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Sr. Sw. Lu r vi P. M.
CZW. ŚW . Dy oskora.
Piat. Sw Walel'ysnll Al,
Sob. Sw. Euzebiusza B
Niedz. Sw. Ła~arza B.
Pono Sw. Daoosz ego P.
Wt. Św Daryusza 1\1.
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Wschód sI. godz.8m. O-ł
Zachód slo godz.3m. 42.
Odnoszanle 10 k. m.
DIug. dnia godz. 7 m. :38 .
Egz. poiel!.yńr7.Y 5 k. . ._ . ._ ..._ _ _ _ _.".
Z pr%81yłk. p.oztow~
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•

Pabia.icaoh u p. Teodora _inke,
Zgierzu u p. Iklerta.

CENA OGŁOSZEN: "N a d e I ł a n e" na l-ej _ironiey 50 kop. za wieraz. Z'W7ozaJne olfłoslI5en18 za tekstem po 7 kop. za wieraz nonparelowy lub Jego miejsce.
Hale olfloszen18 po III, kop. od wyrazu (dla pOBZukuj~ych pracy po 1 kop.). Rek l a m J i N e kro log i po 15 kop. za wiersz ~Ituwy.
Za doł"czenie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum RedakCJa uwaia za belpłatne; rękopisów drobnJch nIe zwraca.

Teatr Polski "Victoria"
U7S

,pod artystycnem kierownictwem p. III.

Rozkład

GAWALEW leZA.

pooill"Ó••

r;'i m o w y.

Kowj Fabryczno-Łódzka.
Odohodzi z Ł.... zi:

a) 7.10, b) 12.(){j,

o. 1.38

~) 3.15, e:) &.10, f) a.50, g) 12.30.

.....zyohodz.. de Łodzi: h) 7.45. k) 9.30, I) 1'G.{5,
..) 3.40, 0)5.22, 0).8 ao, p) 11.00, r) 4.35.

Kolej War8zawsko- Kaliska
Ddohod ... do Kall __ , o g. 6.35, 11.46, 4,.4,(',
lo "raz._~: o g6dz1nle 9.30, 3.08. Przyołtod~
• tIał.sza: o godz. 9.17. 2.58, 8.35.

Ko18i Obwodo-wa.
(}dchodz~

le 1I'8eyl Łódź-kalish do SłotwIn o g:;.:1I
& ... a, le Slotwtn do 8t. Łódi-kallska 10.1Ó. Odcbodz" 1&
ł" Łódś-kallska do Koluszek 7.10, przychodz" I K [<tł .
•~k do at. Łódś-k811ska o g. 6.20.
U• •gł. G1ldzlny, wydrukowane tłustym
d.rllk~~
Olllaeu:j, czas od .6 wieczorem do 6 rano.

"L li t n i a".
-8-

Św~eżo opracowana ustawa, którą lodajemy
tu, po wprowadzenia przez zgromadzonY('h nie
których zmian lub uzupełnień, przedstawia się
w sposób naslępu~ąc'y:
Stow.arzys1.eDle .L1tnia" ma na celu zespo
lenie llldn.o..ści poltlkie) m. Ł')dzi przez krzewie.Dle zamiłowania. do polskiej pieśni i sztuki oraz
IJHzez dosta.rczanie swym członkom uszlachetnia·
~ącej zabawy i kształcących w kierunkn towarzyt!kim, estetycznym i umysłowym rozrywek (§ 1)
W tym celn Stowarzyszenie: a) organizuje
cMry śpiewacze i orkiestrę; bf urządza koncerty, wieczory literackie. widowiska teatralne, bale i jnne zabawy towarzyskie; r) urządza popu·
larne pogadanki i odc:t.yty, literackie i naukowe,
z dZlerlziny muzyki, sztuki i nauk społellznycb;
Al) orguizl.lje konkursy, wystawy d7ieł sztuki l
przeu~)ębierze wyd,awlllctwa z dziedziny sztok
pięknych

(§ 2).

Towauystwo posiada własny lokal, a w nim
czytelnj~ bIbliotekę i bufet. (§ 3).
FandulIze Towarzy8twa twor~ą się ze skladek członków, z dochodów z zabaw i widowisk,
z zapisów. i darowizn, z opłat od wprowa1zo·
nycb do lokala gości i innych tym podobnych
źródeł (§ 4)
Człunhmi Towarzystwa mogą być oso::'y
plei obojej, z wy)ątkitm: a) m~z(;zyzu nlepeluo ·
lttnitb i l.oblet młodszycb od l t 16-to; b) uczniów
i UCZt uic zakładów naukowych śre
dnich i mtszyc:h, Of37. r) osób ograniczonych sądownie w prawach (§ 5).
,
Pragnący zaSiać członkiem cLutni>, składa
do zarządu odnOŚne podanie, opatrzone podpisa-

CZWARTEK
po raz pierwszy

O'A ET lAODRA"
"

mi dwóch rekomendujących go członków Towa·
rzystwa. Nazwisko kandydata wywies7.0nem b~
dZle przez ciąg dwóch t)'godni w lokalu Towarzyst wa, poczem w tlrll k u protestu o przyjęcie
f
go na członka, zadecyduje zarząd. W r&7ie protestu o przyjęciu w poczet członków postanowi
-walne zgromadzenie (§ 6) •
Członkowie Stowarzyszenia mogłł tworzyć
oddzielue kola, juk naprzykład: śpiewacz.e, dra-o
matyczne, literackie i t. P. Koło musi liczyć
przynajmniej 15 członków (§ 7)
Sprawami StowarzyszeDl3 zawiaduje zarząd,
składająey się z 12 osób, co rok przez walne
zgromadzenie obier nyeh. Zarz~d decydllje w i ~
kazością gło8ów. W razie równości głosó", rozstrzyga ~ks przewodnic~ącego. Waźne bfidą postanowIenia iarządu, zapadłe przy udziale najmniej siedmiu członków (§ 8).
P08ZCZI góhle koła załatwiajł\ wewn~trzne
spra~y swoje samodzielnie, ale funduszów oddzielnych nie po iadają. Obierają one po dwóch
delega:ów, którzy uczestniczą w posiedzeniach
zarząd!', gdy rozważane są sprawy, dotycz~ce
,d .. ne"o Kuła (§ 9).
Walne ?gromadzen'a czhnków S~owart;ysze
nia odbywają ~Hę przyDaj mniej dwa ruy do
~kn.
O termiDI
zawladamia słę członków
awhacyami i prze~ ogło!lz6oia w pra3ic:>. Wainem jest walne I'gr(}mad~enle: l) ~dy s~awi się
nań lis ez\ść w zystkich członków; 2) bez wzglę
du Da liczbę obecnych, gdy wskutek nieprzybycia do~tatecznej liczby osób w pierwszym terminie, walne zgromadzenie odbywa się w powtórnym terminie, nie pc-ź iej, niż w 14 dni po
plerwszem, o którym to terminie oddzielne bę
dą poczyzaione zawiadomienil&. (§ 10)
Walne zgroma.:!zenie: a) decyduje o pr~y·
jęciu c'llonków
co do przyjEi ,ia których p rote·
stowano~ b) obiera zarząd; c) sprawdza. i za·
twierdza spraw01d nia roczne zarząda. po wy·
słuchaniu wnio8ków komisyi rewizyjnej; d) WIę
kszością przynajmniej 2/3 obe nych gł()só'IV u.:hwala zmIany w niniejszej ostawIł; e) ust:u;awia
wysokość skladek i opłat, Pl b eran'ycb od c .. łon
ków I gości; f) zatwlerdta Instrukcye dotyczą.::e
działalności stowarzyszeń i jej!:o kół; g) ubiera
('o roku komisYę rewizyjną z :3 ch członków zło
Żoną, zadanIem której 1est @p 'awd~aoi6 J'&cbun
ków, sprawozdan, !'II nu ka15y 1 ma'ł\tku towarZJ81eni~; h) zezwa.la na nabycie lub sprz!dai
llleruchomoścl na rzecz stowarz) s~enia; i) obiera
komi!jy~ Jikwillacyjną i rozpl , rlądza majątkiem
Stowarzyszenia.
Walne 7gromadt.enie rozstrzyga. wszystkie
sprawy z wyjątkiem powyżej wymieuiooy:::b
prostą więkSZOŚCią głosów.
Z Irząd z własnej
inicyatywy lub ua ż~danie 15 członkó" zwołuje
walne ygromlldzenie nadzwyczajne. (§ 11).
O rozwiązani n Stowanyszenia, sposobie likwidaoyj i O przeznaczeniu jego ma.jątku, decy.

I
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(Módl
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obraz fryzyjski w3 akt.

H. Heyermansa.

i praouj)

dują igodnie dwa idące po 80bie w odstępie
miesięcznym walne zgromadzenia, wi~k,noś~u~ ~ 3

obecnycb członków. W ten sam Spfl8Ób blid~
mianowani członkowie bonorowi. (§ 12).
Odczytywanie kolejno W8zystklCh artykułów
przytoczonej ustawy wywołało dy8kusyę.
Przedew8zystkiem dr. Pieoilłźek prop-onował,
aby w ostawie zaznaczono wyr8Źaie, iż StowaI rzyszenie jest bezpartyjne, w cela Z!lpnbleŻenia
na przyszłość, aby «Vltnia' nie przyjęła rn!lrakteru partyjnego.
Ustawa winna jasno przedstawić, it stowarzyszenie b~dzie łączyło ludzi różnych obozów nil
grllncie kultaraino spQłecznYJll
Progrl1M woizelkich oriczyt6w ! pogadanek, jakie projektuje ustawa, nie powinien być naginany do d:lDej
partyi.
Wice·prezel1 «Lutni, p. T. Stożkowski. w od •
powiedzi na to oświadcza, że w samem wyra.
żeniu naukowe (odczyty, pogadanki) jasno zarysowywa siC} c'hara~ter bezpartyjny inUytucyi,
zresztą nad układaoIem programu odezytó" l p _
gadanek, czu "ać będzie zawsze zarzf!d, którego
taktowi pozostawić naleiy załatwinie tej sprawy.
Uzupełnienie więc usta wy proponowanym przl'Z
dr. ~. dodatkiem, p. St. uważa za zbyteczne.
Co Się tyczy prOjektu dr. Pieni~ika, zorganizowania kunów, nanki śpiewu. zdalliem przewo. dniczącego - to mJśl ta tkwi jut w pnn!tcie 't
~ go artykułu, gdzie jest mowa II 2otganizowanill.
chórów śpiewaczych i orkiestry.
Większością gło~ó IV wniosek dr. PIeniążka
upadł .
Na wnios~k adw. przys. A Raobala, popierany rzez wl~kazość zgromadzonych, wykreślono
z ustawy punkt, dotycz"cy gry w karty l urzą
dzania maskarad. Natomia8t uzupełniono usta.
wę odd:&ieloym paragraLm, opiewaj~oym o likwidacyi majątku w razie zwinię(lla «Lutni>
oraz o mianOWAniu członków honorowyeb nadto
powiększono liczb~ członkó" zarzadu z 9 10 d
12 tu
•
Pod~za8 dyskusyi nad paragrafc:m, omawia.
jąoy m spra WQ urządzenia biblioteki. p.. Bahicki
zaprojektował, aby każdy z członkó \IV w mial Ć
możn o ś c i, za Ilał h i bliotekę oflarowywanemi dzi :
lami, p. S~afranowski zaś postaWIł wniosek zebraDl~ na ten cel śród zgromadzonycb składki,
c,{; aruJą c sam ze swej 8trony rb. 5. Oba wnioski przyjęto bardzo przychylnie. Natychmia t
zadeklarowali: p. S~af(anow8ki zbiÓr dziel wy.
b:>rowycb a p. B lcho"ski dzieła treśei history.
oznei. Drog~ dobrowolnych składek zebrano
rb. 67 kop. 45.

