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,CENA ruiWSZBŃ: .,N a •• al •••" .. l-ej śtrol'liey 5& t~. ZIi ~ Z"W7~.ao opOłlll!len1a za tekatsilI po '1 kop. 1& 1r1eru unparalOlry 11111 jego 1Ilłejue.
Hale ocł~DIa pa lI/, k.!q,1. ed WyrM!l (.n. p~~~ prMy po 1 kop.). R 9 k l a;n y i N El kro l Q g 1 po 15 kop. sa wier&'. pfitml.
Za dol~ellle proapaWw 36 r~ ARTYKUl.Y Ites unaeJl.8llłA h.DM!'al'JllIIl .&KAJreya Q,waU za belplatnt; rękoplBów drobayeh nie Slfl'ae&.
lltn;ymanią 'fi ni. łada i spokoju, jest obowi 'A :sany
przeciwdziałać olllOb1m, które zunbwale
Z 1180 W J.
depcz!!! dobro ltrr.jtl i podtnymuj~ " Diat wa3f.,
Ll6i Fabrycrmo-Łódzka.
j z~burl>enitt i rO!1lfllcDy.
'
Oddt04hd 2 .t.otIzi: a) 7.10, b) 1l1łi, et
łąeui~c krwawej l'o:6pra.wy.
R1l~d uznaj.e za SVloj~ zad/llnie. "pełnienie
łf) lM.li., e) 1.10, f) 8.iO. C, .2.80.
Depoląo IiIprawiedliwoió, energicznie prze· " N8Jwy~!I"ej Wob, dot]c~~eeJ urządzoD1/l żyoia pańPrz7Obodaa do Lotki: bo) 7.45, k) 9.86, ł) 16.15, śladujlł c .oloby, pnl60iw naM wyfilt~pujS4oe, znie· I Btwowega Uli. podstawie Manifestu $\ dnia 30 pa'i!II:) 3.&0. B'U!••).....J p) II.OU. r) 4.H.
sławiaj\ ich dobro iDli~. formują lIi'tI proskry- dziernika i Ilważa, że n!ljnieza"odniej8~y1ll 'rod.l
pcyjne, Dadaj~ nie 8ympa.t1zuj~cym z nimi par- ! kiew walki z wy8t~pnami obJ·a.wemi ,. propagand .....
KiUj Wm-.Za13eko- EalifJk(l;
.
l
bel'
.t
I
"
ą t30 m l grnp f,~ spo eczl1ym o. ZY":8 nazwy l p. I rewolullyjnej są środki, ;,wokazane pr~ez prawo
Giilo1tedz.ę do IUIlh:lrm o g- '.H, lUli, U!.}~ !
Taka d711ałalnoió party! IikraJnych, terory- l a do tego cela slnią równiet wydaas tymczaso ~
filo • •~ a god&1nJ.e 9.SD, 3.08. P...."oh~4: ~ ltuj\O społeozeństwo, Vf :iOoacznym stopniu ograni· i we uitawy pralowe, jednocześnie nadające wol• C.UIICA: e jJlJd'.7l. i.1'1, 2-38, 8:.35.
i eta iatotoe kor~ylłtlluic przez 1llduoś6 z wolnos(}i i n~ść prasie i dająee motnoić walki :li lladutyKtiUtj Obwod<ł'll1a.
; ulowa! . ~:nkn l zebrań, t ,1. z .tych. w~ąś~ie do- CIem drukowanego słowa. Wydą~i8 nowego pra.-.A 'ł.. ~....
....... oń I "'dź-k-lI '-.
"'"
-.t
br.odzJ~Js,ił', których obrone_mt o,n l 1l1~ Jakoby l' wa
ma Da
celo lf pewnym stOpUlII nbs2>piecw.
V'\tCnOwr.ą n ...... Gł'. !LIV
......! ....... o .,.,~Iffllh (I _",2
• mIanUją
.
·dl.6·
f k .
&AĄ " Sb1w1~ d~ si. Łódź-ka.liRa lIut. O~di'\ s.\'. ł
me prawI ~WOIICI UD erl . organów i środków
ł" Udi-kolll1b te KnJiisziłk 7.10.. Jlr%)"M:~ II K!.'ltlt !
PtopaguJ~e krwa.?T C rozpra.:"y, rowoIU6,.O~1- 'I komnntb.eYJ ·l,.~h_
.
nat do n. Łeti-lmlLłkl\ li g. 6.20.
t ici ?twnrClc wzywają do zb~olcego powsta?la,
J~d~ocześQle. postanowIono w~moenjć dzi:tG<I "hl.f, WTdfnJt9W&~ nutv-m mk1jl,"JI). i !t~,,,a.l,c pnęz to rz~d w. komecznoŚCI prle:nw- I łaluc8'J J~tltytUC'yl 8~dowych dla .śpic@:!:uego Ia9'ł1W,~ltaj~ faM !ld. • wl86zorem. .to 6 l'&~o.
l d::nahllia podob?ego ~Q~zaJu zakusom wystlipnym ' gt<;S?Wanla now~ danych przeplsó'IV o nakl~_ _ _ ._
" ... _ _~ I w sposób J.knalbardzl~} Iltanowesy.
,! daUlU kar na ~wlnnlch 21 mocy wyroków e~do•
!
Zapewniajllc ludność w kraju o swej cb~oi wych G~yb.r w8z~kte okaza~o się, te wymieniorządowy
f oddania władzy w ręce Indu, rewolncyoni6ci d,· l; ne ś.rodk.l me .lJ~ fi' mo~noścl zapobiedz dzialał•
I źl\ do puchwyoenia przemoo, władzy nad ludem. nGŚCI ,,!,18tęp~eJ :wspomuIAu.ych osób, vrzyZlo~zl!
ł Z!lpełnie lekceważ,c jego interesy, uie cofaję, lJię ! c!ob. oJ(}z!ź~Je mepowetowane IJ'Łko~1, to bezwąt
W Petef:łhnf"ll ogłO~HWIl.\) d. 17 h. m. IlOl'ły oni przed czynami, pr:;;yllosz~eemi ogromne I$zko '· PlflD:1ł. Zl!I'J~nu~ potrzeba z1l9toBowaDla nowych ~lll!&
dy l,I;rajowi.
ł pełnIe, wYJ~tkowych śro~ków p~zeciw tym osokomuui~t rzt.jjdowy, k tóry podajemy tutaj w litr&Uda.ło siR unieruohomić poczty. teleJl'raf i ko- ! b 0111 , które w. tak ClliżklCb eh.WIlacb, jf4kie n{,\szcz-0!lluAgollJc)'i Rosyjskiej:
..,
..
t ł dl Ż
d
Z PQśrUd pfJWSltf4ł,< h otltat.ni".mi CZ!!8y r6t~ leje ł czego mtst~p8twa p:łdają jaknajzgubnit'j Da l 8 a y .a yCU\ ~aro owego, mG porzucają IIwlch
występnyoh a-amtarów.
nych stronnictw PQlitycznJch i ;.;wiązków Slpołecz- całą ludnol!ć kraju.
WS1.ystkie te f&kta. wy wolane zostaly i O!ii~'-I
nych ~ae3ęły wjl'ótniat.e Gię jai:!krawo kol",. które
post,awlły tobie ze. zadanie pN,eciwdziabe ~U&- guięta USiłowaniami party i skrajnyoh, dzitlki
dQIli ustroju p<rlitycznego, zapowiedzianego w Ma- wzbanol1emll stADowi amydów, który podtrzy·
Z poozl~ i lelegrafu.
nifeście z dD.ia 30 pddziernika., f.lld~ież zburzyć l mllij ę ono w ładnośoi, oru całemu !lzeregowi
j{jtniejqcl tl8tr1)j ekoDomicmny, społeczny i poli- i aktów- przem()cy, dokonywanych Rad oddzielnetyczny. Członkowie t~.kich kóZ t1&dają kieranek mi j edilOliltka.mi, aby :o:mllsió je do osta.tecznego
Władlo
paru dni prowadz'ł śledztwo
fuchowi rO\1Jo!ncyjnemu i propgr,gaj~ /.j~erokQ idee pGłącEenia si~ do strejku.
w sprawia strejka pocztowego; W6ZW:>iIW wielu
W .cbwili. obecuej z podtliec~nego na~troju urz~dników do leznawal'Jia i "piuno protokóły
wywrotowo, ~oslug!ljąf.l sita po ~mn cZluopiawami, orall odel",wll.mi i bil'OIlZlUami treś ci podźeg!ł.w- kon;ys{:~J~. om. w oeln poder~aDla z&ufamll do dawn,m zwyczajem.
c'Z.ej_ W swoich d.zid$\.lliaeh buntolV'ujc21ych rewo- 'I zasohó't"T płatulc:ych ska~bu, aby przez to w.yZ protokółów tych widnieje, jak na dł.oni
1uęyQoiści wyfltępują &ueh'Wzle pr~0(liwk.o l'Z'A.do· t~orzyó powl\Żne trudnOŚCI fiQ!l~sowe w palliStwlc, że strejk w Łodzi, tak samo, jak w innych miś.~
wi i wledl'.om lljj~nowiellym, n. Diemnlej przeciw- I uZyWi!sy do tego za na~lęd701~ pcwD.y~h orgII.· i st2.eb Królestwa Polskiego i Ces&ntwa. wynikł
im t~j olb~iłiyil(łi~.! wjli~Bxości 8~ołec:eńgtw& i Ind· nó~ pr.&Sl:, .które !:god~lł:r . SIę pod}ąc rozpo·1 DdI nsa~~ie zwi~zku ~8zechrollyjs~ich pOC2.t,
nCBll1 kn!.)", Idor~ nUl pOd1.1ela lei< pogllldów.
WI'I:&eehllUllllr. w6zw~ń pattYl. 16wolllCyJoych.
I a
urz~dmcy w KroIelitwIe dołączyli się tylko
Domagają;c 8i~ zniesienia kary limierei, rewoju ,
Skierowawszy nezegMnle !łW(lj~ działalno'ć l do :?~dań swoich kolegów, zamieszkujących stoeyoniśd j;:.dnoclleśr~ie riod:'W~hają ~ %.!l.Chę61lj;)&:w· na robotników, p~zed8tawiciele stronnictw skl'aj- I lioQ rOIJ.yjsi.1ł .
nie do morderstw 1 rabuuk6w polItycznycb 1 nHl- ! nych doproW'ad~aJ~ przemysłowców do zam:yka- l
ObJaŚUIenIa też wypadły zopałnie jedno tl.stauuie nawołują GO c!»ynów gwałto'/I'nycb. Nie I nia. f~b1'yk i do pozb.!uvienia robotników środ·
hrzmi~co. W jnnyeh dekasteryacb r~u~dowych
pOI~ne$tając uw. S21erl&6nlll swoich idei śród 1'61$'
kt)1lf' igtni(,;llia. Wynuceni n~. uli.cę robotuicy, ł koledlY D&lii moiClj praoujlł i maj~ mię lepiej
nych. WBI'8tW hdu, rewoln cjoni ści uaUują wzuje· zdaniem rewolue1onhtó\v; otai'łJ się o tyle podat- pragniemy być z nimi zrównani "pl'~wacb bóJ
cle roko.l!z ś.ód w.o.i81k~, ze.~hw&le wzywając je do niej~zym m~terynł,m dla re:vol~cyi . .Prz~lew .zaś ! przecież sluż~~.r jednej i. tej samej fJpl'awj~.
zdrady l p.o:W8ta~ia. .
.
k~Wl ro.botnl.ków, bez k~óreJ~ leh Zda?lOm, J~st ! .
R'lIeczywlsow n~~ędDlk pooztowy dot~d był,
Wszelrue d\i;lała.me r~"'1dn, 3kH.~fOWane prze- memożhwe ZadDl;\ W010086, Uie wywołUje w meh ! Jakby macoflzyne dZIeeko, pracował du:llo, zaraci~ wy3tępnym aJdtl~ reW?l11cyouiiJtó~, t!o.ma(l:t~ bynajmniej wynutów. snmienia..
.
hhl.ł. niewiele, a łapówek nie było w~iąć od kom:u, .lato pogwd~eln6 ndzlclonych lUGn08{ll &wo ·
RzeC!; prosta, ze postE}pow:M21e skrajnych l g') l %& co?
hM, z których pł'llgf\ ,~h hy oni kQrzyflt.ać, nie po< litronnictw wywrotowych wyrtl.d~a śród społe· l
Z powodu fltrejkn łódzideg{) areuto",ano
U08:!iąe iadDoj odpowic(bnaluosei za Bi'<oje wylltę' c~eń8tw.~ i ludu. m0,nne l'o~drażnieni~, . ~ u.awet i trzy or.l.oby, . a mianowioie: Niemirowflkiego, Prąpne czyny.
menawlść, której . mepokoJące oznakI JUz su~ u- t d~yńBlueg{j l Wy:ŁllO\nką.
Zbtit~jt.}c silli a"fi'eli'4~i progr.im~mi do p2irtyi jawniły Oliltatn!eml c:t2.*Y w całym szeregu wy- l
przy ś ł ll1dztwie WUY8Cy ll:oom&.l urzędnicY'
IiQcyvJno· rawoluc;y juoj i s1J <;y~lno demokratycznej padk6w l'ozprawieni~ liIi~ krwa.wo przez lud i z~znali. Ż~ [;,resztowsni występowali tyHto iak~
wiele % tycb osób t$ktyk~ &,"oj~ fl{)d{tbn~ Je6t do "' z nioktórymi przedslĄwj~i'?!emi 3troDuietw !ewo- c1oleg&ci, dlatego pl'Zem:Łwiali do li'Woj ~j zwierz.
aDarchistów. 'r ak fl111mO występne ~~ ich d~iala·· ' lucyjByeb. Na rz.~dzie ci,!!ż:r obowi~zek pned~ię- r ehllOści w imi{;nira wSllygtkicb.
'
~ia w fi!tiliłlHl.ku d? i!p.o~i('(jZeIii.!h~a •. <?a.16pie,ni do · braania środkPw !to odwróccttliu opłaka.llych ?bja·
Jeden z ni.cD,. a. llI~ia.nowicie Pr~:L:]ń.8k i , zaktl'YU:t oderwlrn~ l Oim.blSt0W wldzmm.lę,. zuc~wa: J wów ~am?~oh ludu, &~O zara~em Hl}d, św~ado- i o~or() ,nł . ~>. ~JęZHjl]i~;. n~ piośh~ iOl1y, 8!o8ujiłC
le ll:tt\rpilj~ om Buble ~ravHl mÓWI Ć l dzt~łac Jfijy wlelkwJ odpQwJedlJalnoŚCl wobee ki'SJO za IlSl~ do OplUli .If.l~Drsi.leJ, W.n'ila:llC~ (>no go z wię-

