racbunkach,
\ następnych odbywac się będzIe IIcyta- poszukuje jakiegokolwiek zajęcia.. Uprał c~a na sprzedaż zastawów (z obydwóch
sza o uprzejme Składanie ofert w Adm.
Onł), we właściwym czasie nieprolongo"ROZWOJU" pod nMłodzieniec". 2111-2-1
wanycli: podczas trwania licytacyi prot -b- --k--~
Z
longata zastawów, na sprzedaż wystawio- '
o rze na prasowacz a. Staro- arzew.--~--~~--------------------------.~-"-.
Dych_ nie będzie uwzględniąna. Wykaz
_ska.M 40, pralnia.
. 2103-3 1
"'a skutek pu ·tano\\'ienia Zgromadzenia Kupców miasta' Lodzi, za.Ni zastawów, podlegających sprzedaży, bęposwkuja s:ę ładnego, dużego pokoju
.
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szkole od
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~ do wynajęcia.
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l,pra::;za 1';ię rodz,ców i opi~kunów ,vychowańców tejże szkol y, ażeby, jeieli mają zaminr swych synów Jub pupilów do zreorganizowanej szkoły
A .ladrabianl'a PDńczaCh'l'
j PrZlfimUJ
IJ
'C
nie p 5ył1Ul~ zechcieli w czasie jaknajprędszym, a w każdym razie
likołaiawska 59
5B. 2 pi,tro,
lnie póź. iej, j k 24 grud~ia b. r. o tem Dyrekcyę Szkoły za\\ ;a lon i i zlożone IV ,'zkc,le dowody odebrać. Ci uczniowie. których roUll-d
dzko lub opj('kuuowie zawiadomienia podobnego nie przyslą, uważani bę
\
dą za ma.J'1~yeb. zamiar do zreorganizowanej Szkoly nadal uczęszczaJ.
Ci zaś z rudziców i opiekunów, którzy zamierzają swych synów
nłUSZanl'a
i \rychowllllCÓW, poza nasz1J: szkolą będących, powierzyć zreorganizowa,
nej Szkole, zecheą ~ekretaryacie Szkoły zlożyć przed 21 grudnia b. r. . - - - -----I I - '
-podania ze zwykle wymaganemi dowodami.
Osoba posz1lkuje przepisywania
• • w języku polSkim i rosyjskim.
ROllpatl'ywania przedstawionych świadectw i egzamina dla no wo- !I Oferty
w Adminlstracyi .Rozwoju" pod
1'\ .:tę pUJ;)cych rozpoczną się 38 grudnia n. st. b. r
Czas trwania zależ
.
i ~
P
, " rzaplsywan e .
172-d.
~tym będzie od ilości kandydatów.
syberynowy na wacie na osoDla określenia ilo~ci klas, jakie mają być otwarte, je3t pożąuanem, l AŻ~kiet
bę szczuplą, do sprzedania. Dzielna
.1ŻeJJy podania w jaknajprędszym czasie byly przedstawione.
11 m. 7, od g. 4-6·
2103-3-3
! DO spl'zedaniazpowoduchorobysklep
kolonialno-dys(rybuc~jny. Ciemna nr.
25, sklep.
20.9-3-3
o sprzed!'.nia sklep kolonialno-dystry(
bucyjny. DŁuga nr. 46.
2091-3-3
1Ii4.0- 3 1

m.

I

, II
I
! O

roboa

AA

Rada

7-klasowej

Opiekuńcza

I .

Łódzkiej Szkoły Handl~wai I D

j

II

O

I

l

2113-2-1
spetlyalna pra<lowniadzieclnnyeh
ubiorów przyjmuje do robotj:
sukienki, ubranka i płaszczyki. Widzewska lIt m. 12 II p.
1793wcs21
Z ginęła
suczka,
czarna,
maIli..
Kto
wskaże llib odprowadzi, otrzyma na grodę· Zachodnia i.li u giJsdodarza.
2i09 3-2

Z- aginąl
paszport na iml~ BoleslawlI
Rybaka, wyd ny z gminy Bujny, pow

pIOtrkowskIego.
2107-3-2
zaginąłpaszport na imię JózefaKow&1
czyka, wydany z gminy Kluki. 210!-3-3
zaginął paszport na imię Anny Wachulskiej, wydany z gmIny Bielawy gub.
warszawskiej pow. 10wi"kiego. 2110 3-1
- - --Zaginęła dziewczynka pÓle.marta roku,
na Imię Anielcia. wtoskl jasno blond.
Ktoby wledzial o niej. ze 'hec złl.wiadoroić rodziców na Wólczańskiej .hl 93
ID. 4..
2 14-1
Z powodu choroby do spl'zedl:\llia zaklad
fryzyerski. Karola nr. 10 stroż wskaze.
2116-;)-1
Zaginąt paszport na imię Bole::,ri\W"a
KrzaDowsklego. wydany z gm. Mokr,ko.
2116-1

ROZWÓJ. -

WTorek. dnia 12 grudnia l»Ok r.
h

Ę

Przemysłowców łódzkich

Towarzystwo Wzajemnego Kredytu

Stan rachunków na dzień 30 listopada 1905 r.