I

Prócz powyżazych , złożone zos ały przez p.
Szafranowskieg l w specyalnej odezwie d zarLąd~ in~e jes1:c~e wnioski, ~ których wszy8tk.le
praWIe JUż obejmowała opra(}()waua nstaw i
wobec tego nie podlegały dyskusyi. Wy jatek tylko stanowił wniosek, dotyct~cy utworzenIa ka-
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pita}u żelullfgo ł z którego korzystałaby instytn- i rozwoju jego nieod~wwne je~t wywelczenie ta omamana jest tet gorliwie w kołach ziem·
cya i cli lok.owic; ro.zitrzygnijJcie lej S'prawy prze- jakna.jazerszej autonomii sdminiS' racyjnej 1 usta- cćw, którzy znÓw urządz~ ta zjazd za dwa t ykazano zarządowI.
wodawc~ei z oddzieloym S~imem w Warilzawie,
godnie. Aczkolwiek ziemcy przedstawili hr. Witt~Po przyj~iu przedstawionej uiltawy, jedno' wybieraaym przez. powsze( hle, równe, bezpo- mu zupelnie gotowy projekt kon8tytucyi, zaumy~lnie wyrażonQ zgodę, aby obowiązywała od
średnie i tajne głoi:! )wanie.
, dzający s:ę. na powszechnem, tajnem głosowanIU
dUła dzisiej8zego wszyotkich ezłonków, o czem
11
Uznajemy za rzecz konie'czną, ażeby! i systemie dwui2bowym, to Jetlnak prezes gabipowiadomione zostaną odpowiedllie władze
duchowieństwo w pracy społecznej stauc:.ło na
netu zwleka znów z odpowiedf.il\. Jednocześnie
Przed dokonaniem wyborów do zarządu, a- gruncie demokracyi cbneśclańskiej, której zada- rucb rewolucyjny nie u8taje. Gł{)śao rozlega si'ę
dwokat Rubal w ciepłych wyrazach zwrócił sit} niem jest wywalcl':yć ~prawjedliwe prawa dla jut basZo, aby rządowi uie płacić' podatkÓw,
do I':gromadionych, zazuMzając, że z chwilą ludu miejskiego i wiejskiego, z ludem i przez Propaganda ta bez strejku p< datkowego znajduwprowadzenia w życie nowej ustawy, «Lutnia') lud, podno81.ąc poziom jego moraloy, dobrobyt je wieje oddźwięku, skutki jej jednaK mOgił być
wchodii na nowe tory swej dzialsluości. Aby materyalny, rozwijają~ w nim Jucha narodowe- wprost straszne dla R08yi i ugranicy. P()d
jednak działalność ta była owocną. n<lleźy, deby go, wyrabiając w nim ,zdolność do 8amopomocy. wplyV\em propagandy tel rozpoczęla się jui apiwllzysoy członkowie ożywioni byli jaknajlepazJm
III Uważamy za niezbędne w8półdziałanie demiczna emigra-cya z Ibsyi kapltałbw zagraui.
duchem, aby ujawniali dążność łączeni&. się w je- l całego l!połeczeństwa w skierowywaniu jaknaj- ,,:z.Dycb, które h:. Witte z. -tak ~ielki.m. trude":,
dną spólną cahM z pokrewnemi lIobie instytu- szlacbetDltljszych i najzdolniejszyeh jednostek do I śCJlą~nl\ł d~ R:>syl. Za, kapItałamI teon IJ1.;e ttz
eyami. Owa spójnia' powinnI\, być basłem rozpo- I stanu dnctownego i przedlii~wzięeie usilnych sta- , złoto r08YJskIe, Ate. I ł ~m rząd peh:l pan ,two
czye ającej się działalnoŚ'ci cLutnh Nie d{ ść bo- rnń, aby z uczelni dn"chownych wychodzili ka- ,I ku bankr.uctwu 8kutkle~ nlcw~tlomaczon~ę:1) [)uWlem wygłas.zać piękne teorye, być wrażliwym płani, pełni dncha B()~ego i zapału do pra.cy re· , stę})OWaDlll sweg.... NIe naltzy ~a graOlc.ą tra.
na wszelkie basła, lub ożywionym }aknajlepszelIgijnej, narodowej i społecznej.
.
ktow.ać lf kko obecnego bezrobOCia poczt l telemi chęcia.mi; trzeba koniecznie słowa. w CZYD zaIV. Wypowiadamy się za niezwłocznem przy- grafow..
..
.
.
mieniĆ. W ten fp )sób prz.ygotowujemy fnndament,
wróceniem j~zyka polskiego w instytncyaeh koB~zrobocle. to, tr.wsjące, JU~ 10 dni, .zorgamktkry jednak wymaga dobrej spójni. Dlatego te ścielnych i kaneelaryach urzędników stana ey- zowab urzędnIków I r7.twlło Icb w ubjęcla 80p. Raubal proponuje, aby członkowie zespolili wilnE'go.
cyalistów. Jcżeii uś rz~d bezrobocie to puesię l Zjednoczyli w jedną harmonijną calość: a)
V. U"ażamy za niezb~dno jaknajśpieszniej- tnyina,. to za ,kllkan::ś .ie . dni gt'~zi mu nowe,
przez. urządzanie raz na tydzień zebrań i wie· sze urządzenie zjazd6w duchowieilstwa dekanal- H' .. Wlttl' r.owJnlenby za~,c Koble J.ail~o sprawę
czorn.ic, bez specyaloyoh zapros7en J w dzień z gó- nycb, dyccezyalnych i krajowycb J celem omó. ~ ,teJ sytua~yl,. zam "ttL .wclI~i w~h~c ~It; w ohary ozn&czon:y; b) ~rzez utworzenie kwartetów wienia spraw narodowych i społecznycb.
wie popełn~eD11L ~ł'2dn. 1 wywawlł\(~ SH~ t,em, te
kOllknrsowyet, w tcenianiu których przyj~liby
VI. Wypowiadamy się w imię idei chrze- p:aw Ole pIecze, Jak CIIl'ltelr, na p{JB!,eka~llu: Ta·
ud:dał obecne na konkursie osoby; C) przez I'ł- ściańskiej za zniesieniem kary śmierci i żądamy k~e powolne, ~rok 'la krOkIem, ul~gan!e ządaczenie się z iutemi Tuwarzystwami śpiewacre- powszechnej amuestyi dla przestępców polity- Olom ogółu kopIe tylko grób rządow',
mi i muzycznemi w Ł'ldzi, w celu spólnych wy- cznych.
stępów estradowych.
Na zjazd przybyło 417 uczestników.
Dla zapoczątkowania odznaczeli dla kwarU stołu prezydyalnego za~jadło po jednym
Zjazd pracowników ubezpieczeń
tetów konkursowych, wnirskodawca składa rub. przedstawicielu tld 7m dyece;:yi Królestwa Konpaństwowych.
gresowego, jakoteż po jednym z arcbidyeoe~yi,
50, w .nadziei, że projekt znajdzie poparcie.
-sGor.ące oklaskI . ze 8t~ony. ~gro~adzonycb, l mohylowskiej i dyecezyi wileńskiej.
były. obJawem ~~nanla dOUleiloscl wOlosku. oraz
PowJ ż !ze rezolucye poprzedziły odpowiedOnegdaj odbył si~ zjazd pracowników ubet.pOdZH~kl za. zlo2.oną ctiarę,.
.
I,nie rtfertty i dyskusye.
pieczeń paóstwowych, na którym reprezentowane
Narady trwały od g, 2 po pol do godz. 10 były 63 powiaty i zsrz1J.d centralny.
. Na wnlosek przewodnIczącego, ,zebranl wy·
brah przez aklamacYę poprzednIO lui powoła- wieczo em
Po 26 godzinnych obradach, trwajl\oych bez
nyoh jako gospodarza d·ra Skalskiego i gOBpOr.
przerwy, zjazd jednomyślnie uchwalił gorlłoy prudynię rejentową Sarosiekową do zarządu.
te8t przeciwko całej działalności prezesa Danil:'ozatem 'większością glosów wybrani zostali
łowskiego, zadecydgwd niezwłocznie ma go dopp.: dr. J, Pieniążek (61 gł.), J<ln G"łkont (58
ręczy Ć, oraz podać do wiadomości publicznej za
gl), Bdw. AUI!'Qst R'.Iuba\ (50 gł), L~Qn Jezierpośrednictwem prasy miejscowej.
8ki (33 gł). S.vierczewski (28 gł.),
Jednocześnie uchwalono strejk p w8zechly n t'onieważ pp. Raubal i Świerczewski zrzekli
"SYD oHecz." z d" ty D' ed1.id lej tak chara- tychmiastowy, o czem postanowiono :zawiadomić
się stanowczo pnyjęcia mandatu, przeto na icb
przez delegatów tych kolegów prowincyonaluyćh,
kteryzll.le cbwill} obecną:
mlej8ce weszli maj'łcy naj"iększó liczb~ głosów
"Are!lztowany l rilzes rady dC,utatÓw robo· którzy Da zjazd z jakichkolwiekbądź przyczyn
pp. dr. Garliński (27 gł.) i adw. Wyganowski tniczych; aresztowauy prezes związkll robotniprzybyć nie mogli.
(26 gl)
Strejk uchwalono w imię na tępującycb ią
ków praso wych; aresztowano binro związku po·
N II miejsce p. L~ona J .:zierskiego, który cztowego, DonoSłl~ o całym szeregn innych aredań:
wszedł do zarządu,
powołano przez aklamacyę
sztowań~ .
l) Natychmiastowe wydalenie z in~tytllcJi
QO kllOlisyi rewizyjnej ad wokata R aubals..
c Prawit. wie~t.) ogla81a podziQkowanie WOj', Daniłowskiego.
W:!zyscy zgromadzeni w" rat.·li serdeczne po
2) N'ł.tychmiastowy powrót do urzędu W,,7.yskom kozackim za wierną służb'2 przy utrz) mywa'
dziękdwanie pp. Babicluemu i Stoikowskicmu za
nin porządku wewuątn państwa. Dl} Car. kIego stkic b kolpgó" i killeżanek or z r.wtIllienie ,cb
opral'llwanie lHt wy.
Sioła wyjeżdżał znany do\'{ ódca "czarnej seciny"
01 represyi.
L sta ŚWIeżo przyjętych członków przedsta- gell. B)gdanowicz. D~plltacya, z Tułyprzemo
ił) Wprowad~euie j~zl'kn pol ll.lego do b; owia IIlę, jak l a tępuJ€:: paua: El ~le a S rosieko" wiała. na audyencyJ. Na ·ulicach Petersburga
es
~1 instytuoyl.
wa, Wanua StaUltlławska, ora", pp.: Kazimierz rozdawano świ~tlti ,Zwufllku 8wętegl)'), druko·
4) Podwyższenie u:-losażeń,o 50% dla sekreAr ulLcwski, Stanisła{r B,ellcki, SLef21u B el{clti, wanego (za pozwoleniem cenzury •. ' Wojskom
tarzy powiatowych.
B, B :ruatowicz, dr. V.ld wik Bondy, L"ou Olare,
gW81'dyi rozdauo gazetkę, wyjllŚniaJącą, te MoFranciszek D.mbowski, Wadaw GerllCz, dr. W. nl1r~ha U) ł oszukany, że wolnt'ść potr~ebna jest
KALINDA.RtYl. tERMINOWY
GarllńslH, Jan G lkcnt, L!o
G jewie'l., Włady
tylko ga.zeclarzom. adwokatom i inżynierom.
tMIONA SLOWIAŃSl{Iii:. D /, i S WladyslawR, J 1sław Grodzki, !fadeus:& J as' l'lęoski. W adyslaw
Takie są fakty chwiL bieżącej. Tt)warzyszy t r o S.!ł\WOmll'd.
Kopcz,}ński, S+aDll!ław L pko ~ki, Waolaw lIałe
im cd skala róźnych pogłosek, płynął}ych, jak
STAŁA WYSTAWA. OBlUZÓW, ulJca'Plotrl!:o aka
ckt, tan'sław MlIlZeWS ,Paweł Małacbowskl) F.
to stwierdziliśmy, z cyrkułów pollcyjnYGb. MóMatu lek', St Lo Popławski, AlekEau er Pelle- w,ą. że hr. WJtte Jelit uwol(1~ouy, a br IJua. nr. 16 Otwarta od godziny 10 rano do godZiny 8 wlecrorem.
.
tier, J. Proppe, dr. S.aulal",w SiLalIlki, Czesław
tiew mianowany dyktatorem. Ze nastąpi wielka
TEATR
VICTOR[A.
J
u
t r o po raz pierl\'s~y ~OrA
:i 'an 'awllki, F uds~ek Salski, Maryan Słowi
maUlbstacya patryotyczna, pr'yczem ndakeye et labara," obraz fryzy ski w 3 ch aktach Heyer!IlallkOWbki, Józef Wll)ulk n s, OGesław WlJhki i Hen·
88. Początek o godZinie 8 wieczorem.
8Łeściu wydawnictw będą zbu ·zone.
ryk 7. ljączkow K'.
Zł~BRANJ.\.. D z i ti wiec pracowJllków fl'yzyersklt.:h
Marzenie co do tr~eczywistnienia kontrrei f~lczerskich (Nawrot 38) o godz. H wleczol'em.
Z.branie za!l'kn'ęto o gCJdz. :3 w DOCy.
WvlUl3yl nie zostało zaniechane. we w}aśJiwych
- D z I Ś z<lbranie członków źydow kiego rowlU'z.
jednak Eferach ozują, t~ śpies~J ć się naJeźy, L'ld I dobroczynnoŚCi (D!uga 45), u godZi nhl 8 wieczorem.
żąda swyoh oszczędności. ;t;rJdll1 wy3,)'clla,lą·
- J u t r o ogówe zebranie I"złonhów Tow. i ka"C~na renty .w ~ranzak~yao~ -vrywatoych spadła ,kiego (DzielnR;\1) o gOt\.l S I pót v; ieczorem.
UCHWAŁY
do 60 rb. Zlewla straCiła Jui P ,Jowę swej wsrl~WICZ \.NIA. STRAŻY. J u t r o ćwlczeniłl. sygoalV oddziała łÓdzkiej straży ogniowej oc,hotnlclej
l-no krajowego Zjazdu Duchowieństwa I tOŚCI. Trzeba gili śpieszyć, diJl-óki slła zupełnie loIV wedomu
rekwIzytowym III oddziału. o godz. 'j I pól <.Vle·
l n 'e zniknie.
czorew.
TlI Warszawie 12 grudnia 1905 r.
Ale późno! Kontrrewoluoya już jest bezłlilna.
CYRK braci TRUZZI. D z I ś prr.edstawieoie o g.
Kontrrewolucya tO-8Zal€ń~two. T l dziki zwierz, 8 I pÓL wiec~o,em.
Zjazd, po za:maczen li ul~głJśoi względem, kt.óry jeszcze u~lłl1je .łlię wy~'wać z ~latki, a~~
O; ~ św, i władzy bi~kupiei, pow~iął następu. o~yw~tele IłpotkaJłł go .lak takIego zWIerza dZI-,
]I}ce uchwały:
kIego .
-xI Idąc Z11 glosem ncznoia mj1oś~i OJczyzny,
danegv nam pr cz ... t"órcę A Zara1.em wIcrui
Korespondent "B~rl. Tageblattu" dono~i z Pe·
wiell)~iekowej t'saye)'; Ktś',llJh t:.aszego w Pol·
teniJurga, ~e wooec zupełMj bezczynuości br.
sce, my, duchOWIeństwo katClickie l pol8kie, Witteg'"v pr1sie rosyjskiej mlloi~ się coraz b/OrZwiązek nauczycieli llldowyob. Wsp,omin:l~
Rtl'liercl:6llmy pr!l.\ o i uznajemy za swój ohowią- diiej głu_y, wzywające w8z,stkie IItronnictwa do 1iśmy, ~t; nil specy<llU"m zebranJU UIlUCl.y<lle l . tu
zek nietyl l) pracę ści.śle ko.plańllk~, lecz i ogól- łąCZDC~~l i utwoneuia ptllwdziwego rządu, do tej~zych 8zl(ól ludowych rozpatrywa'ly Dla byĆ
uo·obywatelllką, Dziś za~, jednocząc się ~ gIoktórego miuisteryum Wittego mu,iałoby się przy- projekt nstl',wy Zwi~'Z"u zawodowego nane.zYClel!
s cm Cli lego Narodu, (Jświadci:"my, że dla żyda łączyć, albo też zO!ltaloby 'tupeł::lie usunięte. MJśl ludowych ;jaberall piotrkow~kiej. Z prOjekt :n
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Środa, duia 13 grudnia 1906 r.
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=!t
lIię i pracuj), pióra pisarza holenderski-eg-o H.
tJm zapoznał Stowarzyszenie nallC'1.yeieli cbrze- Stsni81aw Ctsrno"ski, stale mi{ SIkający w P.J,He"ermans&, osnnta je\1t na tle ~yela rubJtaijcian p. S~efan Majewski, członek komieyi, która rytu.
opracowała rzeczoną ue&awę.
Z racyi tej pod,."VPodatek slkolny. W magi8tracie ~o8tał opra· ków fryzyjskieb i pJrusza wiel~ l1agadnleu