R02I!kła BlGO~"Vh

,. w imieniu. ludności krt\jll, da.j,c dowody kralwo ,
wej nietobr9.rse;ri i z&uieldej nic!lawi8oi w21g1ł2 dem
swoich pnedwuik6w. w etQ81mku do których a·
~.lr~,wied1iwiajł\ ,uulki", czyny prZ-61\lOuy, nic wy·
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ziellia wzamian za ~i'IObowi2!zaDie piśmienne, że poprzecinali druty telegraficzne i przeszuka~i 't
nie wyjedzie. Prłłdzyński leczy się wszystkie budynki stacyjne. Przekonawszy SH~ ,
w d omn.
j wreszcie, że na stacyi niema istotnie tego, po 00
N~ środę dnia 19 grudnia został wyznaczo- ; przybyli, wrócili wolność nrz~dnikom stacyjnym,
ny wiec pocztowców i telegrafistów.
1 naka~mjąc naczelnikowi atacyi pod groźbą śmier·
(X. Y.). Cóż moze być naturalniejszego nad
Wczoraj, przed wiecem z~weZW8no starszych , ci, aby zawiadomił ich natychmiast, gdyby wła- to nc:mcie, z jakiem młodzież szkolntt. śpieszy
urzędników łódzkiej poczty, aby ci przedstawiii 1. dze nadesłały broń lub sI?unicyę.
, zawsze i wszędzie, gdy idzie o doienie hołd.
potrzebę przystąpienia do pracy młodszym koD o r p a t, 17 grnd~la. Rllc~ P?w8tańe~y zasłudze a zwlas~cza gdy hoMem tym czcimy
legom.
r w InflaDtM~ rozs.zer~a. s:ę
obecnle tez na poł- pami~ć wieszcza narodu. Uczucie to przynosi
Zawezwani po pcrtl'ąktacyacb dłuższych za- j nocne okr~gl kra.Ju, zamIeszkane przez estów.
zaszczyt młodzieży i żaden rozumny nie zarazD8czyli, że urz'2 dni ey poczty łód~kiej, ora~ te: ~
K o w n o, 17 ·go grudnia. Ze wszystkich po~ I iony szowinizmem pedagog-nie tylko karać jej
legrafu decydują sj~ przystąpić do pr~cy, jeżelI: i wiatów nadchodzą wiadomości urzędowe o po: za to nie będzie. ale pneci~Die, pielęgnować ja
1) awolnieni zOitsną areeztowsm koledzy; l wstaniu litwinów przeciwko pannją.oemn 8tanow~ i szc~epić w sercach młodzieiy, jako najBzl~ .
2) zwolnionym ze służby powrócą dawne ł rzeczy. W8z~dzie tłumy ludu ni8zcz~ budy.nkl chetniejflzy kwiat, który Vi przyszłości błogIe
stanowiska - i
l i 8zkoly nł}dowe. Urz~duiey Ileiekaj~. Ja.~ fltwH~r- wyda owoce.
3) z8p1ae~ zaległe peu8ye.
.
l dzono, litewskie duchOWieństwo katolickie ~gitn A oto wymowny dowód, w jaki sposób tego
Dyrektor na razie przyznał raoyt) tądan.lOM je za odebrani.em duchownych maj~tków prawo- rodzaju pedagodzy usiłują zaskarbić sobie serca
urzędników, ale pott:m tutegorycznie ohnad- ł sławnych (?) i wygnaniem w8zy~tkieh rosyan
młodzieży, której wychowanie powierzono iCłl
czył, że tego uczynić nie mote.
~l z k raju. ZIlUfZ0110 też domy modlitwy IItarowier- pieczy.
Pod tllkiem wrażeniem odbywał aię wiec ców. Tłnmy litwinów napadły na wsie, zamieW ubiegłą sobotę uc',mijijwie mE}skiego gimwczorajszy.
,
szkane przez starowierców.
nazynm łódzkiego, pragnąc złożyć hołd pamięo i
W ()b~wie, żaby znów nie zaaresztowsllO I
Na kolei libawsko romeńskiej pobito rosyj- nieśmiertelnego WleszcUl narodu polskiego Adawybrauyc~ przez. ogół przewodniczących, wie~ akich urzędników kolejo'w~cb. Ruch ~olej.owy ma Mickiewicza w 50-tą. rocznicę Jego zgonu,
odbywał Sl~ be! meh.
•
jest zahamowany z pl)wodn Koncentracyl wOJs~a. udali się do dyrektora gimnazyum p. B )goleZa zaprzestaniem strejku wśród oburzeń Ze wszystkioh l'odzajow broni utworzono oddzla.- powa z prośbą o uwolnienie ich od zaj~ć szkolprzemawiali pp.: Wojciechowicz, Kul;g, Markow ly lotne, liczba j ednak wojska jeilt bardzo nie- nych na 2 godziny. W odpowiedzi na p rośbę
i Łukaszewicz. Zehrani w liczbie około 200 lu - znaczna.
uczniów p. BogolepoWi oświadczył wymijającol że
dzi postanowili strejkować dotąd, dopóki do praO ruch~~eh łotyszów w I.\f1lłilt!ll.Ch, korespon- do kościoła puszczają tylko za biletami, choeiai
ey nie przystąpi Warszawa. i nie zostaną za- dent <Barliner Lokal Anzeigep donoai z Rygi w pismach nsjwyraźuiej było zaznaczone, że bitwierdzone trzy wyżej wymienione warunki, to dnia 15 grudnia nalłh~plljące szczególy:
lety rozesłano tylko na miejsca zarezerwowane
jest uwolnienie aresztowanych, powrót dymisyo MiniBterynm spraw wewn~trznych i minilite.! pny katafalku dla delegacyi i l'epi'ez,entanlÓW
wanych i wyplata całej pensyi.
ryum wojny wysłały d.wóch knrycrów z depe· , instytucyi, dl) kośeioła ~aś kat<1ywejść może,
Ze atrejku Wył~Ciyli się p. Jasiński !II ~o~ą· Bzami cyfrowemi do gubernatora. w Rewlu, celem - Mo zecbco.
Zebrany wiec zakończyłsi~ dOByć burdiwI~, dalszego ieh przeflłania do Rygi. Okr~ty b~nPo porozumieniu sifi z ins!)aktorem szkOl,
ale WIdać było w zebranych dużo stan~~~~~~. dlowc, gtoi~ce na kotwicy w Rewin, odmÓWiły p. Trcbicynem dyrt1ktor zgodzał alę, aby poszil
-----przyj~cia kuryerów na plIkład, ponie~aż rewo- -do kościoła po kilku tylko, wyoranych przez
lncyoniś oi zegwzili, że podziurawią kazdy okr«i t
niego z każdej klasy. Uczniowie jednak p081li
któryby oddawał u8łu 6 i rll:~dowi. Ponieważ po- W~J!óy80y; gdy zaś po skończonem nabożeń~twie,
I
mi~dzy Rewlem a Petersburgiem nie ma komu·
p0wróIllli dla dokończenia lekcyi, oświadezono
nikacyi telegraficznej, karyerzy powrócili do Pe- im,:te skazani zostl'.li na kO'lię, jako przostliPcy
tcrnbarga.
.
polityczni. Na karę sktA'tani zostali nczniowie
Pisma Di~mieckie otrzymnj'4 D"8tępuj~ce teOd dnia 13 b. m. 'I'? RewIu etojl§ (la kotWI- klas niższych, oprócz czwartej, z którą wbdze
leg ramy o rachach powatańczych w Kurlsodyi, ey dwa parowoe rządowe z armatami.
szkolne 8i~ liczą. Go jednak chnrakterystyczne,
Inflantach i ua Litw]e:
.
Polożenie gubernt!tol"& krytyc!!:ue III powoda . że gdy zostawiono owych «przeiltl}pCÓW:ł w koK ról e w i e c, 17 grndnia.. W Mit.wie pod- małej liesDy wojwka. Wielu łmłnierzy rozeałamo
zie na godzinę; przyłą{lzyli 8i~ do nich żyd~i i
czas walki ulicznej padło dwóch oficerów i 6 du dworów wiejskich W Inflaute.ób; część tul · I kar~ odsiedzieli, dh~ wyratenia solidarności, poszeregowców. Atkk
oddziałów powstańczych niel'zy tltrzde wi~i.ienia i w()doci~gów.
mimo, że nie hyli D& n a boŻłń~twie. Jeden Zał
.dparto. Pod Lennewaraeń (Idlanty połndnioW pobl żu tak zwanej Czerwonej Góry ~a j z uczniów skazany został na koz~ dwugodz:nn~
we) 120 dragonów zostało otoczonych przeg przedmieścia Koskiewilkiem d014Zło do 8tarcl~ , ~a to. że mu " tłoku złamano palm~ u e~2pki.
przeważające siły powlitańcz.e. POdCK8 walki rewo!ueyoni@tów z wojakiem. Powltańcy byh ,
Kto tu jednak wldtliwie zasłnżył liS kar~(
padło 40 dragonów, reszta zaś zdołała przebić dobrze nzbrojeni VI rewolwery i Gtnelby. Padlo
Niema podwójnej odpowie:l:si, na to tak pfOsili przez szeregi napastników. Na kolei rysko- 14 źełnierlY.
ste pytanie, zwłaszcza, gdy z obchodem mi~kieorlo1'iskiej wykolejono poci~g wojskowy, vvio~~ey
Ruch p1'ekroclAył już granie<a estońską,. a~e wiczowlJkim ~estawi~y o?chód na ~$eść Pasz,ki;
kozaków, z których wielu zgin~ło.
rewoluoyoniści estońey odmówili przyłączenIa IUę na w Btul-etmą rocE.DiCę Jego urodm~. . W d'lllU
R y g a, 16 grudnia. Tntejszy Z81'Ząd miej- do rur- b.lotyskiego.
i tel?o obchodu ~c~lllOwle ~.Y ~l nWOlnl~ll1 od ,lek.
ski upoważniony przez !zl&('ht~, pertraktnje z po~
W Rydze w d. 16 ym b. m. było jut opo· Cyl na cały dZIeD; ~ ~zlen nal:wżens.twa zało
ws~ńcp,mi, ż~daj'łc,mi od ZW' Ił~ku o:darheckie· kojniej. C&ęść gklepów otwarta. Fabryki p~acllj~. \ bnego za d118i~ ~ieklewleza! uka.r~no lch u. $0,
go, w zamian Za wydanie 17 zskh1,dmków, Bród Samoohrona młodzieży niemieckiej, uabrojQun ! że po~?;.li do kQŚCIOła .na dWIe gOd~Uly. Pra.wda,
których znajduje ai~ takie dwóch obywateli pań· "fil' karabiny Wincbeiltera, strzegła do.ów wezaoezymh t~ sam?~O~ille, ale ~zy4 ~le bylI ?pro stwa niemieokiego, uzn~nia n<;eozypospolitej ło· sie i.'Ozruobów i przeciągała ulicami.
wokowam, czyhz nIC pOdrl1ŹUlo.DO ieh ooznc na·
tyskiej, ~llpełnego oderwania siEj od Rosyj, zrze·
Wiec ludowy w Dorpacie PO$t-uowił prowa- \ rodowych.
c\!00nia ei~ wszelkich dzierltaw i czynszów, orsz dzić dalej walk~ z rnądem do naau zwołanie. ,l • I wszystko to. d,z ieje się.w chwili, gdy M,~zniettienia stanu <>blężenia.
kOllstytuanty.
·
.
J .Dlfeat ko.nMtytncYJny 5apOWlad& poaza.!10\vame
W Mitawie wre walke. ulic~na. w dalszym
Z Królewca donoB2~ do "Loka.l-AnileJgera": J odrębnOŚCI narodowych. gdy d":,,a bea,tnle dlng~ .
ciagu. Pod przewodcictwem wcyal1stótv zbrojne W CZ8ilie walk ulicznych w Tuktu!, w Karlan - i ciemiętone narody pod~ją sobie dIun zgody l
oddziaEy powetańcllie r~uciły liq n& zamek, od
dyl, w k'óryoh plldł patrol, złatony z 30 drago· 1 zjedlloc~on,e ~e wspólneJ wa~(je o wollaość, IU'agllą
parto jednak to natarcie, Powlitańcy zmUlili nów ~abity zontał por. Mu ler.
\ aspomruee WIekowych waśDI .
.następUJe konsula lI~wedzki€'go, 8:oy cofaqł p?! W wa'lkacb ulicznych w Mite.wie zabito aOi j
zwolenie, dane niemcom miejscowym wyjechama rewolucyoniztów; reszta poddała. 181~.
l
z Mltawy
osobowym parowcu azwedzkim.
W L&Dn0warden, w poładniowyeb Inflantacb i ''\I
Macierz Szkolna Królestwa Polskiego..
.K ról e w i e o, 18 grudnia.. W Iofłnflheh wypuIJz610no na woln.o'ć uj~ty~h obywateli !li~1D'
południowych powl!tańcy spalili przesdo 4:0 dwo
6kich ornz ic~ rodzmy. Zablt? Id pomooOlb j
rów i znit!Zczyli dobytek włnccieieli ziemakich. nae,zeln. ~ka pOWiatu, . ~eterflena lIekretaria. lIa-j
Wczoraj odbyło 8i~ organiz!l.oyjne p08ied~s 
Dwóch nn~dl1ików policyjnych z~mord()wano ksimow l C!:i\l. , a tlwłokl Ich wrZUC6ne do rzeki:
1 nie M. S. K. P.. Da którem odczytano usta.wę.
okrutniC.
. Z E,dykull dono8~ą do tego ga~ego dlIell· l R{}zp()ez~tQ nad nią dyskusYę dosyć ożywioną,
l\ilasto kurlandzkie Taknm było w przeei~- Ulka d. 18 b. m,: Nadkoll~nktor pOC1~U prsy- ~ ale niedołQżnie przeprowadz8n~, znać, że wpragu całej doby w ręk&ch rewolucyoni@tów. D'Łie~ bi ł g) 11 Peterl1lbn.rga, opOWIada, t~ WOjsko ~ Ry- wy w orjentowanin 8i~ i mÓWieniu [lie posiada.
więtnaatu żołnierzy lii załogi miejsoowej tlpaltll dze przyl~olył() fnę d~ rewol.u~YOD1l1tów. )(lasto my; jedni mówcy rozpływali się we własny ell
powstańcy, zamkn~wlJZy ich ..., domostwie dre- 03trzehwan~ gore w kilku mleJ8c.ac~. W dro~ze I słowat., inoi powtar~ali to, co już raz był() pownianl:m. Wreszcie dragoni i art.}'leryti. miasto z Petergbnrg:>. do Wierzbołow8 WIdZIano z pOCl~ - l wiedzhl.D6, a inni jeszcz~, jak p. MikołajtY9, nie
odebrall, przycl&em zDacZtll\ liczb El powstańców gn wiele \loźarów.
I wiedzieli nawet co mówią i o ozem mieliby zswpędzono rio domu i tam sp al ono ty~cem,
Do .B rl. Tageb1." donoszą 8Mzegóły naijt~- \ mi~r mówić.
m8zcu;c s iQ W ten sposób za spalonych żołnięrzy. ,pojące; TQ~ kuJJ było przez 24.godzłny w rt}ka.ch
Wre&zeie po kilkakrotnych glo8owaniBch
Pod cz;,:a walki p.>wstllńcy wzięli do nlewoli po· r0wolneyoll18tó~, któr~y w Jednym ~ domow j i «ta},;' i <UH!», ~ były 'wypadki, ża kWI);tt~ł.l
rllczmka MiiUel.'a i zamordowali go, 2:nęcsJt~c S;E,ł 8pa~il.1 19 źołUlerzy. Miasto. zdoby 11 n:mowo. dm , j p'tegłl)sow~ną. wma wiauo powtórnie :t;~pełau::
n8d nim okropnie.
go tll l artyleryn.
Wielką liczbę
re~oluoyollls~ów ! z innym rezultatem i tak powtarzało. 8H}h msW ~lka skończyla SiA ka.pitulacyą powlltsńeów.
k .
. d
d ów spalono l"'h l
'f
.
zam
nlf~to
w
Je
nym
z
om
l
", ,
ustannie zebrani
przyszli
po trzygodzinnye rOllp ~ t er il b n r g 17 gl'UdOla N Gl sbcy i Si
'
,
~
"'
'k l ' b lt k·'
jako odwet.
i praw:Hh do przekonania, że 8lAmi oie IDPgą zag~steł odnogi Wał~.Peruawa . o ct !li "y'c lej,
Pet. ageuc. teJegr. d~no.8i, że ~ ~oflantae.h l rądn wybiersć, bo nie wszyscy byli zawiado1t)~ lot~BzÓ_W nap~ało nA Urz<6d.Dlków. 8taoy}nyc~, poludniowych rewolucyomścI oblegają 1 ostrzeh- j mieni i (t~mci:ł mQgliby si~ pogniewać ... więc
zWlą'La~1 ~8zy~tklC:, domagaJąc. ~H~ .w!dsma wają także pas tora ty.
postanowili ogłosi ć nowe ogólne zebranie na
~;naJd!lJG'dceJslę drze (}m:w~ad:t!~rl ż:O~la l s:~llyi
-?-,l ezwa!tek, lla g(ldz'n~ 8-m~ wieczorem, Vi sab
woy!.
y urz'l , woy.o l~ ~J'
•
•
I <Lutni).
uiema wcale 8>Ul brOni, anI tez amumcyJ, łotysze
'
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ROZWÓJ. -