Stan

czynn~ ..

Gotowizna w kasie
.
.
Rachunek warunk. w Banku Państwa
Specyalne r-ki bież. pod zast. papier. pub!.
Skup weksli conajmniej z 2 podpisami
a) weksle na Łódź
.
.
b) weksle na inne miejscowości
c) weksle redysk. w B-ku Państwa
d) weble redysk. w B-kach pryw.
Weksle do inkasa.
.
.
.
Pożyczki pod zastaw papierów publ. .
Korespondenci "N ostro"
a) sumy do rozporządz. T-wa
b) weksle u korespondentów
Korespoudenr.i "Loro"
sumy do rozporządz. T·wa
Papiery pubUczne Towarzystwa
Pa.piery publiczne kapi talu zapasowego

85,336

·n

38,909 79
195,592 61

3,262,405 28
725,066 75
163,599 62

----

4,151,071 6;>
24,901 84

644,450 51
272,2!>2 05
214,937 83 1,131,640 39
- 530,629 98

Nieruchomości
Ruchomośoi .

Weksle protestowane
Sumy przechodnie
Koszta handlowe
Suma

176,705
61,720
7,340
36,682
141,027
52,401
0,6;$;$,959

46
09
34
02

Stan bierny..
J,212,700

udziały
Kapitały na

10%,

Czlonków
lokacyi
a) od czlonków .
b) od osób postronnych
Kapital zapasowy .
Korespondenei:
Sumy do rozporz. koresp. nNostroU
Sumy do rozporz. koresp. "Loro"
Różni kredytorzy
..
Redyskonto w Banku Państwa.
Redyskonto w Bankach prywatnych
Procenty
.
.
.
.
Kasa przezorności urzędników T-wa
Sumy przechodnie .
Niepodniesiona dywidenda
0,216% podatek od spec. r-ków bież .
Procenty na 1906 r .

947,820 85
3,338.078 72 4,286,499 D I
190,131 51
1l.H73 73

215 r600 94

227.574 UJ

55,916 OJ
1(j3)98 62

56
14

Suma

163,599
330,6:3+
44,702
88,46-l
251
74
27,410

62
2P
-!7

6.o;j~.95l:1

l ..

54-

05ł 2
76
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Choroby weneryczne,
moczopłciowe i skórne

!t D&UGlyciIlBk~
I&ucyoDDW&DI ~urD Wagner E Dr. SI. LEWKOWICZ
irlkDDlIDucyjDI
. . . li
i
~

..

=Ie

!t
~J"

Zachodnia Ni II
(obok lombardu al\cyjnego)
Dla panów od 8-11 r. i od 6-8, dla
dam od g. 5-6.
c 24
W nledzielfl l śwIęta od 9-12 i od 3-6.

..... w Łodzi, ulica Piotrkowska 121.....

lIa natychmiast do umieszczenia: nauozycieli, nauczycielki, freblówki, i bony różnej narodowości. Dział rekomendaoyjny poleoał
buohalterów, kasyerów, kasyerki, ekspedyentów, magazynierów,
agronomów, osoby do towarzystwa, gospodYDie, krojczynie i w8zelkiego rodzaju slużbę domową, tylko z dobremi świadectwami
rekomenduje.

.

685-r-30

~ I
~ft I

Południowa

Ni 2.

Choroby skórne, weneryczne
i. moczopłciowa.
Od 81/2-111/~

r., 6-8 wiecr., panie 5-6
popołudniu.

W Bled_lele l

święta

9 r. do 1 pop.
1608-d-175

Cegielnia... 23.

przyjmuje zapis uczniów, do piątej klasy włącznie, codziennie w gmachu
szkolnym od 10·ej godziny rano do 2-ej po południu. Lekcye rozpoczęly
się dnia l-go grudnia r. b.
1570-2- 2

Choroby uszu. Dosa i dróg oddechowych.
PrzyjmuJe codziennie od 4--6t wiecz.
491-r-43

U b r a n i e d z i e c i n n e z t r wal e g o m a t er y a ! Il i n a j n o w s z e g o f a s o n u r u b l i 3.25.
Ubranie uczniowskie w dobrym gatunku
rb. 7.aO. S z y n e l Il C Z n i o w s k I z (l l ę ż k I p. g o
k a s t o r Il i n '" w a c i erb. 16.50. P a l t o c i k
dZiecinny na wacie z. futrzanym kołnie
r z e m rb. 7.50, WIS z y s t k o z c z y s t e j w e l n y u

HIMI1'~!(.ECłłL", llilotrkowska 98.