liśmy jn~ w ogólnych zarysach, jakie zada.nia i
cowany Tuz,kład podatku na utrzymanie ('brze/lei
spohcznyeb, dziś bard,o aktualuych. H · yerm8n'ł.
cele ma projek&owaoy Zwifłzek, pisząc spraw,.z· ańskicb miei!lkicb !ukół elementarnych w 1906 obdarzony nerwelJl IIcenlcznym, wyboru le maluje
danie z ogólnego zebr.,ania członków Stowar"y
roku. OJ dUla dzisiejszego w ciągu ID e~iąc3, I środowisko,_ wś ód ktÓfl;'gO ro~wlja "łę ak.cya
uenia. nauCZyCIeli.
kaidy 1',?iot[reSow8oy tą sprawą, Ill:l prawo Jego utworow, do,~adDle (;hara~teryztl e v:.s~~em
Zgromadzeni nauczyciele tutejszych szkół lu8prawdzlc 8WO.ii!l pozYCY~i a w razie niezadowo· . wprowad6ane na 8cen~ postaCIe, Jak. mlehsmy
dowych po o!ywiooej dysku'yi przedstawiony im lenia sluży mu prawo protestu. Rzec~ prosta, że teg? do".ód W wystawll>uym niedawuo na naprojekt I1stawy przyjęli, po!!tfloawiając przyst~
podatek będ~ie tylko wówczas płacony, gdy l szeJ S(leDl~ cŁańcuchu) tegoż p ':arzf .
pić do zor6anizowania Zwilr~ku.
w szkdach będzie y.aprowadzony język polski.
N.a piątek rep~r:ua~ za~owlada w~nowiecie
Ponieważ Zwią,zek obejmować ma calą, gn·
Towarzystwo Hygienielne. Sprawozdanie z n~a~kl ~hwarcenkopf. si:tukl Glbryelt Zapalbe'roię piotrkowską, przeto konieczną jest urgawczorajllzegu z(braDla T ,) "arzystwa Hygieniczne- sklej, po cenach zUltooycb .
ni'Łacya okręgów powiatowych wzmial1kow~uej
go z p'ol'\1odu nawdu m~ttryaln, podamy w nuW sobot~ odegranfł zostanIe po raz drugi
'l1bernii.
merze jutrzejszym.
po cenach znlionyc~ ~ztuka !łeyermansa <Ora
_ . .
" .
et labarac (Módl SIę l pracu), która n ewą·.pli·
Wybrano komisyę, z siedmiu osób do~oną,
Skwer
Mleklewleu.
R/boty
D1welacYJne
10·
wie cieszyć si'""'Jł bp.dzie
trwałem pow'd
.
której zadaniem będzle przeprJwadzenie szybkiej
t..
t l . .
k
"I
~ u~llleru.
.
gro d Dlcze ~a ,y.m .h.w~rze zos a y JUz w~ o~ane.
W niedzielę na widowisku popularnem w tea.
agitacJi wśród n8.uczycieli szkół ludowych, ist
W obecueJ chwJlI Jest J€SlC7.e do z8sadleUla kll~a' trze Wielkim odegranł} zostanie komed
k _
nlejący.eh W. różny<:h mlej8cow(jŚ !i ach gubernii
naście ~rzewek. Sk..~er ten, ~ ka1!ljący kościół tuszowa pióra Michała Wołowskiego t'r J~a&rz;~'l
piolrkowskifj.
Poniewat inieyatorzy uważają za konieczne św: Stau18ława KostkI, prezentuje SIę budzo ła- Pancerny;. w teatrze Victoria po cenaeh ~niżo
dOle. _
".
. ....
nych wznowionjm b~dzie cKlub kawalerów,> jed:tlałae w poroznmienin z Warszaw!!, przeto uchwaNletykalnose osobIsta. DZlsleJsZeJ nocy arelSZ- dna:.: lep8zyeh komedyi Micbałll Blllckiegl.
lono wzi~-ć udział w zapowiedzianym w d. 20 b. m.
towani zostali: naczelnik stacyi telefonów Ł;dź 4j(~hie 'fi( Warszawk Na zjud ten udadzą si~
WarIłzawa inżynier Niemirowski, urzędnik klasy
deltga.ei, wybrani z pośród ogólu nanczycie!l ln2-e] binr& telegrafu Prądzyński, oraz pra.30wniczka
,dowytb_
Plany reakcyjne.
W celu w8zechstronoego (mówienia tej spra- tegoż telrgrafn panna Wyszkowska.
wy o~będł} si~ zja:t.dy powIatowe nauczycieli lu/ Noe dzisiejsu. W wielu punktach miasta
cSyD otiecz.' zamie8zcr;a nastl2Pują~ą obaradlWy'Cb, mianowicie: "L'Jdzi, z udziałem nau- I byra alarmowaną dziś w nocy samoobrona przekterystyczną
notatkę:
cZy1:1ełt z mia~ta i powiatu w d. 19 b m. o godr..
ciw cczarnej seclDis); wyjeżdiała kilkakrotnie
nNajrlJzmaittlze pogloski seusacyjuA nicpoko11 rnoo, w lokalu (Lutni* pnI' ul. Piotrkowllkiej straż ogniowa ochotnicza, na nJica.cb rJzlegały
ją ~tltel"!iburg . .Z jl dueJ sLroray t p ,dZIew Jny Jest
.~ 10·8; w PIotrkOWie w d. 16 b. m. o godz. 3
si~ 8tuały i krzyki. W ,ę kszość mieszkańców spę
ManIfest o obdarzeUlu włośdan ZIemią z zapasu
po IicłndnitJ~ w Noworadomsku w d. 17 b. m. o dZlła noc " trwodze.
grllntowego państwa i apanaży. GlIb inet n.rlędni
godz. 11 rano; w Częstochowie w d. 17 b. m.
Posiedlenfe kelnerów odbędzie 8ię w piątek czy nadaje temn aktowi tł k wy8ukie z.nac~enie
\J g(\d~ ·7 wieczorem; w Dąbrowie górnic1.ej w d.
dnia 15 grudnia w lokalu przy ulicy Konstanty·
17 h ID o god;/,;. 11 rauc; w Rawie w d. 17 b, ID. nowskiej w sali Sellina. Początek o godzinie 4 ej w duchu uspokojenia rozkołylłEu eg') m :>rza wI()~·
ciańskiego, iż zamiena odbl ć go jak moina
o go«,;_ 12 w pdodnir; w ŁunowIe (powiat brze·
po południu.
~ajn:o.czyściej z domniema.nym przyjaz~em Najziń.k) w d. 17 b. m. o godz. 2·ej po połnduiu~
Ogól~e osłabienia. W ciągu dnia wczorajszew Ł1Sku w d 14 b. m. o godz. 6 wiecznr~m.
go następujące osoby ule~ly ogólnemu oslableniu: czło JaśnleJ8zego. Pana do 8tohcy. .Z ?ruglej strooy
Wskazówek co do miejs, zebrań, udziel2ć wiek la.t okolo 40, znaleziony na Nowym Rynku, od cz~ść żołDlerzy z pułków r08YJsklCb, z.najdUJą
którego nie dowiedziano się ani nazwiska, ani adresu; cyeb s'Q w Finlandyi/ skierowana była d ... O~an
b-~.dą nauezyciele ukół miej8cowych.
na ul' Nowomiejski j Uf. 32 Abram Bursztyn, lat ł6, jenbaumu na nankę strzelania z kartaezowow
Ko.pia ;pGDUlika O. ł!or.deokiego. Pczęu(" kIa- pozostający bez zajęcil\ ! mieszkania, przybyły z Lomży; która to nauka znajduje siQ wid(}t~Die w zaDle~
sztoru Jasnogórskiego CI RejmaD, bawiąc w Ło· na ul. Aleksandryjskiej nr. 102 Chana Sieradzka, lat 32, dbaniu w woj8kacb, rozrzuconycb w Wlelkiem
odwiezionl!. do szpitala Poznal19klch: na ul. Mtkolajewdzi, wyraził swoJe głębokie uznauie dla pomnIka skiej
nr. 68 Piotr DmucbaJski. Jat 4ti i na Górnym Ryn· Ksi~stwie. NastQpnie odpowiednio wyk wahfiko~
O. Kordeckit>go, po~tawiooego w kolDiele św Krzy· ku Maryanna Pos tuiskII, IM 5~.
wane pnłki postanowiono posłać napowrót do
źa i prosił kll. Karola S~mldla o polecenie wyNapad, i bójki. .~a ul. Wschodniej nr, :H BluFinlandyi w oltresie otwarcia sejmu, aby p-ostrll(;h
konania kopii teg1 pomnikA, która. ma być prze· jomln ,'~tlenbol'g. laL 28 l ząd"l\ dom', wskutek sporll, kartaczownic 8tał się fśródłem mądroil-d dla micbowa.na na JalJDej GÓne. Zjczenin stałl) się za- uderzony ll. tal tępem nllrzędzitlDl. od lOsł ran: <'lOłl\ i łojących wolność fi 11adczyków, no i obywl!t:li
nos".-;\II. Star-em Mia~cie międz handlarzami slana wydość, kopi~ wyko!lał artysta malarz Wacław Przyro YJskicb, .. Zwykła to taktyka rządów reakcyjnikn~la kló~~la lll\.tępnle bójl!;lI, w ktoro; :'zcze lin h.o·
bylski, a po o~rawienju kil. kanonik Karał 8 1 mt- liolkiewicz, lat ·16. został pobity. W obydwóch wyplld- nych: grozić ,,'dym" i popierać ndJbrych", Rtąfj
dtJ osobiście zawiezie ją dJ Cllęstocbowy.
bch dorazul'j pom.ocy udzielfIl lekarze PogotowIa.
w danym razIe cbce za .Jednym zamachem przeZe .ukołl ,handlowej Na skutek p.o~tano- / Z Pabianie. L ta osób ranionyc POdCZAS knp'ć w!ościan .i nrządlić małe "puSZe1,tnle krwi"
buntowniczym elementom. Naród rosyj>łkl jedDak
wi~nia Zgromadzenia kupoów m. L1dzi, zapa- Ipochodu'llilfodowego w Pabianicach prz(I;r. drago·
nóVl:
tak już dOjrzał pod względem polityczny'm, że
dłego dnia 28 listopada r. b, odnośnie reorga~
l) Klimek Marcin 50 lat z P,ątkowiska, ra- jedno i drugie zawiedzie z pewnc.8oią."
nizacy' :1· io kla.:lowej szkoły bandlowej łÓG1kiej
i wprowadzenia " tejże szkole od 8tyC: nia r p. na ci~ta głowy,
2) U blDlak J6!.l f 38 Jat z Pl.tkowillka/ rajęzyka wykładowego pahkieg), uprasza się 1'1)dZICów i opiekunów wy(howańeów tejże szk(lly, ua citita głowy
LISTA OFIAR,
3) Górny Wo'ciecb 42 lat z P.otk "i~ka,
ałeby, jeżeli ma;ą zamiar swych aynów lli.ł> pn·
zLozonych llll korzy~c łódzki go Chfz\::~c!aiJ.skieg,) Towa.
rilna c ił" t
głowy 7. u8zkodzc Je
kI ŚJI l r oy
rzystwa dobro cz. od 1 lipca 19M do 30 czemca 1905 1".
pil~w do organizowauej sikoły nie posyłać , aby
ąk.
zecbcieli w czasie jaknajpręds~'ym, a w każdym palców
, Dorota L .onhardt 10) ~b., Towarzy two akcyj~e L.
4) Z;ijda M c'.lał 18 Jat z ajówki, raua cię- (jeyer,
.rllZU3 nie później, jak do 21 grudnia r. b. o tam
Jul. Kunitzer, beZImiennie. llozone wadmIni.
ta głowy, z uszkodzeniem kości, ranuy jnż go·
8tl&Cyi gazety nRozwój"-po 50 rb.: K. Steinert 40 rb.
Idyrekcy~ szkoły zawiadomić i złożone w ukole
doW"c.dy odebrać.. CI uczniowie, którycb rodzice niony był przez dragon6w 1 i pól wiorsty i bity J; .Arkuszewski 30 rb.: .L Fankanowski J. John i i
~rankler-po 25 rubli: h.. Elsert, K. HoffrJchte.t. Herm
.lab opIekunowie .uwiadomienia podobnego nie po Bpaduięciu z konia .
~cbler~-po 15 rb., Zyg. Hoffl'ichter li:! 1'f1.: Pr. fumisch
5)
:L
,boda
Mar.-:in,
z
Pl
tkowiska,
rana
cię
Przyśhh
uwaiani będ~ za mających 1.amlar do
I L, .Ioepffer-po.l O rb.: H. Grossmann, J. Jeziorko1\"ski
ta pleców i głowy.
I zloz~ue w adnllDlstraCyl r.Lodzp.r Zdtung"-po 8 rb,
ucurganizowaucj szkoły nadal u(lz~szezae.
6) MadcJ szczepan. z Kudrowic, rob. hbr, J. J aUlszeW:ikl 7 rb: B. SadowskI. L btaulsldwski r'
Gl Ztś z rodz~ców i' opiekunów, którzy zaStep~anus I 1\, ~~sacki-po 6 I b.~ T. Abel! F!. Alhr~"h{:
uoa cięta głowy z uszkodzenIem k08ci.
mierzają sWlch synów i wychowańców, poza
G Ltchl~r, li. hlsenbraon., H. J\.Adler. h.. oenił<{, loz.
7) Szer, z Majówki, rana cIęta plecó .
na8~ą szkołą b~dący,c.b, powierzyć IrcorgaDlzo
MagntLkl, J. l\Iarche 'czynsk/. T. Micha!, ;51. J'd. "'iteckl
8) Ogiński Józef, z POrlzewic, ran cIęta A. Rotucrt, Sławiń~ka. O. l. ch ul z, W. Waflner A'
wane.i lIzkole. zechcą w sekretaryacie stkoły du·
Zapp -po 5 rubli; F. Myszkoro\\ ski 4 rb., I'; Baye~. 't'
głowy, bity przez dragona po spadnięciu z ko'
żyć przed 24 grudnia r. b. podania ~e ZW) kle
Bielecki, J. Brlnkenhoff, J. C-eysinger, W. Czapski Br'
nia z nog~ uczepioną w strzemieniu i k o p a n y
wymaganemi dowodami.
Cze~howsk!, A. CbaremzlI, ~t. :DąbrOWSkI, W. OudZlriski:
p
r
z
e
z
c
y
w
i
l
n
e
g
o
c
z
ł
o
w
i
e
k
a.
lt lzpatrywauia przedstawionych świadectw
J. hankowskt. .T. GruS3CZ}llSkl, J. lIau sml\.nn. 1\1. IIap.
9) Oiecbanowski SLuuisła.w 18 lat, z Porsze- peo~w~. "!!. !anlsze'Yskll, H. Knabe,. W){l!.SprzYkowski.
.i eg~amlDy dla nowowiltępujących rotpoczn ~ 8'ę
L. J\OZillIDSkl, A. lUli fft , S. Lemen", St. Lew iillkl, •.
wic, 1108 obcięty.
28 grudn 13 n st. r. b. Clili Jeh trwania zależ
10) Stusio Józef, 19 lat, z Petrykoz, rana Luk.enbacb, .M. Luba,. W- .:.\Ia~nuski, e.. , 211 ;rtil" ~ficba
uym h~(i.~ie ud iloś Ji kandydató f'I'.
ł~WICZ, K. l\!Ogil~ICkl, L. 11~lJer, Sydonia MOlier. S •.
Dll,\. określenia ilości klas, jakie mają b) ć cięta za uchem.
Np.kielskt, • E. OpltZ. J. P~en~ov.:skl~· W. I:arosiek, L.
11) Mac;ejaszek Maciej, z Gorzewa, rana Staril, A. :ftop;:zyk, l. Suszy~skI. lit~. Sz~zjgl !I~ki, i'lIarya
otwarte-j.etlt pożą1auem, ażeby podauia "ja!.cięta nad czołem, z uszkodzeni m k~tici
Thal~r, E; Wag~~r, .h.. WOlSkI, I. 2~tleski, K. A.-po
.najpręd8zym czas t" były przedsto.wion .
. Des. Jberfler J
12) Kupski Marcin 23 la t, z ::; "iątui , ra- i\ robIe: Ks. JaSIUski 2 rb. jO kop.:
Rada opiekuńc~a 7 kl2go~ej
liaffstein, J. K.IlSiński, .Klara. L!!.nge, l'. Loeffler i X .....:..p~
na cięt za ucbfm.
Ł idzkiej Szkoły handlowej.
~ rubl~; VI: I\Oko~.kl 1 rb. 15 kop.: I'. Kamocki, A.
1;j) • Ildrzejczak Józef 23 lat, z G rzewa 2 ::5zymanskl t A. Stlller-po I rb. - Rllzem 798 rubJl
Na dyrektora 7 ·klalłOwej szkoły han- rany cięte łopatki.
65 kop.
dlowe.i w V.dz zaproszono p. Jerzego B gnckie.
14) Grabarezyk Paweł, z Pabianic, rob. fabr
go, pro (;:/iora L h !mii w polItechnice warS1.akontu~ya plec.'>w i ramieDl.
'
·"~kif:i.
15) Kęd1.ierski Andnej, z Pabianic, rob. fabr.,
Osobiste, N auczyciel tutejszej szkoły prze- kontuzya plecó".
/
Prosimy uprzejmie szanownyeh naszych
mysłowcl lUZ, Ziemowit Arlltewicz od Nowego
-:-:-:prenumeratorów, aby, jeśli nie otrzymaj,
Rl>ku . upuszcza Łódź/ obejmnjl\e stanowisko
numeru, za każdym razem rek amowali dl
SZTUKA i PIŚMIEN ICTWO.
d 'rek bra 7 - .laKowej szkoły komercyjnej prywatnej żeńskiej A. Wereckiej w Warszawie.
Teatr. Zap~wiedziana ua czwartek przez administracyi pisma.
Bawi chwilowo· w I~odti artysta rzeźbiarz repertuar teatralny sztaka "Oia et la bora " (Módl
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ROZWÓJ. :