Środa, dnia 20 gr.dnit. 1906 r.
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Przyjąć udział jednak mogą tylko ei, którzy
który b~dzje oddziałem zwj~zku w Warszawie.
wpierw oab~dl4 za Ił rb. hilet członkowski Macie- , Po odczytaoiu projek.tu regulaminu, kt6ry zakl'e·
rzy szkolnej . . B jlet ten można nab,ć w «Baza.- ś1itS ma d:!.i$h.lnoś6 związkll, wybr.&ti.fJ 7.arząd.
rze IJtllkolnym:t przy ul. Piotrkowskiej.
W skbd ur~ąiu wehod·2;ą· pp.: Czapski (prezes),
We czws.rtek ma być zorga.n izow8ny zarzłld DyljOll (wieeIJrezes), Goldsobel (sckretarx) i EmH
I.
łódzkiego wydziału M. S. K. P.
. fIirszberg (~g.syer). .
.
D,) zwu'tzku zapisało Sl~ dotychczas na członOby potoki ułów zJ;ilieniły 8i~ jaku&jrycblej !
w czyny, a. pl'lynajomiej w gotówkę.
I
ków 30 os0b. Wpigowe ozna.\}zo?o. 3 runIe, składZ mów "ÓW wypada zaznaczyć przemówienia kę zaś cdcui;,owską 50 kop. mleSlęeZn!e.
dr. Rząda, GGrlioza i Laśniewskiego. Pan Wście .
Towarzystwo krzewienia oświaty. Sekcya.
klic"S mÓ\7ił z temperamentem, ale zdanie 8';\' oje kumów dla dO. rosłycb a.nalf&.betów 2.a.wiadamia,
w końcu zmienil, byli nawet i tacy. kt,brzy kwe· , że dziś we śj.'odę d. 20 grudnia. odbędzie si~
stye uniwerf:lytetu lodowego, przenieśli na grunt ogólna zebranie członków rlekoyi (Dzielna 31).
wykładów li' uniweraytetach zagranicznycb.
I
Tow. krl6wiell.ia oświat,. Posiedzenie orgaoizacyjne Sakcyi Uniwersytetu powszechnego odKALllIiD.lIł%YI 'RUIliOWY.
będzie si~ dnia 21 grudnia w czwartek o godz.
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. D z i ś BO"lllllila. J
I 8 i p~'lł wieczorem (Dzielna 31).
Ił
Ił ·,.t t Ił
. l k'
.
tr o Tomłslawa.
~ml e o ywate s l. Jlltr? o godz. 5-e) ~o
STAŁA. WYSTAWA OBRAZÓW, nHea PlotrklJ.\,{I'lH P?łudol:a w ~rzytu'k.u staroów l kalek: v~będ~l.e
n:r. 16. Otwarta od godziny 10 rano do godzmy 8 wiel
o led n
K
't
dl
tr
c'zot'em.
S ~ P Ił ze 16 oW.he 11,
a rozpa ,eOla WIIZZFBR.A.NIA. D z iI posłedzenie SekflTi krzewiSJlia nych spraw .pal~cych.
..
.
.śwłatr (Dzielna 31) • codz. 6 po '01.
Pro8zem s~ członkowle o lIczne przybycIe.

I
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. Towarz!,stwo teatralne .. Wczoraj,

~ godzin~e

S·eJ po południll zapOW~ed&laIłą w druglm tel'rnlnie ogólne zebranie roczne członk.ów polskiego
W dniu 21 b. m. 9IT (}zwQ,rtek. w lokalu eLu· Towarzystwa teatralnego. Ponieważ przyhyło
tui·, (Piotrkowska lOS) o godzinie 8 ·ej wieczo· ł tylko 12 członków zarządu. którzy oczywiśoie
rem odbędzie Ilię og6lne zebranie c$łonków- M~- nie ,uważa.li się &a prawomocnych do rozstl'ZYciert,f,y Stkolllltlj Królestwa Polskiego w Łodzi gaDIa. spraw, be~ udziałn stowarzyszonych, przelli' eelu wybrania uuądu kol& łódzkiego. O przy· . to p08taoo~iollo raz je8z"ze odlożyć zebranie do
bycie na p08iedumie pr~l'lelli !!ą W62'iySCY ci, któ- m!lliStl poŚwl~teeznego.
ny byli na poprz,edniom zebranIu i zapisali sif2
Dla głodnych. Ksiądz Rogoziński zaznacza,
własnoręcznie w poozet członków lLl.cieny Oraz
że przeznaczyl dla głodnyoh Z niciarni widzeww8zyacy, którzy posiadają lurty roo:me Maoierzy skiej rb. 25, kt6re osobiście pragnie rozdać. Prosi
bądi pi~ciorublow~, bąd.ź 25-rQ~lowe. Karty roc~- więe interesowane osoby o agłasz.anie się do niego.
~e. są ~o nabyCIa ~\V 8~ł~d~le materyałów PI- .
Przyjazd wojaka. Przybył. dzii do Łodzi
8maennych u W-go NQwackIego.
IS-ty pułk dragonów z OstrołękI.
Komitet organizacyjny.
Doraźna kara. Dziś rano przechodził przez uliŁódź, do. 20jXII 190i r.
l cę Zgiersk9; Moszek Zylberherg, notowany już za różne

Zawiadomienie.

I

-: -:-;--

•KA
Kfł ON

l kradzieże, spoatrzegl stojąCT przed domem nr. 73 wóz
różoeml rzeczami. Korzystając z meobecności
wlasclclela, Zylberberg śClągnąl z wozu pudelko z piernłkaml i uciekal z łupem w stronę Rynku Balucklego.
Zauważywszy UCiekającego, samoobrona dopędzila go, zadajl\c mil rany !lOŻem w. brzuch I udo. Rannym zaopie·
kow.al się Jankiel EPSt61ll,. który odwiózł ~o do cyrk~lu:.
ZanIm pr?lybylo Pogotowie ratunkowe, Zylberberg JUz
akonal.