Dr. B. Sonnen~cr[
1 I

ł

- 8.

2ł6-r-l09

Kanarki z gór Harcu.
plęknJe śpiewlIjące w dzien
i Jlrzy świetle są do sprze·

1556-8-5

ZUPEŁNA WYPRZEDAŻ
.
w sklepie

..... " T.

niżej
bławatnym

ceny

ko.złu

1. BRONIKOWSKIEJ dawniej
KOSSOBUDZKA" uli~a Piotrkowska 84.
Tylko do ~Towego Roku!!

W tloczni "Rozwoju". Przejazd

~

8.

3 ruble nagrody.

k-arczmie Przygo ~
S l YNKAR Z

potrzebny jest
od Nowego Roku.
Wiadomość na miejscu. 1628-6-2

Osoba

danie: Hotel RZJmski, ulJca
Mi kolajewska llaprzeciwko
gimnazyum. Z uszanowaniem H. Brejten·
stejn z I;Iarcu.
1637-3-2

Tani

opał

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

pojedyńcza,

zajmująca 'yspaniale mieszKauie: ga!:'. elektryczllOŚl!. v. szelkie wygody, prop~llu
je osobie pojed'lńclej, p0ważnemn męż
czyźnie dO ' wynajęcia jeden lub dwa po·
koje. Pańska li 77, róg Andrzeja, "tróz
wskeże.

16i7-3-(:,

.owo«otworzony
Gabinet Denłystyczny

Zofii

Sławińskiej,

PiotrklJwska 132 m. 15.

Jest do

odstąpienia

]601-3-3

folwark w dzieriaw-ęt

ziemI ornej

dwie wlóki z inwentan;em
żywym i mai twym I leLulemi mieszkaniami; dwie mile od Warszawy. Wiadomo'l!
ulica Nowo C~gl\llnillna ur. 14,
troz
w:;każe w go iziDll.ch od 2 e.i do tl ,,'
wieczore~.
] 6~5-3-t!

Ryby

rozpłodowe

Ryb~

zarybhowe..

-1-

CEGIELNIAN A U,
od 11 -

1621-3-;i.

zglnęla książeczka obrachankowa ad
mięst\ w czarnej plóCienneJ okładce na.
ulicy św. Luizy lub Ląkowej
Łaskaw)
znalau'a raczy odnieśc ją na ul. św. l.ul·
zy do Składu wędlin JiI 55 za powyż ze
w·lnvgrodzeniem.
)ti27-;'-.~

cborob;r- skórne. (lróg :moczo"",";r-eh i "","ener;r-cznE'l,

Praktyczna GWIAZDKA.

interesu

Średnia 21 m. 13.

Piotr~ow~~a ~ 1~~ mi n
Dr. J. Grabowski

gry Ikrzn~owej,

Lakcyi

moczopłciowe.

czne i

Przyjmuje od godz. 8-12 r. i od 6-8 w.
panie od 5-6 popoI.
1420-r-30

Dr. A. Grosglik

z jezykiem wykładowym polskim,

zwinięcia

I

Dr. L. Pry~nl~ti
Ulica

Toma~lO,,~ta
~-tla~owa ~ztoła handlowa,

Z powodu

ndziela
111

,*. Choroby .kórne, wenery-

~*)\'~_~~'

Świetna okazya!

Profesor Jan Pillarz

l

1)

PSTRĄGI:
pstrągi tęczowe
pstrągi strumieniowe,

losoś strumieniowy;
Okunio-pstra/lI;
3} Zlota Orfa (Idus belanotus);
4) Karpie, odmiany szybko rosnące
u
sprzedaje Dominium "Porszewlce
ADRES: Bruno Gehlig - Łódź.
Cenniki franco.
1005-52-11

2)

NAUCZYCIELKA
z patentem gimnazyalnym POBz~uja la~
cyl i przyspasabill. do wsZystkich JllI9,- .
scowych zakładów naukowych, ul. Sre1'
nia nr. 25 m. 1.
1092-d.-uO

Redaktor i Wydawca W. Czajeweki.

f