Specyalne zapoMogi.
W zeszłym roku szkolnym z waroizawskich
fIloduszów miejskilh otrzymali następujący urzę
dnicy pochodzenia rosyjskiego specyalne zapemo'
gi Da kpztałceni~ swoich dzieci.
Prezydent miasta gecerał Blbikow około
58{) rb., pomocnik prezydenta EiSen 300 rb., h.
naczelnIk wyd6iału ochronnego pułkownik żan·
da.rmeryi Kowalewskij 270 rb., starszy oficer do
szczegOlnycb zleceń przy (,berpolicmajstrze ka·
pitan Swinarski 150 rb., urzędnik do s.zczególnych deceń przy oberpolicmajstrze A'taiomow
100 rb., pomocnik adjunkta cyrkułowegu .Mańkie
wiez 100 rb., inspektor urzędu lekarskiego d.
Puszkin 100 rb' l b. komisarz cyrknłowy Zigler
350 rb.,. kom'sarz cyrkułowy Sukułuw: 450 rb.,
komisarz cyrkułowy Juryn 250 rb., dzieci nieży
jąeego pomocnika komisarza. cyrkułowego o-tdano'Wskiego sta~e 430 rb., jednorazowo 600 rb.,
h. kapitan Btl'aiy Bel g 150 rb., lekarz policyjny
Bazylewicz Kni8Żykowski 90 rb., dozorca aresztu
policyjn° (:;i> M'chajłow 53 rb., b. 'pomocnqi komisarza lJolioyjnego Bojarynow 150 rb., pomocnik adjtlnkta cyrkułowego Puukarewicz 127 rb.

Z powodu tymczasowych
pr zepi• ó_

p r a s o _ y c h.

-1Z dzienników petersburskich dowiadujemy
i>ię. te na ogólnem zebraniu rady państwa w d.
6 b. m. zostaly ostatecznie rozważone i zatwier·
dzone. tymczasowe przepisy prasowe, urożone
przez rad~ ministrów na zasadzie projektu ko·
misyi Kobeki.
Według tych przepisów, cenzura prewencyjna dla dzienników zostaje zniesiona. Z\liesion~
też ma być oenzura duchowna.
Przyj~ta przez radę ministrów, na wniosek
zarządzającego ministeryum spraw wewnętrzoycb
Duroowo, cenzura rysunków, była. w radzie pań
stwa przedmiotem długich obrad Większość człon
ków rady państwa oświadcz,la su~ wszakże za
zniesieniem oenzury rysunków.
W ten sposób do Najwyższego zatwierdzenia
b~dą złożone dwie opinie rady pań'.ltwa: wi~k
s:l:ości

i mniejszoś0i.
Prasa ma być odpowiedzialnl\ tylko przed

E~dem.

Zniesiony zostaje art. 140 uiltawy cenzuralnej, nadaj~cy ministrowI Bpraw wewn~trznych
prawo zakazu zamieszczlłnia lub komentowania
w prslSie różnych spraw pańitwowycb.
Kancye od wydawców azienni!tów nie będą

KONKURS
IMIENIA

BOLESŁA W

A PRUSA.

8)

S Ł O Ń C E.
(Ciąg

dalszy, patrz nr. 27il.)

\: iusia ~ie może sobie prz-ypolllnieć, jak taCzasem .. . eZaSel:l c()~ jej się tam
maja.('~y, ale takie niewyraźne ...
1,f'by go sobie dobr7.e wyobra.zi~, musi. konieczllie spojrzeli na fotografię. I naczej, ani rusz.
Tatuś byt u fotografli w wigilię wyjazdu. Po
pl'Óblli! sama babcia chodziła. Ach, jak się .\.'iusia
czeg0s bala, kiedy babcia wyjlllow~lla fotografię
z 10ll'rty) ~eby jej poknzad
.
Zamiast patrze,: - uciekła i płakałn, plakala,
tuś wygląfla.

plal';I.Ja ...

Środa, dnia 13 grudnia lSJOi r.

:

I wymagaue. Wydawnictwo pisma może być p<JdI jęte na zasadzie zwykłego zawiadomienia.

16 276

=

I _-insi przez to ('oraz smutniej.. Jak mały
snuje Bi~ po mie3zl,anill. .
NlInka nic zajmuje jl'j je'zl:l.p wiele czaslI,
Inll.demoi3elle też tylko na parę popoludniowych
godzin przychodzi.
Dziś wcale nie byla, poszła na pngrzel.J.
NiUf~i bardzo przykro, jak pomyśli, %e tego
umarłego w takie błoto w rożn..
l jej maje 'lel'duszko' kurczy si0 SpÓlCil,Uci~m,
znajdlljąc ula niego, jak dla dOl'llżkarskich koni,
litosne
- Bil,uny! ..
Niusl się przykrzy, bardzo jej się przykrzy.
Sil1dla. na malyw stołeczku Jl1'zy fotelu babci,
jasną swoją głól\'kę opada. na je.i kościstych obci~g;lliętyt'h czarn;l sukni<\ kolrlllaeh i l'uszy~ się
11 io śrni,' babcin. ~f!i.
(,dyby nawet, i mogla się po nszy,', k;iby się
ni(>

poruszyła,

Nie ehcf~ jej się. Co będz il ) l ol.Jil(l~
llilWllil'j w ta:ki\' :,zare goJziuy" zasluchi,rala sip. -II'; Jo dre,::zczD\\' \\' b:lbdlle baJki~ślicJl
ne bajd o śplewająfjych urzewaclt i źr6dtach ży
wych, do}q 1 szla po o~trych kamirniach l.Jo~a
dzirw('z~nkH.
ObrzyJli\n~ potwory i rÓi.u8 innc
strachy wróc'u ją chclalr, a olla <Fla, ,:r.l;l-pl'zez
góry, jlrzez lasy po wodę żyri<l dla umicl'a.iE1Ct'j

Dopiero wieczorem poszla do babci. Babcia
fotelu) fotografię trzymala w ręku.
Niusia zajrzała przev. poręcz i - znowu za- l/latki ..
częła plska,:.
.
Ś!icZllu bajki o :kal'badl, prze" call) wieki
Zdawało sie j('j, że to naprawdę tatuś stoi.
w morskil h 'głębinach lIkryt.ylll i doJJl ych gno1: tbcia wciąż leraz '/. t<ł rot{)~rafią siedzi.
llIach, poczClhvyrh Kru,:no}urjkac!t w ~pl('zastyrh
'\i..;dzll' nie w:y.-hodzi, 1l!8 rusza się prawie . ]<aptnrkllc\ z brodami tak dlll~ipllli, jflk Olle "aze 'iW JO !Jo];oju
.
Ule; u Jlit't~k l, puszn; 11('111 l\' kuszu na wielk,],
::5-1ab za 'ja 'by i taka jaka: lona ...
\ ielką \1011. i o pta-i;'Jldl' :-:Z81' j. W y cl(lt;ającej
\ 'li ją nigd, nie popie.:c:. ani opowiedzit,ć
malYlIl dziubhif:-lIl ('il'I"1 z Chi \·"Lll.~Ol1'e.i skroni ...
lIic 1.1' chf·p.
U li lkach, t(tÓ!'f' tl'l,!";l. ~i(: ZllCZęt} IV goI tid fl ~lIIl1tlla. Żeby się thociaż Uł.l uśmieeh dzinie l' ollania Pi'o!'ul{a. i trz('s;l 1-; dot:tCl i t!'za~ć
ię br.dit aż Pl) tlZhll't S<)flll ..
.,
n~.t\l ...
siedziała w

wię7.ów, nakładanych

8ięcy.

cień

nin prasy radzie państwa, oczywiście, boją.!) się
na niem swego stempla: «rada mini·
stró,,', któ1emu nikt nie wierz;y:. Czyżby rada
ministrów myślała, że nowe <katorżne' prllwo
pozyska. wielką siłę moralną, jeżeli przeidzie
przez stltchłe kancelarye rady państwa? Rada
państwa została już wykreilona z listy instytucyi rządowych i nie p. Durnowo z jego świe
tnemi zdolnościami, galwanizować ten trup, którego obdukcyą. r.ajmuje si~ teraz taż sama rada
mini'3trów.
Proje'lt ograniczenia wolności prasy pnyjmujemy, iako wyzwanie i uznajemy cały ciężar
walki, który nas czeka. L'!cz my teraz Ole jesteśmy sami z naszą. organiza.cyą. Putrzeb I wolnego słowa je.st tak palącą, tak nienaiyeOll)ą,
społeczeństwo tyle się nacierpiało z p.Hvodu
położyć

Redaktorami odpowiedzialnymi mogą być
tylko poddani rosyjscy, którzy skończylI id 25,
nie byli karani kryminalnie i zdolni są do działań prawnych.
Każdy numer wydawnictwa peryodycznego,
jednocześnIe z odesłaniem go na pocztę, powiDlen być dostarczony przez wydawcę w ustano·
wionej liczbie egzemplarzów miejscowemu urz~
dowi do spraw puso"ych lub cenzorowi.
Pojedyń0ze Dumera wydawnictw peryodyez·
uych mogą być zatrzymywane z rozporządzenia
wladzy, lecz jednocześnie powinna być wytoczo·
ną sprawa sl\dow8; I!'prawa ta wszakże może być
wytoczoca tylko w razie stwierdzenia oznak przestępstwa, przewidzianego przez kodeks karny.
S;Jrawy sądowe z powodu prze Itępstw pra.sowyob wytaczaią albo urzędy do spraw praso·
w.Ych albo też bezpośredmo prokura~orya .
KODfiłkata wydawnictwa polega na odebran:u egzemplarzów numeru. Sąd może także
za"iesić wydawnictwo do czaIłu wydania wyroku.
Zl obraz~ w prasie wojska u8tawa pnewi du~e więzienie od 2-1 () DJiesięcy. Prócz tego
za nawoływanie do strejków, do powstania zbrojnego, jakoteż w razie podburzania jednej czę.śei
ludnuści przeciwko drugiej winni podlegają grzywnom od 300 rb. lub wię.zitniuod 1 roku i 4 mie·
Wydawnictwa, na których niema nazwiska
redaktora, oraz· niema wymieuionej arllkarni, po dlegaj" konfiikacie. Sprawy prasowe sądzo·
ne bJ ć winn'y na zasadzie noweg) kodeksu kar
nego.
Streszczony powyżej projekt nowej ustawy
prasowej 'p otkał się w pew nej częśei prasy roayjskieJ z ~w~ltowną opozycyą. O ~o co pis~e
o nim «Nasza Zizń,.
fi Wiemy, na czem polega to prawo,
(utrwalające wolność wydawnictw peryodycznycb, (tyl·
ko wydawnictw peryodycznycb; ksiątek ani broszur nowe prawo nie dotyczy). (Utrwalenie> redukuje 8i~ do "niesienia tych szerokich ram, które drog~ rewolucyjna} zdob,) la. jut sobie fAktycznie pras~ BtołeczlJ3. Chc~ je zm.niejszyć, tddać
pod nową, samowolną c:eu'turę, zamkollć n'lta
wolnem u down.
liR ąd Dllrnowo rzuca nam n)we wyzwanie.
Pr~yjmujemy je. B~dziemy walczyli· o wolność
pra8y, . chl ćby p. D1lmowo pokła.dał jaknajwili .
ksze nadZH\je w swych rozp ltZą<heniach . J este·
śmy już Zjf dnoczeni i mdemy przeciwstawić sile - 8ił~. Ś.lliejemy się 'J. zuchwalstwa miuilltrów,
którzy lękltwle przekazują pr.lwo o p,>skromie