I' ft!lla,d?V!any

I
I

ł dedniu ogłoszenia nowego prawa

o wydawnictwach
wydał cały szereg odmawianych ponrzednio pi)~

l zwoleń na. eZ28opiama. Ogłasza je .. PtQV{. Wiest. lO
l!' w oM 261 jeszcze w dawnej formie, dodając przy

. lu..żdem

piśmie, iż ma być " podoenzoruoje".
Maj~ wi~e się n~az~ć w Warazi.1wie: tygod\ mk "Strz0cha rOalUnno," (radak.tor i wydawca

l .

f ~dward Ko1i~ski), ~ygadaik ,,~drój" (1'~dalitork&
f l wydaWCSYDl Stalllsła'W& Łaptńlłka), ll!n6sięcznik

I (Przeg~ąd pol.skh (re~aktol' i 'V'ilyda.we? WIa.dytygodmk "Głos żydowskl" (redaktor l :wydawoa. dr. N. Da.wid@on), miesięcznik.
"Krom~a de.nty!!tyczn~." (re d akt.ul', i wY,dawca
C. Kra~owskl), tygodmk uP:onuen pol~kl" ~re.
d~ktor l wydawca Seweryn S~UJll!lZ Za.le~kl). dZlenmk Il Ku.ryer .popularn~" (redaktor. l wydawca
~akób LIbrowIcz), .. Diaen~lk p01s~i" (redaktor
l wydawoa adw. prz. Zdzlsław PIasecki)
mieeięeznik "Czytelnia ludowa" (redaktor i ...; daw080 ks. Hipolit Skimborowicz).
W CZP'n"-- Yhowl'e ..
"i"'WU
I dzienniki <Wiadomości CZ~8tochow8kie>
(r6dak~
l tor dr. Józef Pietrasiewioz, wydawcy Franciszek
Wilko8zewski i Wincenty Mondszein i "Kuryer
cz,,8t~choVł'8ki" (r,e~aktor i wydawca Stefan Gt}barskI). W LubhDle: dwutygodnik <Wiadomości
religijne> (redaktor i wydawca ks. Ignacy KI<;.
potowski). W Łodzi: cTydzień łódzki niedzielny>
(redaktor i wydawca Adam Karsk.i). W Wilnie:
dzienniki "Gazeta wileń8ka" (redaktor i wydaw. oa adw. prz, Tadeusz Wróblewski) i cKnryer wi!le{\ski> (redaktor i wjdaw(ja Leon Bogdanowicz).
{ W Kijowie: cŚ..-iat dziecka> (redaktor i wydawea Rajmund Grudziński).
.
I
-~-

! d~w. Smiarokl,

I

I
I

I
I

Z WARSZAWY.
A r e I z t o wa n i a.
.Kuryer warszawski" pilUle: Dzisiaj o półU?cy do lokalu redakcyi, administracyi j drakarnI cKuryera codzieonego' przybyła policy& w to-

l

wsrz~twie żołnierz'V.
"

.

.

lokalach tych dokonano rewlzyl.
~
Obecnych członków redakcyi areIJztowano
i po godzinie 2 ej w nocy wywieziono w karetItach wip.ziennyoh naprzód d
t
K "itl..' i_ t'
l ' k o r a aMza.
•
.
..
ara !lol e811.0r owali ozaey.
1 kolei. Delegat pl'acowmków koleI nadwI- j
.
• . .
Lokal opieaz(}towano.
ślańskicb p Maracewicz wczoraJ' OKoło godziny
Og61ne osłabienia. W Cll\gll dnIa. wczorajszeChI
Ó.
d'
h'
•
'.
..
go następujace osoby uleglJ ogólnemu oslablenlll: na. ul.
cpc \"1, /Iiprze BJąOyC puma, któryoh za.1.e~ po połudlllll ~ol!lt~ł a1'6sIStow2ny przez pułko> Milsza nr. 29 Karlll Szlatt, lat 25, który odwieziony zo~
stano w lokaJll, przetrzymano do god~iDy 2 . ej
WnIka żandarl1lleryl MIlradowa,
stal do mieszkanIa na ul. Andrzeja; nit ul. Jl1liusza nr. w nocy poczem wyposzczono i"D na wolność
O fakcie tym zo~tał1 z&wiadomione wSZy8t~ 11 .lfra.!lclszJu, Kledecka, lat 54; l!!1 ul. Staro-ZarzewW ~30r2j w godzin&ch po~oJud' ~ "h .
kil;} koleje i zwiozek robotniczy VI' Petersburgu, sklej człowiek, lat ok01~ 60, od. ktorego nie dOWłedzlll'! dworcu t
l L'
•
d 1
mowyc
n~
,
"\l •
"
. no SIę ani nazwiska, anl adresu I na ul.
Kou8tantynow,erespo SJl..lm, meopo a warsztatów koleł
.ZwIązek koleJOWY. w Król($s.twle Polsklem l skleJ nr. 89 Seweryn Burdziński, lat 50, z Lutomieriika. llllidwiślailskich, podpułkownik żandarmeryj MunotuJą? ten fakt, mó~): Marace~lez areszt?wa- II We wszyatk.,ich. tych wypadkach lekarze Pogotowia u- rsdow, aresztował p. Wiktora Moracewlc~, zauy dllll~ 19-9o grudma, protestujemy przeCiwko dzielili doraźna) pomocy.
wiadowcA brvgad konduktorskich kol""; . d .
'.,l
•
•
•
d
t
'li
J
,,. na Włg'!s·ltom zanu~meryl 1 zaWla amamy o go owo:
. Napad. Na ja.dl!c~go na t&re wczoraiszy Mtkola~.. ślań.skillh, prezeaa Związltn kolejowego węzła
JCI do walkI z reakc::rą, która znów podnOSI , SIkorę, IM ~6, wlośclanl~a z okolic Łask!!, na szosie
wars:u,wakiego i ozłonka Zwil1lzkn
t l
Pabianickiej napadfo kilku drabów; CJ;ęśc produktów k l '
A.
.
":I
• cen ra nego
głowi'l..,'
" .
zraiowano, a wlaściclela ich pobito, Rany opatrzył felo 0Jowego.
~6!lzt()WanIe to sprawlł·o śród to~elltralil~ komItet zWIllzkn kolcJarr.ów w Kró- czer na Rynku Geyera.
warzyszów UWIęzionego na wgzyetkioh naszych
le8~le Polsluem.
! kolajach silna wrażenie.
. Strejk bankowy. W dniu dzisiejszym za- i
'
Aresztowano siedmiu. urz~dników poc~tJ i teprze8~ah pracy urztlduicy ~ankn. bandloweg~
SZTUKA i PiŚMiENNiCTWO.
ł le~rat~, pp. C~arn~aw8kiego~ Głowaokiego, Kl!.łódzk~ego. Powndem do ZaWle8?l0ma cZyllnoścI
mlńaltlego, Malarskiego, Strailzkiewieza Matu8zebyło aiedotl'zymanie zobowią:\sń przez władze
wicza i Wasiliew8.
•
b~nk~we, j~kie 8pe~llione być miały po ~rzerwa..
Teatr. N:t nadchodzące święta Bożego Naro- l
O 8 t r z, e ź e n i e.
mu pierwszego strejku. Wszyscy urzędmcy ban - dzeBul dyrek"ya. uaszego teatru polskiego, któkowi wystąpili ze zbiorowl'ł petycyą do zarzą' ry bardzo oięź.kie przeżywa obecnie chwile, przyPolska partya 80cyalistyczDa w "KurJ'orze
dUr nadmieniając, że, jeżeli w ciągo określonego
gotowuje bardzo urozmaioony repertuar.
codziennym" \!.IsmielJzcza ponowne ostrzeżenie
azaso ilie otrzymaj:t za.dawalniają,cej odpowiedzi,
W t e li t r Ił e c V i o t o r i a. 'fi II. i e d z i e l ę przed różnymi łotrzykami, przed8tawiaj~eymi 9i~
WÓWC'ltU zaprzestaną pracować.
w i e c z o r e m odbędzie 8i~ wieczór, p08witlcony jako CdoDkowie P. P. S. i wyłndzajn~ymi lab
Zarz~d bankowy na podaną petyo'y~ odpo- pami~ei Adama Mickiewicza, ~ udziałem Józefa! wymuszającymi p!eni~dze od ła.twowier~ycb.
wiedzinł, ŻO spl·ll.Wa ta rozważalila. bE;jdzie dzi- KotarbIńskiego i TOW8.1'zystwa śpiewaczego <Lira.,
Do różnych dokumentów partya rzeczona
siaj, a rezolucya. uchwały zan~du i rady z!iko·
W P o n i e d z i a ł e k wieczore,m odegraną otrzymała nowy, z podpjaem .. P. P. &, partya
mnnikowana zostanie dzisiaj dopiero o godz. 4,·ej zostanie po raz pierwszy komedya Niemcewicza wykonawcza-, groż'łcy imiercia tym, któny odpopołudniu. Urzędnicy zaś wiedząc, że wczoraj <Powrót posla).
mówią płacenia składek.
~
jeswze przybyli z Warszawy członkowie ' rady,
We w t or e k wieczorem po raz drogi "Ora .
Ostrzeżenie kończy się temi słowy: Zbytena których oczekiwano, nie zadow.o lnili 8i~ taką et labora" (Módl się i pracnj), sensacyjny utwór czne jest zaznaczać, że party8 nas:ta śiliga i ści
odpowiedzią. oświad~zaj~c, że jeżeli do godziny sceniczny Heijermans'a z :tycia proletarya.tu fry- I gać b~dzie jaknajenergiczniej wl!lzyetkich tego rolO ej dnia drllgiego nie zapadnie w dachu przy- zyjgkiego.
l dzaju prz0mylllłowców".
cbylnym rezoluoya, wówczas przerwą zajęcIa.
W Ś r o d li w i e ~ z o r e m po raz drugi .Po*
Pouiawa-Ii; do godziny lO-ej nie ctrzym$.Do wrót posła" Num~oe".nc$a. .
..
żadnej odpowiedzi od rady, wszyscy unędnioy
.W t e a h z e W l e l ~ 1 m w nledzlel~"PO poNa.czelnik at<lcyi Warszawa kolei warszawzastrejkowl.\li.
łn~nlU odegran;pu ~ostaDle nP:"n '!-'adeusz , z 11.- 8ko·peter~bfJrekiej doniósl władzom telegraficznie
W połudl:li~ rozpoczęło się pOBi6dzeDij~ za- dZiałem KotarbIńskiego, w pODled~lałek za~, wto- co następuje:
rządu i l'ady ba.uku handlowego łódzkiego. Tym- re~ i środ.~ po. południu "Eros i Psy.che" Zl1taw"Drugi dzień dokonywany jelit zbrojny na·
eza.aem w8zyl!!tkie wydziały , biur są zamknięte. sklego .. WldoVVl8.k~ te rozpoczyD~Ć In~ bfidą pun· ł pad na stacYf3 Warszawa Peterbnrska przez zło
Mnóstwo interes2ntów, zgłaszających sit2. POW1,n,.j ktualme o godzInICl. ~ po POłlld,lllO.
,
c~;ril~ów ': celn rabunki!. Stróż~ nie chcą peł
ea od wrót banku, dowiedziawszy 8i~ na miejscu.
BIlety W?Z!ŚnleJ nab;rwae ~oż~a w kasłe me obOWIązków wobec pogrózek i napadów.
o 18wies2eniu elllynDo~ci przez urz~dDik6w.
! teatru "Vlctorla, otwa~teJ. eOdZaelłnI6 od go~z. ,. Nie~h~dlle jest zarządtenio ochrony woj3kowej" .
.J Zwiłzek iniJnier6w. W dnia wczorBj!lzym 1 10 rano do l po po!ndnlU l od godz. 4: do 6 W16Ge1Jel"ał gIlbernator na żądanie władz polecił
odbylo BIt) zebranie inżynierów łódzkich, mające czorem.
zaprowadzić ochronę wojskową·
na celu omówienie sprawy założenia związk.u,
lowe pilma Główny zanąa prasy, w prze- r:LI-
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Przepisy ostrej kaeh. v
--8-

OglnrJzono Imienny nh.lłZ Najw,·:t8~y do seEH,tu nądz~oego, ustaDawiający przepIsy, dotyfii~ące Iltrejków. Przepisy te, opraC01'ł'lUle przez
r3d~ ministrów i {J(~hWl.doue przez radę pańfi!tW&, lUj~ obow i :\lzY'iU. Ć

1Cl.b fiłi.mkni~d'& w · w~"l'J,ienit'l -

4) WiDny podburzania osób, wymienionych
arf. 3, do samowolnego, po pOfov.nmienill l!i~
mi~dzy Ilobą, prl>erwania 1 wstrzymania lab oiewlU}{)'
wicnia czynIlości lJłoibowyeh, o ile to przerwanie
lub nie'W~llowiellie doszło do sk.utku, będzie 1I:a.nur, oll~(beniem w wił~zieniu n~ 8 Dftiesit}ty de>

!I

j 4 mieliię6,..
Jeśli podburzania takilf)~o winna będzie oso~
~It., llię pracująca 'W przeda:ęhloll3twie !ub urz~dile (~rt. 3), a przeus.uie, wstrzymanie lub
niewznowieoie cZj'un,;ści słnżbowyoh Die narltąpilo, to b~dlie ona karaua wiQzieuiem od 2 do

orgauiczyć sił na li:utosowlI\niu Wi'zględem winDych kary 'fil' zakresie praw~. (Z;>:.iÓl· ~raw, t.
XVI. 1885 r., lUI&. o kar., art 69, IHf:.agil).
8) SlImnvy o czyny ~rze'iJtępae) pr!»awld~iA!l;e _
w tym oddsiale (l~ym). naldą d\) atrybucyi ~ą'

roku

do chwili "ydslIiz. praSt; one następuił\ce:

j)ocb"n,ania urzęduików

7) Spl'awy (> ezyDy Plz.<3St'ipT:l!f', prz,ewid-aiane wart 3, 4 i ~ (cz. 2), wytaczane al!! Jl3 D.adzie uświadczeD zwierzchności winDy i 8~dz{}'
ne wedłDg ogólnej proeedllry kryminalna}.
Zwienebnośei oskarżooyob !!Ilaiy prawo, w razie
wyt<Ci.lczenia sprawy kryminalnej, stosowne art.
1,100 utltawy karnej (ZbIór praw, t. XVI, ca. l,
wyd. 1892 r.). Od zwierzchności ~aletJ, aby

1w

Will ogólllego o !lltr.ajk~(;b.
I Jako \u.upałuiel1i~ i zmianę odpowiednich
przepi!łów prll,wllyeb! post .. nowić:
1) Winny

tltilllllląeia 63 0))0-

wlłł~ków.

(słnża-

s:!lczycb) lnb fcbotmków ll~ kolei skarbowej lnb
prj'vH\tuej, albo w teh:f. mach, liłui~CliCh do uiytkil pnhlktnego, oprócz t 1.,ądOWYCD, i wogóle w ta·

8 mlegi~e.f.

Opróclt

osób,
dowi

idem przed81~biorlltVii~, w K!Órem przerwanie lub
wstrzymanie d\t1a.lalncśd gro~i bezpJecl'-eńlltwu
państwa lub wytwarzr. mo.tliwość :nie8Zcz~śoia ogól"ego-do lIauHlwolllego, po porozumieniu 81~ mi~GZy 8vb:;, pnenr ania, wstrzymania lub nie wznowic'Jllia robót, jeśli owo przerwa.nie, wstrzymanie
lub nieWZIlOwiltTll/J nastąp , ło, karany jest: zam-

(
tego,

mającyeh

jeśli winny llłi!eży do li.e~by
pań~h'fł()wej, to !Ją-

prawa dmiby

przy~ługuje

pra.wo dodać do k1liry wi~?'ie·

tli;a wyd21eni.~ ze lllnżby.
5) Ursłdniey lub pr/'\(jnj~cy w .przedai~biolstwaeb, WyhCZf~:uych 'Wart. 1. którzy 8~m'J"

wolnie, ilkutkiem . "mowy, prEtlfWlilli praoq i 'win

,Mw ok.i"~gowycll.
9) 0 1;abom, któr<:l Ilamowolnic pr:i\~lnnly
In',H~~ ~J7 wymianionych w p. 1 ym i 3-im ilrzedIlii<2bif.\.fi6tWACh i unędf4ch, nie nałoi, ~ui6 pen~yi .1ł.ni ~$'\rob.k6w za ealy C~a.1;I pnerwy pracy.
I
II. Art_ 1358 i 1358 1 ulltllw1 o kar. bym.
i popl"&wezych (Zl). pr. t. XV, wyd. 1985 r.)
200:ilZą 3i<2, a p02cst&je 'fi' ~1l1e reszta postan0witń tej UlltZlwy o IItrejk:lwb.

s~ l&mul!I:&enia innych pracownik6\lv tego iIi przt\d8i~biorstWIll, lilii pomo t'ą pogróż k, gwaHó'N lub

III. Co &lh~ tyczy wyul\grodzevis tydln·
r.lt'~dników i robotników iłl8tytucyi p~lil~h,owy-eh
lub k-t)l~i. d:~fb{)wych 61.1 prywł\tilyeh, k,\;Ól"li'y
ucierpieli (~d gwdtów, {łOpełnionYf.}h na Ilieh :t.a
przeciwdMidacit> strejkowi lnb z-a odm()w~ ul.lzialu Vii' uiw, jakotei ich ro(bin, to ».~.lety !tOg\}W.1iĆ przepilJ] lla®tłłpnjące:
]) Dl", CJeób , h.tÓfe utriociły zdolność do prac'J akutki~:nl pOBZWU\1lkow&Dia clel<8~nt1g'ł wy:&'ll?i·
'MUł, mię. od dnia teg;:; Clzwan"-u
~7.I\\!l'3 '(Jny·
wrlłcll:uia lIIdolnośQi d~ pracy, w~parnie w ffJ<J,.iarlló~ penl81i roe~D6j lub ietowei!i;;) garobłUI 1W '

ni

knj~c,ie.m VI wi~2)i'lmiu U.R czas od 8 in mieili~c1
do roko i czterecb miesięcy.
Jdli !Jaś takiego podbnrzania dOpoś'lła li~
"'&ob., nie b~dąciil un;~dnlkiem lub robotnikiem
w przed!!i~blOrstwie i jdli przerwanie, 'tVstrzymanie lub nie wznowienie robót nie nallt.\piło, to
winny karany jest: zamkni~ciem 1ł' wi~zieniu na
QUII od 2 do 8 miesiQey.
2) Urzędnicy (łlłllżallzczije) lub robotnicy
Jl'l'Zed&i~blorit'W, wyJ!\!(llll)o]eh "artykule poprzedmm (1)/ którzy 8§;imowolnie, po porozumienin eię m1lidz,'f sobą, pnlOrw~, ~8trz1D1aji} lub
nie 'WlulOwią robót, winni ro~mlślnego nflzkodze~
IIi .. mienia, DQld~cego do takich prz8dlłi~biorstw
tllb do pl"aetlj~()yc),) Iw nioh osób, jeaH czyny

wy',!!cztmia \li Towar fG ystw:1ii, do pnerwania, wBtrzy..ania lao n ' ew~mowienia. pracy, o ile czyu jch
nie flts.nowi eitiZSzfgo przest~pi\iltWi\, bQd~ karani:
więzieniem od 4-ch miesięcy do rotu j -4-ch
mieei~cy.

Takiej

ssmej

ł;;~l'~e

podlegać b~d, l!Ul.'I»O·

wolnie pUErywaj'1lcy czynności 9łu~b{)wli:"l nrr&~d ,
nicy, w j mienieni war:. 3, o ila ze, !?omocł!! PQ-

'0

gróżt.k, gw;,;łtÓ\v lnb 'fi'ył~cru.nia II tow2r:iystwa,
zUln~ Z J,ć b~d .. lunycb prł.1,cowNlików tegoż przediiE!lbioJ·~twa.

do przerwania, witn,malliadub nie - iULuefOO.
wznowiCDua rrt.l.cy, jeśli popełniony puc:;,; !lich
Nieuletnie od tego "ynagrodzenia, () ile
czyn lI1ie b~dzle filtanowił ci~i8gego prztl3tt;jpshv3. p08zkoduwani nie kor~.ri\!t&li \II be~\:f}łAtnej pOn:łi!1-·
OpróciII tego, o ile wlony IlltAleży do k~tt1go~ ' eJ lekarskiej, dnj-e sit} wsparcie na, il.ur,.ey~ 00ryi osób, pOillladaj"eyeh ' prawa ełmtby p:a:!ush'ło- powiednio do rodzaju i stopnia l-':ODI8sionego UJtie nie ł1tanGwi~ ci~isz('go prze~tęj}stwa, k~U'ani ""ej, to , ~d jelllt mocen do kary tfięftiiennej d~- ~:,k{\dzellia cielesnego.
8~: Zs.mkIli~ciiom w wi~zieniu. na CZ&1iI od 4 mied"ó wy d..leulil~ !li potl~dy.
.
2) W razie !ulpełtl8j ntraty 21ddno:&(}l d!o
aięey do rokn i 4 miesięcy.
6) Wtnny nil.ld~ni~ do stowarz)'!I\lót\nia ł które pracy, posmkodowani otrl!lyllujl.\ emerytu~. Eme·
3) Ci z urzędników (słnżaslczyeh) przediiQ- ds:iała.lnvśe III~OJ~ ,"wraca ku pOd~iu'u!ilin ul':3~d·
rytm'y .. d~iel& sj~ w iIlt;H9nnkll do l'(6)'Zuej [}8ailJl
bi()fetw, wymielllony<IL w ~rtykule 1, którzy ko- nils.ów i roo'\tmkóif pfgf>dili~biOri'Jt'"' wylie!l.'.o!il,ch lub do rzeczywiBtego ~ ,.robk(\ POffillkodowan,egfj,
nyiJtają z praw słtlihy państwowej, lak rÓwnież w lUt. 1, do IIlIl!!BoW (, ltH'JgO, Ui'l I\ó$sadlli zmowy, jeteli zarobek nie prnewys&!lul. 900 rb., jeieh&aś
liU'z~dnicy (slnżal!zc~iię) wolno-najemni" i12sty- prz6rw~ui&, wstn1Ul~nia i niewgnowi~.uia pra~1) . prz.ewyższa tę 6tlm~, wysokość 1\W'01y I&aleiy ~Hi
tuc;rs.cb f'4łłdowych, winni samowolnego, po po- b~dd " karQ!B)':
waruDków rodl'linoych pO'!lskodow~ne.gj}; w wyrOZl1WieDin się w itid"y Bob,!, przerwania, wBtrzy..
Z::\millięt:iem w twieYdl1lY DII rok i 4 mie- padkaeh ,(!!I&M&dnionych emerytura może bJe cmania lub nieinnowienia wykonywania przez lIi~cf.) du 4 tat, II po~bawieniem, wedlu, art 50 znaczona w stosunkn do rO~l'linej j)'ell!lyi" l\'l b
się swych obowiązków służbowych, karani (111.\: o karaeh. niektórych f:!lt61eg4'llu1eh pl':tw IlItanu i
rzeczywistego za.ruIJ.Ku p08zkodowanego.
are8ztelll na CZM od 3 t,godni do 3 mitl8i~cy, i pf1t:r~dlbjb'W o&obillty6i!l.
Pny niezupd1l0j ntr<lteie ,.,d01nośei do p--ra·
albo zamkni ęciem 'fil wi«llieDln na elu od 4 mieTej iJ;IAmej bue podlegaj" Wil}lli Ild~h.bl ey, em~ryt\lr~ wypła.ca ~i~ w m:unie ~mn~eji!'&0110J,
$j~(iy do roku i cdGrecb miesięcy.
w IiltO,", ar~yii~enjn. kiernją;eiHllU IiIwol3Ji dsiałsluai. mależllej od wlII.funkÓw rodzinoych ponkodowa,·
Prócz tego, jeżeli winn,. lIaldy do liczby ku podbnn8uiu fuuktlyouaryuQzó"f, wyli(l~onych nego i włdeiwie od lItopnia o®łabienia. zdoln{)iei.
osób, korlty.taJ~cych z praw duliby państwowej, w sn 3 t do samowolnego prlil'Wilf16n1M., wstrKY3) W rnie łlIniel'ci pOIJ:Akodowallego, po
łądo~.d przyałngl1je prawo pnydania do ares..:tll
mania lnh lliewzno-wH.'!m~ e~ylll')(lhi dntbowych.
wyM-m.\ezenin emarytury (§ 2), czh:m kowie rodzl_EŁŁ_
±,~imp:!
J; ~ . ~. .JPRmgrqrl
A~ z:t!1'1ir:r1g~rg _ # . ! B a . Ja.
CLĄ
_ _
szych szczegółów wszystko to, eo towarz)'szyl.O , zbita. masa ludzi poruszai zaczęła.
wyjazdowi tatusi a, rozpoczynając z dnia, :w któ- !
Pamięta przygotowania do wyja.zdu, pośpie5;t,
KONKURS
rym. pierwszy f MI dostrzegła trwożne wyczeki- l ne, gorączkowe, krętaninę, dzwonki ra.z po raz·N!
IMIENIA BOLESŁA W A PRUSA.
W3me.
l drzwi, jedl1:enie, poda'wana nie we wlaściwej j}oWyczekiwanie. Konieezności faktu - nic jUQ\ : rZ8, na fOgu stoln, zaaferowaną minę Feliksowej
odwrócić nie moglo.
! i wypieki Walerki, !1 ponad tern wszystkiem ~ ,
7)
j .. udzi6 się jeszcze i jeszcze miee nadzieję,
sylwetka babci.
bJIoby to samo, co wierzyć w cud.
ł
· Wszystko przez jej ręce przechodziło i wszysliTego wzięli, tamtego - biorą, innego-mają l ko ..:...- hami święcila.
wziąć, lub pewno wezmf~ i t. d.
. &
Cbeiala mu jeszcze ten ostatni raz uslużyG.
Ta.tuś już nie gwizdał i nie gra,f - Gzekat l.l IV ostatnia.. podróż wyprawić, sama na ~mieni
I doczekal się.
I przygotowae, :nil. Wiatyk - rozpacz maiczJAą
(Ciąg da.lszy, patrz nr. 281. )
Niusia spa.ll!. sobie spokojrlintko, jakby nigdy
d~jąe.
Il-e razy Niul!lia na nią spojr~ala, tyle rliZ-J
ZIowieszczego ptaka, który zataczał pierwszy nic - zas9ala na;wet. Nikt jej nie budził, jlapo- I
mnieli
o
niej.
~
po
zll'l~r8zczkach
przetaczały się ]zr.
swój krąg nad dachem ich i ich duszami w chwiAż tatuś sarn i -- nie sJowami.
i
Jak deszczu kropelki i też po koleinach,tylli, gdy wytężonym słuchem Zowiły odgłos kroków
Stanął nad Zóżeczkiem i patrzyl i już nie : ko ie te -- życic żlobUo.
tego, który oddalnl si~ od nich coraz to bardziej,
"jej"
tatuś - ten inny, teJ,l cudzy, co SIę tak bez- l
Skąd babcia tyle Zez nabrała?
lm śmierci idąc ..
~
Chyba, że dotąd nigdy je8zcZłl nie plakaJ:a.
Niul>ia dotąd jeszcze ma w oczach łagodne radnie do kolan babcinych przygarnial. .
Niusi się właśnie śnUo, że była gdzieś lf po- ~
Czy nie plakala --- niewiaclomo, więcej j.eświatlo gazu,
przesączającego się leniwie przez
lu
i
taki
ją
strach
zdjąl,
że
biedz
zaczęla,
o
ile
l
duale
płakać nie będzie.
biękitnawy kielich.
'
l
Wypłakała wszystkie w eiągu tych paru d:HI.i~
Kiedy W jakiś czaro potem usłyszała, docho- jej sil starczylo.
- Do domu, do domu. jaknajprędzej dQ - llie ;.;ostalo ich nic, nawet na tę chwilę pf)d blędzae z mademoiselle do Sas!{iego ogrodu od strodomu!...
kitnawym plomieniem gazu.
.,
ny •Niecalej, świergot wróbli, zgroms.dzonych w oll zrywa. się na równe nóżki.
l;
Niusia przt'kręca glówkę na bok.
brzymi~.i ilości na jeduern z drzew przystanęla
Ciemno ...
zdziwiona.
' Przy łóżeczkn -- tatuś, len eudl:Y, ten inny. l~,'
tatuś...
.
.'
W
gluchej e,iszy pustego mieszkania rozl~g.~
Ona .inź sIyszała tuki świergot, lecz gdzie i
N iusi serduszku leije ze zmęczenia! zdyszana ; ~ię wyraźnie chraplnvy trochę oddech staruszki l
i kie-dy?
i ty ko~anie ' regulat 'ra.
D(lpiero zasypiając pou swą błękitną kołder jest, teh t1 zlapae nie moie.
WreSZClti
przez
ściśnięte
gaiodziolko
przedostaje
Drzwi od stołowego pokoju aż rażił swo~
ką i błękitnym pocalunkiem, jaki jej przez wązk~
się z trudnością:
! głęboką ezemią, jak w dziennych blaskach-wejszparę między roletą i ścianą - księżycowy , wie- Ta.tusiu... Co to? Co te) się stalo,
ścia do dolnych kościołów.
czór zIoiJl-- przypomnia!a. ~obie gdzie i kiedy.
tusiu?
h
Czemu ta Walerka n·.e pr~:rjdzio zapali-i
Z tym podwójnym błękitem i ciszą jej pokoiTatnŚJlie odpowiada 1 l'\iugine serduszko tłuc lampy? - dziwi się Niusia j chciałaby bardzo,
ku, r.eszla do nkj - cisza klatki schodowej i
się nie przestaje. 'nucze się, jak wtedy, kie- 1 żeby ,się babcia już obudzila.
błekit gazowego plomienia i... świergot stuglosy .
Spi i śpi...
Ho io tam, na schodactl, tak świergota1a dy się w sąsiedniej kamrenicy zapaillo i straż I
w blękicle gazu-cisza... krwią Niusinego mózgu.
przyjechala, a. tam na dole, na IŚrOkdku ulicy, jak~. ł
(6. c. A.l
'Wogóle Niusia pamięta aż do naj drobniej- by kto na mrowisko nastąpil~ ta -9. się czarna,