...

i

nil myśl wolną, w~zyst{le

rewoluoyjne masy tak drogo cenią to zdvbyte
siłą prawo
przemawiania swob Janie, że p~a8a
nie zostanie odosobnioną, lecz zuajdzi-e potęiną
opiekę przed zamachem Bpiskowców na je) w{ll·
ność .. »
W tymże duohu przemawia radykalny <.Syo
Otieczestwa >
'
«Ze wszystkich zapowiedzianych i pr~yne'
czonych wolności najbardziej nrzcezywi8tlllamy
dotychczas wolność słows; najmuiej zaś, prze
ciwnie, dała się nrz.eczyw18tn Ć nietykalność os 1hista; wci~ż jeszcze nie jesteśmy w stanie fa·
ktycznie obronić nietyka!noś0i naizej. R~ąd Wi~·
tego niema czasu na opracowanie prawa, gwarantującego nietykalność Osobist Ś;.ll,
miał jed·
nak czas na ulożenie przepisów, odbierających
nam woluo~ć prasy, którą. faktycznie zdobyliśmy.
Pozostaje w mocy i oohroua wzmocniona j stan
wojenny, i sądy wojenne - a ws~ystko to z powodu braku czasu u -rządu, z powodu brak.u no·
wych ptaw. I ten sam rząd ulłiłllje prl.y pomo·
cy nowych praw wrócić nam starł!! niewolę w tej
dziedzinie, w której zdohLśmy się jnt z pod
niej uwolnić. Na ten spisek przeeiwkJ wolnej
myśli rosyjskiej R)sya- iesteśmy o tem nsjmo;
cniej przekonani - potrafi godnie odpowiedziec
Związek
obrony wolności prasy (~}9iadczyl jui,
że prasa b .. dzie po dawnemu urzeczywistniała
swe prawa, jeżeli projekt pr cpisów prasowyth
zyska sankcyę prawodawczą. Więcej zwią'tck
prasy własnellli siłami srobić nie jest w stanie.
Lecz za piszącym stoi czytelnik i do niego apelujemy. Apelujemy do całej myśląoej, całej e~y
tającej, calej oświeconej H syi. l jesteśmy lli(}t·
no przekonani, że, jeżeh i8tuiej~cy teraz rz~d
czasowy ośmieli 8i~ nadać f )rm~ prawa swemu
zamaehowi na jedyną dotychczas zdobytą pnez
nas wolność, to prawo to pGr,ost nie martwem i
bez zasto.. owania.'
Bajki opal1stwie Zlmy, pal1stwie z lodr) a
bialell i dyamentowem ...
O nędzarzu, co za DObn'go P'lsterza. sl'C'brn L
ków garś~ do~tal, a potem sznurek na. własną sZiyip.
wIożył...

~iegodziwy byl, zly...
.
Zebr nie on, Jezu'! (lo dziś chod;,ilLy po Ul Jgach i i\iusia mogłaby Go zohaczyu.
Niusia. bardzo kocha JClll:4a
'raki biaty by l, taki cichy, taki słodki i pfOmienisty i tylc dobrego ludziom lrobit, a. tak cie pial!. ..
,\. jeunak Ninsi Juuaszn inJ. Nienawidzi _ l
i, jak dla tego; co go w hłoLo dzi~ wlo~.yli, litu ci
l:znjl' i:
- BieJnym .. - nanl\ 11.
Na d~\\'i~k jPgo im:l'llia p'y wyją, llllhi'
zdrajcą napi~tnowa1i.

Wlnc

~Tlll:;i żal.

H.u:d:w żal.:
I _'ius;:. lIlyśli, że on l:hyl>a nie je~t \I- piekle, ;'iilt.::ia jest tpgo prnl\ie pewna. Chry~tus ka-

tom ~WOllll przebaczyl, lIloJUt .~i~ prJlec\'ż z z a
nego wtasD;L krwią krzyża:
- l'rz~bi1c2 lin, O.cz!', II) nil' 1\itUl'h CfoI
czynią!
'1'07, lUiędzy tymi kutawi 1.J~'1 JuJa':iz.
t",ż JD
z niell by! lHl.jwiQKszy, najoh.l'lltllil'.i 'z)', ł.J. pl .ez
niego WZlllÓS l siQ z C!oIgoty t"n ll'ąż, pl'.M'\Z J l go dra\\'nian(~, n; il l'll,! ramiolla po tatr IlICO l 1\ _~ę
Cztowiel't.t'go Syna za Odkupwni!'.
Musiała byr. Męka, wir.(j 1IIusiał hy(j _'lida L...
Ua.1ki u księciu, (jO Nędzy całe i.yd<l ~uł-a~.
:i:eLy j1l ublaga~ o ll\\'olnienie z ::;1\H10 VJcl~ .JuJ.n Ziemi. Zbrakło mu II' tej wędru\\·ce Sit I, kleJy ją \\Teszeie oJnalazt, mówit już nie mó~L

(d. c. n .)
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«Ruh wy8tępuje głównie przeciwko 10 mn
punktowi nowych przepi8ów, którj blzmi, jłok
nasłępuje:
"W okolicznościach

nadzwyczajnych, w razie gdy bezpieczeństwu publicznemu' zagraiaj'l:
rozt10by, 8trejki ogólne, przerwanie robót i t. p.,
mini3tNwi l!I;lraw wewnętrznych, a w mie.is~o·
wos :la cb, będących pod zan~iem namiestników
lnb generał guberuatorów-osubom tym przY8ługOJe prawo kod' skowania pojedyńczych nume·
rów lub zawieszanie najwyip.j na miesiąc wydawnictw, jeżeli środek ten u&nają za niezbędny
dBa f\Tzywróce· 8p)koju publicznego.
Cla!lOWO postanowiono utrzymać w mocy
tlb.o-WIązująee ob O! uie prawodawstwo, UP)wai·
ni!ljące
głównodowodzących w miejllcowośolach,
'\IV których
zaprowadzono stan ocbrony wzmocni4Jnej, oraz generał ·gubernatorów w rejonie atann wojeunego-do zawieszania. wydawnictw per'y~dycznycb".
.
Jeżeli wdmiemy pod u"agę-pisze z po·
w da przytoczonego powyźej punktu <Roś'-że
cała Rosya znajduje się w "okolicznościach nadItwycz8Jnych", lntencya tego par8gra fll b~dzie
zrv~amil!ła; jfS~ to wyzwaDle, prowokacya. Albo
zaprzestańCIe wydawania gazet, albo wa8 zamkeI!. Nawet p. Durnowo roznmie, że gazeta,
która podda Slł~- temu prawa, Dle D~dzi6 miała
aoi jed-nfgo czyteJn!ka. Lecz my nie myślimy
nalępować pnez wzgląd na .p. Domowo. Może·
go zapewnić, !te zostaniemy!
Zapytują. na8: odnutając caly ten pHoniony projekt p. DGl'aowo, który tylko odtieue
rUt.ttt pflpularncś3ihr. Wittemu-czegóż ohcecie
wZ3l.mia, (
Cbcemy, aby wywal\.!zona pucz nas de fllcto
wolutśĆ pozostała w naszym rękn.
"Od miesi~ca korzystając z niej, pn>:niCJ8ło to tylko Rosyi pożytek. Żlldnycb przepl8ÓW i praw czasowych dla prasy nIe trzeba!
Hr. Wltte lubi w swej polemice za pośrednictwem "Praw. Wiest." i "Petersb. Ag. Tel" poWdyWłlĆ się na przykład zllgranicy.
"Przytaczamy wyjątek z nowego dzieła prr f .
Dorotyńskiq~o "Z h1storyi wolności polityczutj
w Anglii i FrancYl".
"W Anglii niema prawa praaoweJn ani
praw prasowych. P,awo angielskie p()~wah każ·
demu mówić, phf,e i wydawać wllzystko, co
cbce, lecz ten, kto nadnżYJe tej WOlOIj8CI, p o dlegili karze. Jeżeli Uleslu8~nie napadnie na kogo
kolwiek; to napadnięty może docb()dzlĆ strat;

m,

~~.e~~:~:!a~:b ~~~t wir~~~:~op::::mzap~!:~IWz~: :

railIości, to wmny podlega odpOWiedzialności
knz-ll j (przed 6ł\dero przY8ltjgłycb) W ten apoilO\) prasa podlega zwykłym prawl m kraja" .
"Oto czego pragniemy, 1 na OlC mnego 8i~

grudnia 1905 r

kI} pożyczkę, która rozwiązałaby na dłego ręce
nądowi. Ale wybnchnął nagle
w listopadzie
strejk kolejowy i przedstawiciele banków zagra nieznych uciekli na parowcacb do domn. Po·
zyczka uśmiechnęła 8ię świetlaną zorzą nadziei
i rozwiała 8ię mgł4 rozczarowań. . .
"A t'ymczasem wypadki płynęły... Rewolu, cyn rusifi, przybierając kontary coraz ostrzejsze.
) W zwią~ku z jej rozwojem zmniejszału 8ię zau.fanie do możności płatniczej rządu i kraju, ob '
I niżał się kurs renty. Daia 1 go grudola ceduły
I gl~ldowe udowaly 78, następnie - 74. Cz;y. to
1 Jaz kres ostateczny, ('7y też doczeka'my Iłlę Jef IIzcze knlilU 50 La 100?...
"Żaden prorok D1e może dać na to o-dpowiedzi...
"Wpływy kasowe idą źle i będą szły je8zcze
gorzej, gdy~, po pierwllze, pooząwszy cd 1906 go
roku, zmniejszą SH~ znacznie optaty uwłaszcze·
niowt:, które dawały okolo 90 milIonów docbodów, powtóre zaś, 8trejk: kolejowy i pocztowotelegraficzny przyprawiają rz~d o dotkliwe strn·
ty . J _Bt Jeszcze i trzeci powód, a mianowicie
ten, że coraz 8zerzej i 8zerzej rozprzestrzenia 8H~
I bado: nie płaCIĆ podatków, basło, k,óre bardzo
łatwo może się stać bardzo popularnem, tem bardziej, Że zubożała ludnolć Jest licbsm płatni.
• kiem.
.Sa:ąd więc rząd wdlllia pieniędz. ( Ano
będzie ze 7dwojoną energu~ drukowa.! Juble pa·
pJerowe, albo naruszy gwarantowane zapaly zło·
ta. Ale zarówno w jednjm, jak i w drugim wypadku, waluta złota b<dzlO mniej trwała. Jeśli
zaś du WZlJl ( Ż Jnego żlldania złota, wskutek brak u zaufania do pieniędzy pap\erowych, dołąciy
I!)(~ Je,,~cze IIzeroki rncb w kitrunku up ltrzebowan ' a zwrotu wkładów z ka8 oszczędnu8ciowycb,
czegu oczekiwać należy i co joż 8H~ 'I3częlo wówcza8 (graniczenie wymiany stanie się rzeczlł
nieucbronnlł, li co złatem idzie, musi nastąpić
spadek lIu .. ~u rubla. Tak więc, czy owak, Oleka pań'ltwo bankructwo, bankrnctwo w tej, czy
w innej formie, bądź pod po~tac;ą przymuiowe
go kurIłu bezwarkśclowego rt bla, b~dt zawieszenia
ł wypłat. Mn.;i ODO .llielbjbUle na~tąpićJ j~śli się
. ule 2mi ni y u e)' a. p htyczn , jenl nie acit h lie
rewolucya. Ale przecież zdys redytowani~ waluty złotej zachWIeje e lem życiem ęl:onomicz
Dem kraju, znis~czy 81.erokie warstwy lndno3ci
prze mY8łuwo h i nd owej i pucz podskoczenie cen
za produkty, przy dawnej p~acy zarobkowej, od
bije się ci~tko na k· eszenlach klas roboczych.
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"Byliśmy zawsle niezamożni, obecnie jednak
g 1"0-:6 i nam poprostu nędza".
Temi słowy rozpoczyna "Rnś" swoje pesy
miatycine uwag1 na ttwat coraz bardZIej groźne
go 8tann finansowego Rosyi. UwagI te, trafoie
c,harakteryzDj~ce obecną ebwi1*i przełomową, snujemy dhl!!) Zll "Ru8ią":
"GJspodarka panstwowa stoi na pr!lgu bankrllet"a Zwykłe źr.)dło łatania niedoborów potyczki - wy8' bło. Renta spada nieulI~8nnie
pfHl wpływem toczących SIę wypadków. S edni
.karl 4% renty na rynku londyńskim wynosił
·W grodulu 1903 ~o roku 100-98, średni kurs ,
w 1904 ym r. -'- 921/~; po upadku Portu Artura
8padła UD. 90; po pucbodzie }udo(lś:.:i Petersbor- I
ga do pałacu Z mowego z o . llaponem na czele,
d. ~2 go !utego-87 1/ 2 ; po Mnkdenie-87; poCu·
87.1mie najpierw 87 1/ 2 , następnie, w oczekiwaniu
zawarcia pOkoju-91; po buncie na (Potiemkinie) - 86, po zawarciu pokoju be~ zapłacenia
.kontrybucyi - 95.
"Z uczociem algi odetcbn~ł rząd i bohater
giełdy międzynarodowej,
br. Witte, prawie że
.doprowadZIł do końca rokowania onow" wiel-

Łeje

spalenie wsi, ni8zczenie zboża i inwentarza, obniźenie kultury ziemi. A kiedy zniszczą wszystko na wsiacb, pójdą, jak żywioł, do miast i pomogą niszczyć to, co Je8t jeszcze do zni8~czenia.
Tak będ.zie i nie może być inaczej. jeśli nie
będzie połotony kres temu, co si~ dZieje obecnie,
jeśli rząd, ów podstępny bankrut, będzie prowadził dłużej swoją politykę, starając 81ę podtrzymać 11tary system w8zelkiemi środkamI, choćby
za cenę zapełnego zniszczenia narodu ro~yj~kie
go. Co wywołuje tę walkę. już nie na życie, lecz
n~ .śmierć? Nar.ód rORyjski p08.ta~owił ~l~o z,,:yC1ęZyĆ, ~ho 19mąć. B}ć dłażeJ Olewololklem mema już SIl, rząd zaś obecny postanowił albo 'Lwycięiyć, aloo zgubić kraj. Z pobudek egoistynznycb, aieby bsć nadal zupełaym władcą losów
narodu, gotów jest poświęcić dobro swego ojczystego kraju, wychodząc z założeuia, 1.", le;>iej
rozkazywać żebrakom, Oli być sługą zamożnycb,
lecz" olnych ludzi. Na energiczną działaln\'ść
brak mu .8ił, zatamować raehu woloościowt'go nie
potrafI, utrzymać wBzelako kra i w stadyulD dłu·
giej i przewlekłej rewolucyi i tą drogą doprowadzć naród do utó~twa-na t~ n~dzną ro~tę
wystarczy jeszcze działaczom rządu prochu w ładownica(·b".