I
I
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'By otrzymują t~ emerytnr~ według przepisów,
. wypowiedzisnych w § 057 zbioru praw, w sto saDku do p~lls'y i , jaką zmarły pobierał.
4) W rS'iie śmierci posltkodowanego. przed
_~liz;YID:Aniem eu emerytury, członkowie rodziny
roog~ otrzymyvnć w8p$rcia w st03unEU nie wyż ·
szym od polowy roclt:uej pensyi, albo rrt.em.ywiEtego zarobku, według rod~inneg(} i m'lljątkowego
połoltenia poszkodowanego.
5) Podania o otr~ymanje wynagrodzenia
wno3ić należy w ci3,gu lat dwóch: dla poszkodowan ~go od dnia wyp adku. dltl ci!.łonków rodziny
c d dnia śmierci pOI!l~k odowanrg().
6) Wynagrodzenie asygnDjc skarb peństwa
,.H)(} kasa kolei pl'yw&tnej.
7) Odszkodowanie wypłaca sil} za wled1.8j
mi n istra ukarbu: a) nn':Qdnikom albo robotnHI.IJm
-w deks6tel'yach nądowych pnez ministl'n ,f;.lbo
głó wnego i\lyrektora wydziału. b) prGCowllik oll\
kd ejowym prz<6z :lI8nąd #Albo dyrekcye kolei
prywatnych.
8) Pr1\epilly,wylllielliorJl!'I w § 1-7 uie ~mie
nh,ją w lliczem obowi~:l.IlJącycb pOlltanowieD,
k tóre ~łaB'tą, iż ten, kro skrzywdzil ~WioŚ, wi ·
niN» ezkcdy wyucgrodzie.

Gazety
'.Ii Moskwy

dat~

paistw{jwej.

j ee1. :;;bSlu Jntnil.J \ta Ehby , oRDy nie mcom Il.tlzielie
pomocy, dlatego wSf;y\i~~ł meme·ów z I'zeszy, aby
nidli pnmv<l s woim rodakom p ..::eciw ,.dowia-

ł r. ln dl ć rew(} }uoy jl.Hl, skjerOW&DiF. pr~~e"i wko wł u 
t12'Y pł ń~two w ei wog61a i bnn~cr. ssmu pl~ri lltWO,
ni e p 01.wQllkj\ ul\dowi, y. pow oau ci~~ąf ej usd
l.um odpowiedv.iduo8ci pl zed M-a nM l'hą, R litlyą, i
hl to ry~. wynec s i~ stosowania w.Y]~tkowy ch i ~

ID~dzwJ(jltI!.Jl1yeh i ,l'Odkó",

w pogze:llególo:reb miej-

Bez tj c'll i l·odków w wieln pr1llJpadkach
nieunikmono ~ ą jawu rokosze i powsbnin,
które pro1)fBd,~ tylko do wielłtJeb niellzcz~'6 i
krwawych IItarć.
Co si'} tyc:gy kwer:;tyi w:1runków pop i eral'li a
p",}Jityki n;dowej p-rzez tę Inb OW~ party~, w da.·
llym przyplidkn l'Zlłd troszczy się tylko o to;
as by zIl~elm16j !lr.e grn py apułec2ne 160 peł nie jasll:t:\
7.d~mały soble lIprawę III tych El8.9~ęp lit'W, do j ~~
kich d opro wad1l 1 ć może n1\s~ą ojczyzn't ich nie·
chc;ć, wynikaj$}(\1l\ : tych lub owy eh
prnycl'.łyn,
do poparci~ w obecnej dla losów dec;ydnj~cej
cbwili władzy pań8twowej, której przypadło w
udziale zadanie urzc(\zY'f':/istnienia, wielkleh za ·
IlIHl Manifeetll z d. 30 p:.idzieroika i oabon,.
deptanego prAwa ludzi spokojnych.·
O be~ni wYl!łllchali tylko tegu dokument u, do
dyskusyi zd Alzer&zej nie dlJllid o, ponieważ z PQwodu strejkn pocdowego niepodob!1f1 było zawiadomić rellzty członków ZJazdu. Głosy ohe·

l

8oaeb.

ziemców.
otnlymały

H -go b. m.

teldonem

następuj ącą

id"rmaey~:
DZ!l~, ania.

14 go b. m., odbyło 8i~ nadzwybiura organhacyjnego zja~
~dó'W dział&czów ziemskich i miej~kicb. Zebrani'.,
IIwolano w celu wy8łDtlbani3 odpowiedzi D3 re
!i)~lueyę %jłl.adu od hr. S. J_ Wiitego. W d. 5 1m
b . m. !Ii Moskwy do Petersburga. wyjecbda deputacya zj &~dll) złoionl\ !II pp. N. PietrnnkiewIItIltliJ S. MoromCl!lwll i F. Kokoszldn8. Df.\Pute.wya
pr'lywioda hr. Wltteruu rezQlueyEl zjazdn i mem(irYi, ł o tel.'!, ll.e aUS'ttowanle cdouk6w biura
~rg~uiza cyjDego ~.is:1;dn 1\1ł 8ciańokiego, oraz wyayłanie or; ób iloehod~eDia pol~kiei'o, pOaejr't6wanycb o propag~ndę }1ruoiw-rządow,\ !li granic
l{rólutw~ Polskiego, IIprl!.eeiwia 8i~ rozumnej po1ityoCl pnDlJtwowej. D~lil\.i '" memoryale była
eza.jn6

wał, :te walka. w Kar!an d.,.i i I \lfl&tl ta ch toozy
ili~ wyląo\l: u ie pr:&eclw nicmr.J'J ty;; r'l:~d rosyjski

M,

•

l't5te!f~barskie

pod

dla

Oc~]wiś fJi e, I1ie wyłącz$i to k o u ia cznośei . nom
gdy ż porno,! ti! jed) Dl8 H!h oca,lić moie.
wydanla łU·;!lClpi., ów tymcl&&aowych . "<:abflzpieczll- ! O <iebraUlu t CM rder uie kore~ponrlcnt ber!jń!l~d
hoych korzystanie z dobrodf,i~j8t 9f tI~ob \)dy 0- "Ttlmp~'a", jlioKo o fakm ~ !h1HUD I0!Jllym i chnrakh,by ~' ateljjklej, ogłoszollej w M\łolfdcie, jak o td
ryzującym sto~ unll l;; l1l ~ U!eó';\I do rosyłl.D..
Pisma
wprowadz0813 do prawa zasadniczego u8ady,
njem hJc io6 pomiiltAly to z~ bra!l i e albo znpeł 'Jem
wskazanej w punkcie 3 M.auif~8tn_
milczeniem lub też rthwowały o niem pobleinie.
Trwaj$fjoe ?,iO m lesl\k ', rOJlracny i w pri)l!lt d<tia·

hr. Wittego

d.putac~i

~pra wcsmi rzezi. - O beeDi~ wL, ś :}iunie nie płacą
~hli dzierżaw, aui pOla,Mw i cf.ły kraj znajduje
Iłi ~ W gta>ljt} mlarchii.
PO;ltl! ni!;mi eoki przy~;ua ·

(~&lej pnY /izłości pa ń\ihv a. m ogłyby Ilgsczu ·
p h ć moo i zIl3e~e!lie pUl1tt tn 3 N ajwyżuego Ma·
nifestu, określaj~eego pełnom ocniclwa Dumy

--:._.. :-: --

Odpowiedź

dobra w Knrlsndyi, op:>wiadał na Owem zeb!"s.niu,
że !ltoson"i pfJmj~dzy Diemcami a loty'.l:zami byly
znakomite tak dłngo, d op-ót>t i r1<ąd rosy IskI nie
ro:!.począł dzieła r U8yf,luwyi.
Owi rusyflkatorzy
Pl)our&y li lndt1t, ść ~m;;;-- eiw n i6 3.\~j m i oni to łI~

w!!zy;8tko te, co Y! r07maitych p-odaniaeh, ,yczeniach i rez{11ueytch _,.miefuó może albo do ro~
s~er~.uin ~asad,
wygłosionych w MJl.nifeŚ1':ie 1
Glbo też do u ck śnienia sta.fW W(l l\~j i niedomnej
woli NajjaŚm fj ~ )tJgo Pana , (} hj ~ "'/ io ne.i 30 paż·
dzier plkll, zarówllo nie malta by ć :l aapokojone.
Ni", m ogą być r6wllid nueczywietnionc
przed otwarmem posiedzeń Dumy p ~ń!twowej
takie środki, które, mQJ ~e zs,s:adnief,e z:tl'iHlZenie

p08iedzeDi~

I

~r!łiy ocenie dokamentl1 pudzieliły Ili ~ ró'
O~ta.tecrMli e p ustanowiollo zwołać binro or·
gani2scyjne- zjazdu Vf pełnYM komplecie na d-.Iieu
21 szy b. m. i postawIć l)B pon.ądkn dzieunym
trzy kWłllltye: l) o dokumencie hr. Wittf:go; 2)

cnych

wno.