Pogrom ~olitJKi anti-polsKiej

\V

Prusach,.

Dzienniki berlińskie stwierdzają jednomyal·
n:e, :te mowa. tronowa, któr/ł na otwarciu sejmu
pruskiego odozytał ks. Btilow, tr~ymana je8t
w tonie niezwykle 8uchym i urzędowym. Slwierdza dobry stan fiuansów pruskich, zap!)wiada
program prac sejmu w sesyi b.tż,,\cej, z których
,większy intere8 polityczny przedstawia oowe11a
do prawa wyborczego. Ma ona, według :Lapowiedzl mowy tronowej, ograniczyć si~ cla~Demi
ł ramami, jakie zakreślił już podczall nbiegłej seli) i sejmowej
zmarly minis'er H UJlmere ~in.
Wszelako wobec zdemokratyzowania p~aw wyborczych do sejmu w południowych pań8t":lcb
rze zy, jak również f wobec oiywionego ruchu
na rzecz rdJrmy wyborczej w kr:ljac:h -ionych,
wni sieuie noweli do pruskiego pru wa wy borczego, będzie niechybnie hodź ,em do ohsuernej
d ySlillly i nad ('ałym problematem prawu wybnel.ego.
W b iuem i totnie jest zakobczeuie taj 8chematyc:Lncj mowy tronowej, poru~tającc pr wę
polityki w Poznańskiem. "Sprzedaże dób" na
kresach w!'l<.'hodoich", wyWOd~1 mowa, "1 W rOlliło
w osta tni! h czasach słuszną uwagę". Wzmocnienie posiadłości n emieckiej, w poł~czeniu z facbo"ą koloni7acyą wewDętrzn~, Iltanowi jedno
z naj poważniejszycb udań fZllda. Mote ws~ak
że b) ó spełnione tylko wtedy, kiedy posiadacze
niemieccy będą świadomi swojego obowi~zku
narodowego w atopoiu wyższJ'm, niż dotycbc1.ll8,
obowią~ku, który im nakaznje p08iadłości swoje
bron' ć wiernie i wytrwale i zachować ją żywio
łowi niemieckiemu. R~,!d jego królewskiej mości nf, że ta 'wiadomość, któr~, jak m'l wla·
domo, przejęly jest i sejm, przeniknie coru bardziej wlt~ystkie bfery niemieckie i potwierdzon.a
zostanlo czynem".
"Charakterystyczne wielce uwagi dcdaje do

A tymczasem kraj nisz
od tych naw}·
uic, które spada,'ł bezp średnio na go!podarlltwo
narodowt'. St"ejk poc!.t()WO telegraf.ctny p1'1eci~ł
nerwy życia ekonomicznego; niema stosunków ze
światem i z odd~ielnemi narz~dami organizmu
gospodarc~ego iwego kraju, niema gazet, niema
' .
obstalunków, banki zawiesUy 8we Olynnc8 l,
W!t}k8zy . handel o charakterze nielt>kalnym za:
miera. Niedawny strejk kolejowy ostrym kl·yzysem odbił si~ na ekonomioznej stronie kraju
Leżące na staey&ch zapas 1 zboża bJły w Rosyi
zwykłem zJ'awiskiem, teraz zaś powi~kszyły ilH~
jeilzcze. Przerzncajl\ca si~ z miejsca na mIejsce
gorączka. strejków f.bryoznych wyt.~V8r.za ~tmo
8ftlrę, w którei normalna praca IWoIJe SIę mepodobL6stwem. Fabryknnci i właścioiele zakładów
przemysłowych tracf\ o()hot~ dJ pr~wa.dzenia
swoillh
obecnie ryzykownych przedsIlibIl r~t'R, powyższego, kończlłeego mowę trouową lHt~p
ma~ąpjch charakter jawnie spekulacyjny z zaw · .B Hl. 'l'gblt"
"Komiczne nit ma! wrdenie, - p'8l.e organ
81e prawie ilym przebiegi m - minimalnych dochodów, ł&lb() nawet 8trat. To ter, kto może, li· hakatystów - wywIera koniec mowy tronowej
z okrzy kiem o pomoc, zwróconym do posindac~y
kwidnje coprędz~j swoje interesy i ucieka wraz
pru~kich na kres~ch wschodnich, domagając się,
z kapItałami zagraDlc~.
Kraj przet'ywa jakiś paroksyrm odpływu ltby przej~1i się większą, nit dotychczas ś"iado
WOŚClą obowią~ku narodowego. Nie nlega wą.t
gotów ki. Przelewanie u. vomoc~ banków 8WO jch majętności za granlc~ nabiera epidemic:7.11ego pliW08vi, że z calą siłą. i wytrwałością tneb:!.
trzymlJć ziemi~ nIemiecką. Ale rzą1 n.ie jest
charakteru. Tak usilnie, w poł~Clenitl z takiemi
ofiarami przywabiane dawniej kapitały zagra- przecież po 01 teby Yi mOWltl ronowej glo:lić
, wieczne prawdy (, lecz powini en znaldć środa i
niczne. obecnie płyDą nieprzerwanJm potok:em
wzmocnić :t.ywioł niez p )wrotem do krajów ojczystych. PIeniądze TO· i drogi, któreml m
tem wszakże
syJbkie toczą się ieb śladem, 'il pieniędzmi dązą ł mieckI na kresacb wscbodu·cb.
niema
ani
810w8.
...
te
za
()
edzlano
nawet poicb wła~cic:iele. Bankructwa idą za bankru':!wi~klllenia futdosZll na z:..kup pOSiadłości zlemtwami.
Da czego tl) wszystko doprowadzi, nie trud - I sklc , a ta zapeloa bezsIlność i b zradno~ć przeno odgadDł\ć. Nadejdzie, a r czej już nadchodzi, ~ WI qię w czasach, kiedy żywioł pJl ki, Ilkutkiem zajŚĆ z tamtel strony granicy, jest popro·
powszechny brak pracy, głód i ędla w m a t ch.
stu
gorączkowo wzbar~ony
Wez" Dle do lu(lIl.OWieś, przecbodząca od WIeków męczarOle głJ-o
Bei
niemieckiej,
które
masi,
z natnry ne z.y,
we, je t głodna i obecnie. Wy oki e roznm y pań
przebnmieć bez echa, nie jest wicie lep zero od
stwowo, w rodzaju v. Barki, chcą karać tych,
którzy z głodu grabi~ zbote" łaściCleli \'.iemsltlch, przyznaDla SIę do zupełnego pogromu nll8~ej polityki polskieJ~.
pozbawieniem pomocy w ogólnej
k yl ratunkowej. Odpowiedzią na. to będ2ie 'Zem ta, pogromy,
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Bankructwo.

13

I

nie zgodzimy.
"Zbytecznem jest w8zelkie pisanie 10 in paragrafów, a nawet 10 iu praw pra80wych.
"NO\l6 przepilly niemożliwe s2ł du przyj~cia
i, }e1~h lego nie rozemie p. Durnowo, to niema '
w 'em 1110 dZIwnego. DZIwimy siQ jednak, że
.
t,. go nie rIJlOmle br. WItte" .
•
--:--

Środa, dnia.
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KOlllitet przeciwzebraczy.
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· Sprawozdanie sekcyi wsparć wykazuje,
wpł~n~ło w Iiitopad~ie rb. 125; wydano zaś
t rodzlDom 141 wspare od 50 kop. do 4 fubli

że

-

.

odbył s'ę

mityllg dw-óc.b g.(Jcin kozakó" doń.łkieh, które zat'ld",ły I ah] je
odesłać do miejsc rodzinnych.
- Garnizon witeb3ki wy stąpi.ł z 8ZeN!,g1'e m
tł,dań do władzy.
- Niedzi131na "Nasza Żizń" donosi, iż VI łiO·
botę w nocy aresztowano di !erów w niek thry:eb
oddziałach załogi petersburskiej.
:
- "Syll Otieczestwa" donosi, iż w doi~ ~&
z. m, w Samarze włnierze 312 go połku piec!bot,.
p08tawili źę,dania ekonomiozne i polityczne.
- W Moskwie na dworcu moskiewsko-ku.cskim, odbył się pogrom. Po odejściu pooiłłgn o
godz, 12 m. 40 w nocy, gdy publiczność roz.eezła
się, służb.a st~cyjna zaczęła wypraszać () fi.() by,
przebywaJ~ce Je8zcze na dworcu, z6brali się b()w
wiem tam jacyś podejrzani ludzie, a wśród nicb
zawodowi zlodzieje i wszczęli bójkę z żanoarmull ;
podejrzanym niespodziewanie przyszli na JH!JIlHHl
dorożkarze, zebrani przed d worcem. D )r,)ztlil.r-~6
ci zbombardowali hm\eniami okua dworca ...'ikogo aresztować się nie udalo. gd,ź lud,j", b.arzący dworzec wewn~tu i bijący iandarnh&·w
wskocz) li do dorożek i uciekli.
'
- Sta01a kolei moskiewsko brzeskiej w MI)skwie spaliła się prawie d08zciętnie. 0aień W}buc hnlll naprzód w "arsztatach reperacyjnyeh
wagonów, a następnie przeszedł do biur t,ecb~iozoychJ które spłon~ły do szczętu. WagvDl ~dł\"
zono wyprowadzić, z wyjątkiem jeduego łlAt.O
żąC( g) do międzynarodowego To.>'WarzY8t~a wagonów sy piainlch. W war1lZtatach było duto benzyny i olejów, skutkiem ozego pożar szerzył się

54
na
G.otowbna w kasie ruMi

,. sumę rb. ~7 kop. 50.
30 kop. 80.
I
Sekcya wyszukiwania pracy wykazuje) że
w ci~g<l lis~pada f,gu.ro~alo kandydatów po·
Hzukllląeyeb zajęeia 1849, umiesz-czeno zaś rl)botllików i "łu:tby domowej tylko 9 08Ó'J. Z ;.a·
lezil'Ule mil1jsc dla tak nieznacznej liczby kan·
dydatów tłómaczyć należy powszechnym strej·
kiem.
W końcu posiedzenia, na wniosek .ad wokatowej p. Mogilnickiej, postano"iono zamiast sta·
łych wsparć,
wydawać ubogim jednoruowe
kwoty na zakup artykułów handlu, jako to:
nafty, cukro, owoców i t. p"
kUJreby sferom
biednym dały możność prowadzenia hanilln temi
przedmiotami, w celu osiągnięcia choćby. małego
zysku.
Zaznaczyć należy, te 8prawo2dan~a z sekcyi
,
odpadków nie przedstawiono z tego powodu, że
I
od d. 15 listopada r. b) zaprowadzona została
nowa racyonalna gospodarka, na czele której
stoi agent płatny p. Goszezyński. Wynik. tej
g08p{)darki wyhże sprawozdanie na 1 stycznia
11:106 r.