Skrzynka do U~stów.
Sz~nowny Panie R edaktorze!
W płerwazem podzięko wanI u Komitetu obywatelski>3go za ofiary dla potrzebującYl- h pomocy. łaskawie ZAmleszczonem w nr. 274 ,.,Roz woJu" z~sdt\ pom~'lKa, ml&nawlcle opuśclli:iRlY Dllzwisk o p. M.ichl\la L ski ego z dom ni um Bloto, k~o!'y HIlP Q Cząt ll:OWal oflaroo s ć wsi dla
mlMtll i pierwszy nadesInI dwa wozy KMtofJ dla rOldania potrzebującym. Prostując ttlU bZĄd I wyrażając
p. Lesklemu lier deczllą w dzięcz ność , komunikujemy, ta
w dalszym ciągu d ożono [ja~ t\lPlljące ofIary: 1) Blinie
Warszawski, oddzid w Ł -Jd zi, o fł 4rO\f&1 50'..) rb.; 2) Dom
bankierski A.. Goldfedera 2{):) rb.; a.l od pp.: Waowskicb przy lano 12 korcy kl!.r tofl I i w /j'otówce 9 rb.; 4)
od pp. Dr ~ klcb z dorolnlłlnl Bąk l 9 korcy kartofli; 6) od
p. R.okosow ~klego z dom. Chros ~ eze w o-skrz.yuię kartofli:
6) od kum\tet 'l pod naz w ą MUość lJlIź!liego~ w Grabo :
bowle, pow. łęczycki, za p ~redujct wem p. Wojciechowskiego pół korca JagieŁ, 'i. korca mąk I l 9 bochenków
chleba: 7) od pp Chrzanow~!{ l ch z dom_ Malrn-~krzyDię
kartufli; 8) cd pp: Bobrowniekich z d'Jm M-lkolajewic8skrzynię kartofll; 9) od p. N!emyskieio z dom WolaSosnowa - 12 korcy Inutof\l; 10) ud p. Pruskiego z dom.
IUonlszew- sltrz!ulę kartofli; 11) od komi~etu "MIl~
bliźniego" w Grabowie, (po w. lęc zyelri) w g o towiźnie %
rb. 86 l pół: kop" ezektem na n\\nk Warezawski 72 r~.
81> kop. j 30 fuu. IIZoniny; 12) o ~j b. proboszcza z ~1&
kSllOdrowa skrz 1 nię kartofl!: 13 ) od p. Olędzkiego :t <lom.
Paprotna-ell:rzylllę kartoflI; a) p. :1 or u ńcz~kuwa (Mnisan Margot) zubrdl\ od dzh-e! Byiych dIn dzieCI glodnych 72 rb. f. t} I pól KOp. P iollląd ze tą, zgromad~one
VI redakcyl .G"ńea LÓtłzklego
pr:t:sz szanowuą Inlcyatorkę, przeznaczo ne ZO!3t al'y do dYS,lOtYCYI komitetu; 1l)
p. Fryderyk SeWn zaofhnowal rOldawnictwo prodllkt.'1w
spożywczycb W cił\llu zimy dla cgł"m~ch rodzin.
Z~ powyższe cflary Komhet p r zes:rła serdeezne y;)dzlflkowanle.
Dary te płyną z serc zl\coycb j niej edną łzę 05 U S3ą.
Uważamy j,·d ,ak Ea obowlą"ek tlajiywic3j podlCreśl1ć działalność komitetu pod p I ęknym tytulem
MUosć "łiżul e·
/lo." '" msl<3j ml!lścln e, obecnie osadz Ie Grabów, w po wiecIe lętlzycklm z8wll\z!i1 SIę t en piękny komite', aby
nieść pomoc bl I źnim I sZl!rzyc ~ze:r.yl.ne hasZe mI łoścI.
Składają /{o lu dzie akromn1: mtes1.czan\e. rolniCY i wl»ścl.anle. Mllj ą lVśr.od ~ iilb\e wleiu p o trzebujących p;}lJ)oey,
a Jednali: no. wleec o n 1 es6częśC!actJ miast& U!l.S21s go adobywajl\ BI~ nn SLOBunkowo zna"zne dary z groszowyci.
SklB dłlk po wata re. S <lad ki te ul\ją ludzie mai o Kamożill bez różnl~y pol«żeni~ I wy:r.Da.n 1 ł\ i ślą dla brac.I
clerpllltcych również bell rÓinicy wyznani!!.. narodowośei
i obozów politl/'znycb -- 11 tylko dla potrzebujących .
ślą do mIasta, elynącego nlc rlawno z b"gactw, z dotknię
IIl)<:O przez obecno brzemienne w d1.lejową przys210lić wypadkI. Wśród obecnej rozterki pojęć, zasad, poglądów
na sposoby I dro,,1 ttązenla do ogólnego dobrll, taki komitet "Młlość bl źniet{o," Za.Wią1,8Dy w Skromnej mieści
nie, ;0 fl!,kt bar.1Z0 dodatni, to drobna IskIerka wielkiego ogniska, przy którelll może sj ~ ogrzać caly kraj. ~śli
zjednoczy 1111\ w Imię hasZa mIloścI. Nler-b taklo ·komi·
tety p~wsta~1\ wszędzie, nlecu lud\l'e j~dnólgo kraju,
dZieCI JedneJ ziemi, tII.k bard.o przeSiaklej krwl!\ I ha.mi wielu, wielu pokoleń. zl~czą się w jeden wienie"
br a tllle ~o llclGucia, 1\ otoczy on wszystkie wsi I mlasUl
polączy nas ra~em i zniknie bieda, o!!chną łzy I rozjllL
śniony wzrok. ujrzy jutrzenkę świetlanej przyszl,ścl!
W Imleni!l KomiLetu Obywlltelskl. go
K. Mogllnlc.ld.
Q

.
7.wo1anin
n1>wego
zjazdu
i
2)
o
rueh1l\cb
rolo
l
o
p~·&ytOC~(\1l3 udnnlła :!'lc1im!!h1'1t4 j~rosłti,wlkie ~~tI,
,
la Mre jedllOgłt:.~nie ~a pomoc~ tljnego głosowanI a, nych.
Jako pf>wien kom0Dt\\rZ Il w~źać Dale:!y l" c- :
przyłączyło Ili~ do rozolnc1i ~ja':ldn. Wreii ' cia
1/łetaeye, które nc:r.ynił jed ~n z c~lonków delega
'była !,r!6ytoe~(llJa opinia obecnych I!a :tj. ~d'd 6
CI]1 pned
odja71dem z Petersburga spółpraco
pr:u:dl!b'~ieieli Nds&ego Nowc!grodu. te projreltto\H ,na Wt rlh!g poghlllek D< nrhoneya Netlbudta na . wnikowi gn!.1i6ty "Peterb. liatoJ[. ~.
«Teraz dopiero zroztuBiel!smy rllu.ao'Zen16 en'
';guberD~torilll niis~ on(Jwogr{\dskiego !nOŻe wywcl(1j nasilaj rozmowy a hr. Wittem - rOllmowy,
"tnć w mi(Śe"i0 i gr. b-ernii liHne wlbnr~enie. Sierlm
ttGi dflpntacya eu:.kr.!:a ll-~ odpo'qfied Ź, D3reS'icie, która w pierwB2ej chwili wydll.ła nam 8i~ nie.IlJ\e dO(l~ekaw~~y Gi ł} jej, odjecłl 2ła li: powrotem , ~mjertiiG dlhHI.~ .
Pomimo "'<I!zelkieh wysiłków III ntl.s<sej i:!tro '
oJli) Mcsk~J. Jledlll lJl edcni:6:w d~' i1'~t{icyi (~ Pie- l
trnnkiewic2), który p G~o·nał W sW01t:h 08obl&ty~b ' ny, ~by eprowadzić rozmowę wa grunt tych
rnttlre8~f'h w Pett'f&łmfgu, otrl!l1l1f.1ał od br. WIt · I u chwał, jaki e powi:iął zjazd osta.t-n;, I ns na8z~
.-wgo, jut. po odjdd~i{) delt\gltt6w, D&it~pllj~c~ ~ not~, hrAbia bardzo l['~eznic 8kr~ca.ł w rOZ1IIlOW1El
.() c ,pu\v l t:dź Od()l>y t211~ pr!Ze~ b.i uro zja~du:
l ! tA lSlllZty v.npEiłnia inne, niekiedy nawot p-o~ba:
".PehlOnwcnky hiura ~jndll dlllialaca6w ,;i €ltl ' l Wi(JD€ r.lupebie j a ł.deg{)k(}lwie.kb~dż !tna(l~enia pa~lł. jeh i ~i~jskicb, pr&edstlilwili_ uli reioluoye, u" j Jitycy.neg{). tak, i~ oatatemmi0 me ,-, trzymaliśmy
e llwalone pf~efil 7.jud 10-25 hiltOp;adll t. r. z do· l welll e odpowiedzi na pytanit), ob Jhodząee naj · I
łf~o:.;eDh:m u}(Htonej przez nich Iloty wyje.biają- m cuiej ~de spł6CZeiij~wo rosyj l.'l !de. Calą 09. - '\
ceł. Zl\!łĄdnicUi. myśh& tej Dot, jelSt życ:&enie, l BII~ Xl(jt~ m!Jin~ było prz~ezytać w ei;gu pięeitl
U:kby n4)d ~mi~ł() j kuD",ekwentnic 1l1zeczywi- minnt, równ i eż pi~cin millat potrzebili hyłohy &la !
IStni! Ilzl:lroki progr~m pdllhtowy, mogący przy- odpowiedź, ale hrabia schował not~ do bo()znej
wróeie nOl1malny bieg llycia Bosyi, i Qtwc-nył kieszeni.
iLrajowi drogę do gł~bokj(\h reform organicznych
Pomimo to jerl.nak nie uważamy za hł~d nawe wszystkich didc:diiuaeb zyeia państwowego i 8ioe,j mi15Yi. Dll'» n&8 przyna.jmniej wB!tyntko sta· l
lo 9\ ę jMl'lP.ID i nall~pDj I'5ju:l ziem3ld, który
JJai'Odówego.
Pr. pdlHoIDocnicy IJ~;.Iii,jmi~, l ą ,;arazem, te 2.\T018DO do P6t~rttH!l·ga, będzie wi~dzi ał, jll.kie~jnd nie .11'1<110 nic uiltąp3ć r. pOiit6wionyeb prmt\!/l mi drogami kro"u;yć odtąd po,.initm. P,.clkre·
.[l lch poetuh:tó"W, i że popa.rcie rz;du ze strony ślum: ja0 nie mówić, 1e62: d~iA.hć b~d7.iem, " •
Szanowny Panłe Redaktorzel
NA ltC'WJ'm zjeździe ma tet\ rzeczywi ś;,ie być
>}.ywicJÓw I'IpoleezD,ch, '" skład "judu wchod<tą··
W imię prawdy I bezstronnOŚCI, racz pOll1ieŚlllĆ
cytb, byloby ułudą poza spdll~etliem pOitawio · omów i U!H;' lIprawa dals'Zcj taktyki t:ej org&· 'IV sweru piśmie ponlż<ze wyjaśnleule:
W numerze 280 ftRozwoju~ zoe$a1 pomleszciony list
nycb 'P!'~~Z :ljasd warunków.
l ni:ta cy i.
otwarty, opls\1jąey wlec drukarsko-lltogrlliJczno-lntroliMeDorpłł działaeasów zieIll\lkicb i miejskicb j
gatorskt II podpisem "drukluzs lódzr,y".
-r·u~~n!i:i.o Dy był pr~e~ rad~ ministrów, która przy- )
Po ni ewa;!; opis wiecu nie zgadUl się li: rzeczywisło
B e r I i n a.
,sda do n !'lBtfiPn.ł~eyeh wniosków;
l
~ ścll\ I podpisując y się pod listem pl\uowle "drukaue
, lód,e," puema Vl ll'ją Raruozwnńczo w Imienin druhny
.
Zad~~mc rady ministrów polega przedewslliY- \
litografów lódl!klCb, winniśmy ogólDwi zainttlreliOWIbW BtrUnie otrzyma.no antelltye~tl e wiado· lj jnych
stkiu1 na wykoDsniu Najwyi81.&j woli Jego Ca~ l
pllnl:risxe oś wladc7.enis :
!)~r 8kił;lj M{~ śCI Najjaśnit:l 'łZ~t~o Pitna, wyrażonej j' mośel o grc-żnem poło tanie niemoów w Kurlaua.yi ł
1) Wleil drukllrsko-lItograflczno-introligatoreki 00w ł.bniCtl6Ci<9 li d. 17 (30) patdziernika i w za· i z tege powodu odbyło gi~ zebranie, 1>woł\lue , bJl sIę po ustąpienin przewodniczącego p. L Ms.zurlIlewleza, pod prer,;-ydjum wybrane-go jednogłośni' przez zetwierdzonym .pl"2~ Najjdniej81t1go Pana progra· przez linrlandc\iyków z pochodzenia, pr9feiłorów J~ branJch,
jako to drukarzy, ]ltogrnlów 1 Introligatorów
.mie pra~ou rady ministrów. Z tej drogi rz~d . Harm:aeka i Bergmano8. Jeden z ozłonków par - ~, (Około 150 osób) p. Slwfka l je5~ najzllpelnlej praWI:).lIie -m~ .ani praw.a) ,ani ,motnQści ICljeć, a zatem t lametltn niemieckiego, którego ro-dzioa posiatta mocnI·
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Na Macw'z

ł

.