OJtatnie posiedzenie Komitetu przecnvzebraof.ego, maj~ee na cel1l rozpatrzenie i zatwierdt:enle I:Ipraw02dania z dzialsloości poszczególnych sekcyj Z3 listopad r. b., odbyło siC} pod
puewodnictwem f -ni Sarolliekowej w gmachu
Pnytułkn dla starców i k-alek.
Przed"wllzystkiew zapoznano zebranych ze
stanem kasy Komitetu za miesiąc ubiegły. Wykazuje on, źe ogólne docbody wyDosiły 1 906 rb.
83 1 / e kop., mianowicie 7.'! składek członkowskich
wpłynęło rb. 211 kop. 20, z sal zajęć rb. 25\:1
kop. 74, z urz~dionego bazarn rb. 1\261 kop_
74,. z diar jednorazowych rb. 40;
wydatki
zaś ro. 1,639 kpp, 5 jako t(): wsparcla bte.d nym
rb 127 kop. 10, pensya i roboCizn,3 rzemieśloi·
ków I b_ 228 kor. 39, makryały dla sal zaj~ć
rb. 240 kop. 95, obIady rb. 103 kop. 32, awans
dla !lekcyi rdpadków rb. 300, świalło i opal
rb. 23 kop. 70, v.ydatki związane z. organizacJą
bazaru rb. 583 kop. 89, materyały piśmienne
rb. 15 kt p 50. Pozosta!dć zatem gotowhny
w kas'e s'aw"i rb. 266 kor. 78 1/ 2 , San ka8y
wcgóle nie jest św:etny. Wpłylló7Y nadzwyczaj-:-:-:nylh Komitet nie posiada, a wydatki ci~gle 8ię
. zw~k8z:ają. To też na pierws~ym' planie byłQ
omówienie apra wy powi~kgzeni3 fllOdullZów in'V ARSZA WY,
stytuC) i, które z powodu niellormalnych warnn
,
- Wczoraj od rana na mieści~ zjawiły si~
ków fYcla teraźniejszego 8ą już na wyczerpani!'.
Za jeden ze sposoLów, dą?.t\cych do przysporze- hczne gromady wyrostków, utrzymujące dorotki
uia fnndusIÓw instytucyi) Komitet owab zapro- i nakazujące dorożkarzom, opierającym się, zdej·
wadzellie tabliczek z napisami: "Nie wolno że mować liberyę, a p ls&Źerom wysiadać. Wielu
bra~! L'ldzki Komitet przeciwżabraczy", które dorożkarzom, opjeraj~oym siQ. porznięto nożami
Komltet zamiena sprzedali ać po rb. 3 za 87.tuk~ budy skórzane i upnąż, W jakim celu to jest
rocznie. Wypracowanie wzoru oraz porozumie· c~yDione, nawet lla takich ulicach, jak Marszał·
nie 8i~ w sprawie kO!łztów przygotowania pro- kowska lub Leszno, w najożywieilszym punkcie
jektowanych tabliczek powierzono p, Pruszyń trudno si~ domyślać. W okoli 1&cb placu Ś g~.
Alekeandra inne gromady chodziły po mies7kaskiemu.
niach i wyrzucały z kochni i przedpokOjów służ·
Na&tępnie w tymże samym celu postanowiono wprowadzić do sal zajęć wyplatanie kr,eseł. bę domową, a lokajów zabierano przemocl}
z sobą.
Bobołą tą zajmować slę będą wykwalifikowani
Pochody wyrostków i dzieci z czerwonemi
praco'" D1cy nietylko w salacb zaj~ć na miejscu,
sztandarami
w dahzym ciągu okazoją się na
lecz i po domach Da, mitście, aby z tego rodzaju pracy curpać można było jaknajwiększe do- uli.cach .. Krwawych starĆ z policyą lub wojskIem Ole było. KODn8 patrolę żandarmeryi krą
('body.
Z1.prowadzone przez Komitet przeciwżebra żą po całem mieście.
W całym szeregu przc.mysłów rzemieślni·
C1,Y koresponoentki\ czyli t z. <bodouenki», z wizerunkiem ks. Bodouena i napisem <Res Sacra czych wybu.bly strejki terminatorów. Wszędzie
)fiser> dotychczas nie są zbyt ro~powszechnione. pra~ie stawiane są nowe żądania poprawy byWubec więc nadchodzącego Nowego Roku moż tu I warunków pracy. Organizatorzy strejków
przemocą usuwają terminatorów od zajęć .
.u~by je śmiało z8jłtoeować zamiast specyalnych
Wybuchły także strejki śród woźniców roz·
kart 'l POWiDllzowaniaml hOworocznemi. Ze 8pi'ZewOiący<-h
towary. Skutkiem tego.> wstrzymano
daży tych <bodounek, Komitet mógłby osiągnąć "
pewne zy8ki. Chldzi WlęC o poparcie idei i za- zupełnie ruch przewozu towarów Pl) mieście.
biegów Komitetu przez szerszy ogół mies~- Tam nawet, gdzie nOwe ż~dania już prz}j~tol
pracĄ si~ nie odbywa, gdy t organizatorowie ż'ł:'
kailc6w.
.
Na wniosek p. Maryi G zybowskiej uchwa- dają równocz~snego pnyjęcia warunków przez
lono zaprowadzić na wszystlIich pensyach pry- wszystkich przedSIębiorców.
Zastrejkowali nadto praco'Wnicy miejskiej
watnych IIkarbonki z napisem »Komltet przeciwstacyi elektrycznej, oraz numerowi hotelów, pożebraczy».
W celu rozpowszechnienia ostawy Komitetu kojów umeblowanych i zakładów kąpielowych.
postanowiono ogłosić ją dru kiem we wszystkich
pismach miejscowyt>h.
Omawiano również 8prawę sbbego intere80Z CESARSTWA.
wania. się instytucy'ł: przez czlonkó,.-, z których
część w ostatDlch czasach wypisała si~ żupełnie.
Komitet !,ostanowił przedsięwzi~ó wszelkie sta"Swobodnoje Słowo" pisze, iż br. Witte
rania Vi celu werbowania kandydatów na człon- czuje się bardzo znużonym J l'Ikarty się na ból w'ł:'
ków.
troby i myśli o odpoczynku. Pochylił on się,
W pierwszeIl! miejscu uznano za stosowne m~ło sypia i ma przy 80bie nieodłączuie swego
odwołać się do pi~m mifjacowycb, aby zachędom()wego lekarza.
caly du jako9jlic~niej8zego zapisywania się w
- Taż gazeta ~aznac~a }logł 8k~ o weZW3pOClet członków Towarzystwa przeciwźebrac7;ego. niu do Petersbllrga generała Miszezeoki, w c~lu
Z kulei przyst'ł:piono do odozytania IIpra- miiluowania go na wysokie i (dpowiedzialoe sta·
WO!08nla z sal zajęć. Sprawozdanie to wyka- nowisko. Generał Miszczenko-kończy gazetawje, że w ci'ł:gu listOpada r. b. pracowało 28 jest, jak WIadomo, świetnym kawalerzystą··
osób, tlili roboczych było 733. W oddziale kra·
- Pogłoski o dymisyj hr. Wittego ntrzymnwiee~im zajmowali !Jię: l krawiec. 6 szwaczek, ją się w dalszym ciljgu, sprawa jednak następcy
4 terminatorów; w oddziale szewckim: 2 l!zeW - jeg) n e je8t jeszcze podobno zdecydowana.
ców i 4 terminatorów; w oddziale darcia. pie- ,,~wobodDOje Słowo" donosi, :te Trepow poważ
ny 11 kobiet wiekowych i kalek. Wydatki sal nie zaniemógł. Cierpi on na manię prześladow
zaJ~ć wyniosły rb. 481 kop. 85, mIanowicie: czą i nie wychodzi wcale na ulic~. Lekarze zaw oddziale krawieckim rb. 176 kop. 50, szew- leclli mu dlotszy wypoczynek. Hr. Igoatjew ckim rb. 173 kop. 21\ darcia pierzy rb. 132 według informacyi tejże gazety - również o~·
kop. 14. Za sprzedane towary wpł,nęlo 258 ' mÓWIł przyjęcia ' stanowiska po hr. Wittem, morb. 94 k o p . .
tywlljąc swą odmowę tem, że w obecnej chwili
. Do jednej osoby z sal zajęć komitet dopła- nie widzi możności przywrócenia spokoju w kraju.
cil kop, 23~-, obiad na każdą. o80b~ kOlztowal
Pomimo to w kołach reakcyjnych nie stra61/" kop. Sale zajęć rQzporządzaj~ na składzie eon o dotychczas nadziei co do utworzenia dyktatowarem.
tury.

W Moskwie

z

gwałtownie.

Koleje otrzymały depesze okólnjkow~, te
z l\Iaodźuryi zaczyna.i~ wracać i z tego
powoao, oprócz zwykłej na dobę pa~y pochH~-6w
WOJskowych, należy uruchomić jeszcze po cztery
pary z postojami na punktach, gd~ie żołoien:e
będą, żywieni. .Pociągi. te. kursować b~d~ co suić
god'&ln. Wszelkle ułatwIeQ1a. co do przewozu wO~8k,
wra6aj~cych z wojny do miejsc 8tałego k w'aterunku, już zarządzono.
. -

WOjska

J
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Szanowny Panie Redaktorze!
W numerze SU "Kuryera Warszawskiego" cz}'tamr
profesorska. warszllwski~go Instytutu wettlU'YDaryJnego postanOWIła na ostatnlern ze Draniu zamkną c instytot zupelnie,!to profesorów i studentów przenieśc do
Moskwy, gdZie miasto ofulruje nR ZlIl Jżenie takiej uczelni milion rubli subs} drom".
Myśl ta od.dawna kie.ł:kowab w radZie prof~sorskiej,
a obecnie prZyjęła taką formę. iż DllpewllO z 'stanie Ilrzeczywlstnioną, gdyż rzecz najwllżnlejsz;a -k apite l rada
miasta Moskwy zaofiarowllla Rada pre! dBOI sk& uznając swą pra?ę w Kr~lestwie Polakiem z& zbytec~D", postanowIla SIę usunąc; faktem tym stwierd,.;!la, ze 'placówkę dla pracy w instytucie koniecznem jest oddac siłom krajowym. A więc wszyscy specyaliści lekarZ<! weterynar.ri gorąco powinni się zająć sprawą przrszl p .
polskiej ahdemii weterynaryjnej, która zastąpl miejsc.e
dawniejszego instytutu, Grządzenie obecnej uczelni wiele
pozostawia do życzenia wobec cląglych i szybkich post~pów
w dziedzinie tej speCyMllości, ale pomimo to, będzi~ ono
podstawą dalszej naszej pracy i dlatego zaopiekowanie
się uczelnią, z chwilą ustąpIenia obecne~o kolegium prolesorskiego, jest konil czne.
9gól sp.oleczeil~twu m~ pl Jęcie o instytucie weterynarYJnym, JaJ{Q o zaktadue, gdzIe młodzież tylko jest
rosYJsk&, a polacy ~tano'iYią zaledwie maly odsetek.
Otóż tak uie jest! 03tatniemi 'Iaty liczba polaków stopniowo się zwiększała i obecnie dochodzi 150. ~ad
zwyczaj wymowna licżba n~ jeden fllkul r.et Fakt ten
jest dowodem koniecznośri takiej uczelni dla Królestwa
Pol~kiego, jako jednej Z najgwaltowniejszych potrzeb
kraJU.
Nie Wątpię nawet, że glo3 mój 7.nllJdz:e oddźwięk
w kolach specyallstow, a taKze \V talem spoleczeń.stwie.
które sprawę przIszJe) aka1emii grllntownie roz~fIl,rzy.
"l~ada

l

Łódl,

12jXII 1905 r.

Z a I n, t e r I s o w a oD J.

7
ROZWÓJ - Środa, dnia 13 grudnia 1905 r.
...
;...'~---_.--:::~==::::.==-====================:::::;====~============-======-~-lu uniknięcia bitwy, okrążono budynki,
któlIadryt }linistu spraw zagranicznych OŚĄ'iad
ry.ch przebywali powstańcy. Dla wypłoszenia icb, czył wczoraj na kongresie, że nowy gabinet hę·
Iabójstwo żandarma. Onegdaj o godz. 6-ej cz~ć b:1dynkó~ podpalono. Powstała atraszn"\ dzie prowadził w sprawie marokańskiej politykę
panika w mieście. Cała ludność w przerażeniu. I poprzedniego gabinetu.
'wi"tJleZO rfW na dwonu kolei wiedeńłkiej w Soswybiegła na ul ce; wkrótce rozległy się strzały,
Wiedeń. W Grev~nie, w wilajecie albll{Bkim,
illOWCIl do (jtoj~eego p ldofwera iandarmeryi Lu·
zawrzab
walka
bratobójcza,
w
ciągu
kilku
mi
siedlisku
arcyhiskapa greckiego, dO'ldo do płlwa
dwilira S lypkiego ktuś niewiadomy strzelił z re·
trupów.
żnycb zaburzeń. Arcyblsknp bawi obecni;, w KODwolweru w piersi i położył go trupem na miej- nut leżało na nHcy
Zrewoltowani żołnierze wystawili armaty i stantynopola. Zamordowano jego zastępcę i kil·
son. S ,)f8WCa ukrył się w tłumIe, który się
kartaczownice.
Oiltatecznie lio~ba ofiar ściśle nie- ku z kleru.
rOli pierzchnął.
.
wiadoma.
Sosnowiec. Dzisiejszej nocy dokooauo 7.8·
-:-:-:Pierwsze wrzenie" wojsku dało się jaż od- bójstwa oa znanym w derach przemysłowycb faczuwać w końcu paźdtiernika.
W.ięks~e walki
brykancie C. G. Schonie.
odbyły się w dniacb U, 18, 21, 24 i 25 litltoli 276

,-

w

Z. KRÓLESTWA.
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Telegramy "Rozwoju".

pada. Pożar miasta rozpoczął SIę 29 listopada i
«Daily Telegraph> dono3i z Peters·
od
tego dnia trwaj~ najstraszniejsze walki.
tbllrgll: Hr. Wltte wyraził się do przedstawi~ieli
Berlin. W ~(erach przemysłowych i kupiec·
ddegacyi stroimictw, że dalszy los Rosyi zależy
od t.ego, ozy stronnictwa umiarkowane połączą kich prowadzi się silna agitacya, mająca na celu zbliżenie do Anglii. Na 17 b. m. zapowiesię,! w celu silnego przeciwdziałania ' partyom ana~elllic:t;llyDl i
wywrotowym. R~ąd nie amiał dziany na giełdzie wielki mitiu g przemysłowy
.
,pruprowadzić w jaknajszerlizym zakresię swobód: dla poparcia tej sprawy.
Z V)ndynu donoszą, że i tam zaczyna prze'Za ;lo'wiedz auycb w Manife8(lie z da. 30 · paździer·
ważać usposobienie
pokojowe. Między inLemi
m~a, w re-zie jednak, gdyby rewolucya wzrastalord Avebnry rozesłał okólnik do prasy, w któ
ła, rlażyć będzie siłą do jej zgniecenia. '
Berlin eB .rliner Tageblatt>, omawiaj,\c osta ' rym zaznacza, że Niemcy nie sl.kodzą handlowi
tnie
wynurzenia hr. Wittego, (patrz telegr. angielskiemu a nawet są poważnymi odbiorcami
z Lnudynu, przyp. Red) ia~nacza, że stłumienie Aóglii.
ru,li11 rewolncyjnego w Rosyi, obecnie jest rzeczl}
Konstantynopol. Unędqwnie zakom~nikow8'
jui lliemożltwl!, gdyż rZl}d nie posiada odpowie- no, że eskadra ~jednoozony (' h mocarstw będz:ie
dl!łiejwładzy l Siły. Jedynie daleko idllce ustęp
wycofaną z wód tureckich.
.fit",. m(lg~ doprowl. dzić do ułlpokojenia R )81 i.
Haga. W parlamencie poruszono sprawę poLondJo. Donosz~ tu dalsze szczegóły o za- łączem8 królestw Bdgii i H hndyi. Naatlłpilo
bUritDlaCJl w wojskacb mandżurskich. Gdy ge· już podobno puedwstępne porozumienie w . tej
llerał Madryłow przybył do Charbina. w cela 0sprawie. Ze strony rządu holenderskiego Wyf a
.fi}> JkOjenia wiburwnych w( j łk, położenie jut by- " dzoDa została komisya parlamentarna dla 'omó
ło bardzo poważne. D,dało się to
DOCy. W ce- wienia szc"e~ółów.

l<lndyn.

Były
języków

profesor

starożytnych

udzielać

A. P. chce

w gimn. Warsz.
lekcyi tychże ję

zyków.
28, m. 8.

Długa

Szkola

1618

tańców

St. Zaborskiego
PIOTRKOWSKA 45,

283-3

przyjmuje zapisy ' na lekcye.

w

Usaizinajums.

Zaproszenie.

'.Xiniejszem - zaprasza się 'wszystkich zamiesz)(alych w Łodzi i oko·
licy Łotyszów obojga płci n:1 zebranie, w celu obrad nad utworzeniem

Lodschas un apkahrtnes latweeschi un latwcetes,' teek nsaizillati
eerastees Lodscha swelltlleen 17 dezemberl scb. g. plkst. 3 pehz
n::deenas Hyszuka kundses sable Przejazll eela .\1l 35 us wispllhrigu
_arweesehu sapulzi, latwee5chu beedribas bibina.schanas noluhkfL.

;,.-. n.

dnia 17 b. m. o godzinie 3-ej P{)
poludniu w sali restauracyjnej p. J. Ryszak, Przejazd 35.

Pagaidu komiteja.

Tuwaka~

silla!> pee T. Sallin kga
Widsewskas f1l'la .143,

Choroby. wen.eryczne, IDr.

moczopłCiowe I skórne '

Dr. SI. LEWKOWICZ

Zaohodnia Ni Il
(obok lombardu akcyjnego)
:Dła pl\nó~ od 8-11 r. i od 6-8: dl"

!li

"Związku Łotyskiego".
Zebranie odbędzie się w niedzielę

Komitet prowiZOrYCI ny.

162ł-3-2

L. PRIEOBOHSKII
przeprowadził się
l
na

ulicę ~:'b~~l~~I~

Ni

69

przyjmuje z chorobamI gardła, krtani, nosa i u.zu, od 9 do lI-ej przed
pol. I od 4-7 popol.
1072-60-13

larząrr ~as~ 'Posa~ow~j M~tsan~rowsKiej
wladomcścl. że

ka.ntor Kasy otwarty w poniedzIałki, śrOdy i soboty od
Glówn&]t 38 m. l J, Członków, którzy nie zlożyli ksią
jaknajwcześniej ze zlożenie ich do kontroli, a złożone są do
16U- 3-1
Zarząd.

podl\je do
6 do 9 wieczorem.
, godz.
uprasza.
o

żeczek,
I odebraniA.

się

MłodZieniec

lat 19 z średnie m wyksztlllcflniem, blegly w rachunkach,
poszukuje jakiegOkolWiek zajęcia. Uptasza o uprzejme skladanle ofert w Adm.
"Roz iVOjU" pod "MlodliE!niec~ 2111-2,2
alMzycielka muzyki z patentem kon·
serwatoryum udziela mnzy.t!i w miej. .
. , na dni I tygodnie.
1629-4-2
scu, Pabianicach Jub Zgierzu. 2122 3c1
PrzYJmuJe od godz. 8-9 rano j od 4-81/~
wieczorem. W niedziele i święta od g. fJl/ 2
Z powodu wyjazdu jest do odstąpielat 20, maZem szyciem. '
O s'oba.;-rii3jąca
do 1 popołudniu.
507-d-23u I oia
poszukuje mieszkaDla za usługę u
b. ładne mieszkanie
jednej osoby lub więcej, od ID giJ grudr
O 5 pokoJ"ach
nla. ZlIstać można do godz. 10 ej rano
=
a wIeczorem od 5 ~j i tylko na wyjazd.
z wszelkiemi wygodami. Karola 3, wiad. Składowa nf. 2), stróż wskaże. :.l120-3-1
chorych z chorobamI'
~ stróża.
.
1615-3-1
J.
pok(~j frontowy o 2 oknarh i o l oka ie,
Prz vJ'muJ'e
weneryc
". k6 e ·
~ I
I
~
umeblowany lub bez mebli do odllaję~ ~~Oe~~;l/~.. rn mi V
QI~~arnla ~n Q
J eia. Dzielna 28 m. 14.
2117·-3-l
praktykant platny potrzebny zaraz do
PIOTRKOWSKA 130.
1013 d-32
ks:ęgarui, ul. Piotrkowska 81. 2118-1
- - - - - - - - - - - - - - \ do sprzedania w mieście gu- I potrzebna prasowaczka.-Staro-zimewGorsety szyję - e~eganckle I wygodne. berno Wiadomość u M. - Grzy- l _Ska Ni 40, prlllnia.
2108-3 3
Przyjmuję gorsety do reperacyi 1 prA' bowskl'eJ', szkoła, ul. Roz"va- I przYbtąka.ła się szara. koza. Wiadomość
nla. UlIca Mtkolajewsk~ Nt 53 mieszko 7.
,
Ogrodowa 17, w fabryce u portyera.
KAdzlerska.
1785-3-3
do wsl{a nr. 1-D.
211",, - 32
"
164,6-3-1
.
I potrzebna zdolna panienka do szycia
bluzek. riotrkoW3ka 207 w sklepit>.
Cyr-k G. F. Truzzi.
\V C7.wartek a grudnia dane będzie

ul~0el<3 t'~VI~~~~d5 ;~12 i od 3:'::' Dr. Fell'ks Sk USleWICZ
· · podejmuje Pielęgniarka
sIę troskliwego i umiejętnego
Pr1iJ~uI~~I' 'ChorobyAndrzeJskórne i weneryczne I ~~~~~~:r~~ę c~~~~~~ ~adZi~lk~l~e~osVą
al 3
r :-;~ 67 mieszkania 29. Umowa może byc

'Dr. L.

~horoby

I

skórne, wenery-

czne i mccZl)p'Ci3we.
Przyjmuje od godz. 8 Ur. i od 6-8 w,
pikuje od 5 - ti p0poL
1420-r- 31

Ulica Południowa .Ni 2.

Dr. Mittftl~tae~t

Cboroby

wewn~brne

i nerwowe,

mieszka obecnie przy
~ icłJl<ko._kiej

!!

200.

1429

N

l - -_.

Jel ni·ck-I

z

.

I-

I

O

IUO a .II

-

I

DI]lta\Ul'IICIII'1IJ;l
lJnr'1t.{jUJ

· I
b
·,D
,~!JI~ m!!ł!~~~,Dł~:iki :Z=!::l:g'~:p~,~:~~r" ,~~~t:-~~

o

na które dllmy
cjścia nie płacą,
!
Wiadomośc w Admin. "H.oZW0j~1",
1 grodę· Zllchodma 3~ II gosdod".,;;;<t.
Z powodu wJelkich przeilstawleń, nie~ I
.
~106-3.-2
2JOO -3-}
widzianyt'h jeszcze w Łodzi numerów, I
la-osoby prz'Jz wIlitej'"prz y Inteligellt:
aginątpaszport na imię- Eoio l wa.
przygotowywanych nI' benells dyrektora
naj pc.bltiej rodzinIe do odnajęcia P)· I ,Rybaka, wydany z gminy BujI1V, pOl".
cyrku G. F. Tl'uzzi, który odegranym zo°
pIOtrkowskIego.
2107-il-3
stanie w tych .dniach, dziś w ~rodę 13 kój ze wspólnym przedpokojem wygodl\grudnia przedstawienia nie będzie. Pomię mi i. usluga.:, może .by6 z umeblowan!em, zag!n!ltI pl\Szport na imię AiiUiWl\chnlsklej, wydlIny z gminy Bit'lawy ,jub.
dzy inne mi w dz 'tjń b.eneliSU przedstawiony l' plall1nem I całodzlennem utrzymllmem.
CegielnianI!. 86 m. 4, I sze piętro, front. warszawskiej pow. łowickiego. 2110.3-2
będzie niewidzi:IDY jeszcze w Łodzi nuZlIp WI,·dź. W niEdZielę 17 rtldnia 2 przed- mer sensacyjny "Piwiarni .... Akcyjn.
.2087--:-1
-po wod ilC1:ior§by do sprzedania. zak Ad
. .
SLI1.WI"lIis, ropoluduio\\ e ( oczątek o g.3)
Tow. Anstadt, cud XX stulecia wykona·
Mamka młoda Wiejska poszukUje mieJfryzyerski. h.aroln nr, 10 stroż w KI!.·
j
ieezorowe (począte3: o godz. 8J).
• ny wyłącznie przez konie.
sca. Krucza nr. 14 m. 13.
2119-1 ze.
21 15 -3-2
li

D

,i

IZ

Z

Ś '(}dll, dnIa 13 grudnia U}O~ r.

ROZWÓJ. -

Łódź,

N 276

iołrkows

a .M 54

Poleca na nadchodzące święta:
Wina Węgierskie, Francuskie. Hiszpańskieo Rellskie, Szampańskie, Koniaki, Jlikif ry,
wódki zagroaniczne i lrrajowe, towary l{olonialne i delikatesy, KAWIOR ASTRACHAŃSKI gruooziarnisty bez soli oraz herbatę świeżych . ~biorów firmy

"PIOTR
ORŁÓW",
której jestem jedynym reprezentantem
Królestwo Polskie.

l:Z

lIa

~8J1J8j8j6j6j8j88j8j

p ernikl krajowe i

toruńskie

wesego.

162-4-3

8J1j1J1j1j6j6j6j8j1j8j8J

' tn-Ikb
Robo

od Dleszczęśliwych wypadkcw ub1t~
piec],a "laj~"l"i-p.j WT\YUO"r,~
,
(Zwlą,eo! ł'alJ:ykantów)
Oddzia
w Łodzi, Wólczańska 10, St. Swietlik, Telefon Nr. 717 Związek Fabr'jkJl.lltów broni inteJ:esów wzajemnych bez agelltów. Dotychczasowe rezultaty wskazuJą
że po Og. Zgromadzeniu .Jl,ładki ulegną dalszej znacznej obniżce. ~500-2IHll
U b r a n i e d z j e c i n n e 7. t r wał e g o m a t er 'I a ł u 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. 7.30. S z y n e l u c z n i o w s k i z e i ę ż k I ~ g o
k a 8 t o r u i n a w' a c i e r b 16.50. P a l t o C I k
dziecinny na wacie z futrzanym kołnle
r z e m rb. 7.50, w,s z y s t k o z c z y s t e j we ł n y II

EMILA SCHMECHLA,

r

Oszczędność
..r,r..r
.r

~.J".r..rJ",-",,-,",

padłego

skutek '}optanowienia Zgromadzenia Kupców miasta
dnia 28 1stopada b, r. odnoEuie reorganizacyi

~-~a~o\V~j
wprowadzen'a w

Łodzi,

szkole od

s~ycznia

języka wykłado

p. r.

ego polskiego,

rod1.icó\\ i opiekunów wyChOW~llic5w tejże szkoly, ażeb)', jezamiar swych "ynów lub pupilów do zreOlganizowanej szkoły
nie pos,łać I zechcieli w czasie .iaknajprędszYIIl, a w każdym razie
"ie później, jak 24 grudni b. r. o tern Dyrekcyę Szkoły zawiadomk i zrożone w 'zk01e uowody odebrać. Ci uczniowie, ktorych rouzice lub opiek llnowio zawiadomienia podobnego nie przyślą, uważani bę
dą 711 mająeyeh zamiar do zreorganizowanej Szkoty nada.! UCl\ęszcza0.
Ci znś z rod7.iców i opiekunów, ktorzy zamierzają swych. ynów
i \1'J('hOW/l11~ÓW, poza naszą szkolą bęuących, powierzyć zreor~anizowa
nej Szkolt>. z cclu'ą Sekretaryac:ie Szi oly zlożyć przed 21 grudnia b. 1'_
podania Zu zwykle wymagancmi dowodami.
Rozpali rwaniu. przedsta\\ionycb świadect\\- i egzaminu. dla no\\'o'Wst':ł uhcych' rozpoczną się :ZS °Tudnia n_ sL b_ r
Czas trwania zależ
nym będzie od ilcści kandydatów.
Dlll określenia ilości kla q , jakie mają być otwarte, je3t pożądanem,
ażeh r podania w jakIlsjprędszym cMisie b j ty pr~(\dl>tawione.
żeli mają

R da Dpi kuńcza
7-klasowej .lódzkiej Szkoły Handlowej.
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"Rozwoju". Przejazd 1\2 8.
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Widzewska x· 64, Telefon JW 240
Lektury oachowei "Bitum", sk1ad pieców kaflowych
~Machory".
po~adzki terrakotowej,
cementu, cegły
o~niotrwalej, rur kamiennych etc.
1430.16.16

odwój

wydajność ciepła!!!

Warszawskie Akcyjns Towarzystwo

I

Praktyczna qWIAZD

POŻYCZKOWE

Kanarki z gór Harc ,
j}lęknie Śple\HłJ~ce w dzień
i przy świetle są do sprze·
danl~: Hotel Rzymski, u.I 'a

"LOMBARD"

ł llla I ulica Zachodnia oM 31,
Filia II ul. Piotrkowska ~ 69.
Zawiadamia, że w miejscowej sali licytacyjnej. przy ul. Zachodnl-ej 31, w d. (<!8
grudnia) 10 stycznia 1005/0 roku I dni
następn'jch
odbywac się będzie licJtacJa
na sprzedaż zastawów (z obydwóch
flIii), we wll!.Śclwym czasie nleprolongowM'jch; podczas trwania. licytacyi proJongata zastawów, na sprzedaż wystawlonych. nie będzie uwzględniana. Wykaz
Jii zastawów, podlegających sprzedaży, będzle ogloszony w gazecie "Rozwój".
_ _ _ _ _ _ _ _ _1_6_41-32

lHlkolajewska uaprz CIU" o
gimnazyum. Z uszauowanien H. BreJte .
stejn z Harcu.
1631 3-3

Stanl'sła

Plaater na odciaki

W. Borowskiego

:;teś::clela

w Waraza ie. Przejazd IG.
Dostac można we VI sZ'jstkich aptekach
I Składach apteclDych.
Cena kop. 35 za pudełkO. 1409.16.11

LI"

pl" n's la,

nauczyciel buchalterYi w zgierskiej 7 -mjo
klasowej szkole handlowej oraz na
eczornycb kursach dla dorosly~h przy ~o'YarlyszenlU 8ubjekt6w haodlowyclł _

lekCJI buchalter.'.

UdzIela

Zachodnia 34 m. 5.

Salvato r· i p"yj~,j.

Marka ochr.
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i okolicę:

eschich,

iut!ll'esu

ceny kosztu
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Gas.elreder i Niemeczek ,

reprezentant na
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ZUPEŁNA WYPRZEDAŻ'
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Rię

Ilprs:;za

,.

daje się zastmlOwać do kaidego lJieca kafloweą-o bez potrzeby
przestawiania tegoż, wydziela ciepto natycbmia"t po napalemu,
Usuwa wilgoć. NIeodzowny w wigkszych chłodnych pomieszczeniach, jak magazyny, 9iura szi·oly. kościo[y etc_

za-

Sz oly Handlo\V~j Łództi~j

tejże

na "pale!

Multyplikator o~rlewania

p i o t r k o w 8 k a 98.

patent
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SRED NIA NQ 3O

1s~I~~ Zmi8SZ~aniem
zaraz do

wynaj~cla.
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Redaktor i Wydawca W. C.aje.aki.
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