Dla najbiedniejszych.
(Do uznania redakcyl).
Uczniowie szkoly handlowej 65 kop.

h

Na c leb dla głodnyCh.

t

.

J.~'

30

·t

'1

ar ya WlęC
p!l.MZ!erłHl?:8 post&DOWM\ wejMw związek. z p0308talemi partyami umlarkowauoml. W~nni mlS popnce wnyacy. koron drogie
są, losy naszej oj c:ty~ny, belz różnicy przekouau
Na chleb dla głodnych dziui.
politycznych. Być obojętnym w chwili obecnej.
Wltolduś Hennel, zamiast upominkU gwiazdkowego, jest przes~pstwem stSF.lU. Przeżyw'aDy moment
3 rb. - Jerzyk Werner 2 rb.
I hi8toryc2iuy zhyt jest donio-sły. Ptutye rewoln.Na robotników, pozbawionych pl'rwy.
f oyjne przewyt8~ają nlls tem, ŻS w 3zeregacb ich
Jerzyk: Werner 3 ruble.
jest mnóstwo młodzieży, łudzącej s~~ atopiswi'l"
. ale zdolny do działalności ofiamc,i i po~wię'6eń.

!

I

Na chlt.b dla bied"1.ych sierot i dzieci wię&ni6w.

My po większej częśCi

Mania, Janinka, Rala I Irenka Pawlowlczówne oraz
Turuś, Linka 1 Zygmuś Gollszewscy, zamiast strojnej
choinki do uznania redakcyi, :I rb.

Na budowę kościoła św. Stani8-ława Kostki.
Rodzina Sikorskich 25 kop.
Dl- biedn1JCh
(do uznania komitetu organlzuj~C6g0 się)·
K D
.
b
oroclnscJ 3 r .
(,(J

"

N.
a głodne dzieci.

Tadeuszek Kuezborskl,

wyjęte

z puszki, 1 rb. 10 k.

Na głodnych.
Z. Sobolewski 2 rb.

Na chleb dla biednych 1nałych S'tM·ot.
Z. Sobolewski 1 rb.
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lodzie lat dojrzałych
winniśmy przeciągnąć ich na naszą stron~. Po~
trzeba też oddziaływa.ć na m&8y u. pośrednic

twem prasy. Potrzebna jest też rozległa pomoe
. materyaloa".
Prezynent Moskwy Guczlww wszedł na tryf bUll~ przy przeciAgłych oklaskach i rzekł: ".W OZU-:
raj byłem obecny na ogólnem zebraniu członków
z"";n",l.. n d. 30 p"~dZ!·"rnl·l..a w Mo"kwl· ... , d"·j·ś l'e"'''2 .. &
,...
v
""
..
v
"
stem na takiemże zebraniu w Pet~rsburgu. Szozę·
śli wy jestem, witając pokrewnych mi myślą i

wyrażam tyczenie, aby to zjednoczenie ogarnęło-·
calą R08y~".
19 grudnia. Okóluik ministra.
t. sprawPetersburg,
wewn'itnmych odwołuje przepisy o bez·
f płatnych czytelniach iudowych i specyalnym do-

t zorze

nad. niemi. CEytelnie ludowe bQdą podlęprzepisom o c~ytelniaeb pnbli(l~-

OL OII l n 'ł' li\' l!ł.. .1 gały . ogólnym
\I 1'iJ iii
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Gyę gubernatora piotrkowskiego Arcimowicza na

f

r

Peteraburg, 19 grudnia.

06ło8Zono nomina-

gubernatora tnli!:kiego.

Petersburg, 19 grudnia. Wobeo pojswiająeych
O zamieBzczonem VI dniu 19 b. m.

,

I si~ domcsleU

f ogłoszeniu przepisów o wyhorach do Damy pańA
l
f
stwowej,
gencya te egra lczna rOByjsk& podaje
do powgr.echnej wia.domości, że po rozpatrzeniu

I

Jeżeli z~ś chcieliśeie stworzyć szerszą organlzacyę,

i ,rojektn wspomnianego pra.wa w radzie miniatrów,
!

I

r

memoryał rady został przedsta.wiony w dnin 1&
l' b. m. d.o NaJ·wyźBr.e.i. decyzyi N!l.J·J'aśniaJ·szego Pa-

.
!

_ ,na,przyez6m Jego Cesarskiej ·M.aści pi}dobało się

Stao wojenny.

.,

I

! osohistem
naznaczyć dla rozstrzygnięcia. tej K:westyi pod
Swojem przewodnictwem speoyalne pr,I

d'

I

i sic zemo na

d .

ń

$1e.

18 b

. m.

I

I..!.

ZllwhoMu. zadatlia,

cNajjaaniejgzy! kt~l"a n~le*y. ro~wl.ą;o;.ać, prawd~podob.ale wyrus.l gac b~dz:e w}~ceJ DJŹ .ledl1?go poslodzeUIa., 3 w kaidym razlt~ potrzeba bf,ld~le pewnego czasu dla 0.Dvm powiaty władysb,wowski, .wiłkow"'Ifski, ka.l- 8~atecznego zreda.gownma p. rawa,. wskutek czeg.()
oJ
J ,
d
b
k
Ć
waryjski, maryhmpobki w gub. Sil w-alr.. kicj, roz- mem~ zaga S, a Y oeze lwa Jego ogło3zezu3
eiąguąwl!!zy n4.\ nic dzia.lanie przepisów Q miej- w dum 19 b. ID.
8oowo.śeiaeh, ogło8zonj'th w stani-l wojennym;
Petersburg, 19 grudnia. "Słowo~ nie wyszło.
2
d'
k d t _1..
"
Ś .
R
In
d t...
• dł'
) on ao 'tV stosun a o )'taL mIeJf:l30WQ CI geanG., b. Ul. re lh. (lya dOWIe zia a tnę, że ' zenerał-guberntt.tof8wi warl!lzawiilkiemn praw~ n8.- I cerzy drukarni, w której drukuje al~ gazeta, doczelnietwa w'o; ellnego i szczególna prawa. i obo · , pytują się, ozy otrzymano w redakcyi tądanjt)

I

cWarn.

dlliewil.>

donosi:

I Pan uta'&em Najwyższ1 1D z dn.ia 4: (17) grudnia.
uznał za nie:&będnli: 1) ogłosić w stanie wojen-

w~ązki

''+

Na niniejszem wyjaśnieniu stro. polemikę
w tej kwestyi zamykamy.
Redakcya.
ł

·

p

Wanda Grabowska i Ju1\a Piątek 1 rb. - Zebrane
na polowaniu w Koluszkach u p.•T. J. i B. K. 7 rubli
15 kop. - Od ntlrodow,:.ów: Józef Rogalewski 50 kop.,
J. C. 20 kop., K. S. :lO kop., Józef Maciejewski 50 k.,
Franciszek WUkowskl 50 k' ł bezimiennie 75 kop.

If

_________________...;...__._'' ' l
~u
M'~"
I
li li n li
U Uli li li

organów adminlstl'a(ly~nych ~arl\ą~u ey·

wllnego do ochrony porządku 1 spokOjU pallstwo~
wego i 3) upoważnić generał·gubernatora. do
pnelewanill. pełnomocnictw, nadanyrh mu art.
19·ym wytej "ymienionyeb pr&episów, 8pecyal~
nie wy\?inac2Ionym osobom. z tern, aby do gene ·

l

nznzoRlU ama In IO\lllnza

dzy inuemi powied2ial: "Dotychczas; widząc nieporządek w teierach rządzących, myśmy ~l 3pOsób uboc7.ny podtrzymywali nieprzyjemny (i.()
nich stQsunek ptł.rtyi skrajnych, mi1ezeaiem eWQjem, my ludr.16 porządku; lecz ter.a~ nade'lzłs.
pora, aby poatawić opór ruchowi rewolucyjnemu.

llildzlna Sikorskich 25 kop.

Protest, przedstawiony nam, nie wytrzymuje naj-,
mniejszej krytyki. jak cale to zebranie, którego przewod i
L M
ki'
kl . d l
n czącY'b P'd' I\b zur eWlCZ, zrze SIę a szego prow&- .
dz.enia o ra , a o ec~ie podpisuje powyzszy protest.'
1) Nie musial iśc lega.lnle wiec, skoro pierwszy za-,
rząd, złożony z drukarzy, jak oświadcza ów "legalny komitet", ustąpll I na jego miejsce powolano introligatora.
Co do punktu 2 go mamy prawo wyrazić swoje zda.
nie, bo przy swobodzie slowa najbardzlej ('hodzi o to, l
aby .każdy mial prawo wygłl!.SZ8.Ć swoje przekanauiII..
I
Wtrącenie o manil Wielkopańskiej jest poprostu blazeńskim wykrętem, nieodpowiadającym zasadzie dzislejszych czasów, gdzie żądamy zawsze dowodów. Wszyscy
my drukarze niżej podpisani pracujemy w drukarnillĆh
i stoimy przy kasztach. Gdzież tu mania wlelkopańska'f
B) Trzeci punkt objaśniamy tem, że nam chod.6i o umiejętność w sztuce drukarskiej, o jednolitość orgllnlzacJI, a nie o robotę, która musi się wkrótce rozsypać.
. ~) Dl:iś samozwr.ńczej roboty niema, bo jeżeli uważa
<iw komitet niezgadzanie się na jakieś żądania ' za samozwańcza, robotę, to i my z naszego lItanowiska powinniśmy nazwac pracę waszą .bardzlej jeszcze samozw8ńez~,
bez przygotowania i planu podjętą- Bo jeili się zakreśla
projekt fachowców, powinni być sami fachowcy - co zaś
maja, spólnego drukarze z introlglltorami?
to dlac;~ego księgarz ma być gorszy od introligatora, albo papiernik, dostarcz;ującf druk&rstwu tylu materyalów?
Wypadałoby więc włl\czyć I roznosicieli, i kolporterów,
i chłopców sprzedająl'\ych gazety, i odlewników czcionek,
i grawerów, i drzeworytników, I gal wanotypie, i wy tra\'fiaruie, i pnde!karzy, etc.
·
Z obmyślenia wIęc cale go programu wiecu wllszego
widnieje niedolę8two organizacyl i dlatego my, drukarze
fachowcy. posta.uowiliśmy utworzyć własny !lwlązek wyJ:ączaia druka.rzy I lItografów, więcej Icis~y, ale bardziej
odpowiadający ~aszej potrzebie I oświadczamy ko;nlsyl,
ze ao. lltwo~Z~mo. tego związku mamy zupełnie taKie same prawo, JI\ll. ona...
J. Pletruszewski, St. J. Rytel, K. Staszewski, F. Rydlewski, B. GrabOWSKI, AL Staszewski, S. Kabat, Sto
Florczfi.k, B. Leszczyński, L. Burchardt., B. Ciszewski, M.
Kozanec,d, S. Ulatowski, H.. S!\rnowskt. J. Wyplo.z, B.
Wojczak, A. Nowakows ~j, M. Nowicki, E. Bonlecki, J. Jakubowskl, K. J. Rencz, F. Rencz, W. Blesladecki, S.
Klesznięwskl, S. Dębski, A. Jendrzejak, St. Kędzlerski,
J . .Janiszewski, W. MagaIski, 1. Rudnicki, B. Owsianka,
A. Mazurkiewicz, E. Blaiewskl, L . Wolny, A. Maty/lszkiewicz, J. Falko"I'Vskl.

Z pelnej pi sui wydsjemy okrzyk "huraP M:)na.rsze konstytucyjnemu wolnego ladu" . Di) tir.

. Witte wysłano naatępująCkl dcpe&z~: nPierw3zc
peter~burskie ogólne zebranie związku 30 paź·
Rodzina K. Sikorskich 50 kop. - Edward Jezlerskl. ',dZierUika postanawia wyrazić zupełną gotOWGŚĆ
do uznania redakcyl "Rozwoju", 6 rb. - Waclaw Leo- . w8półdziałać ws~ystkiemi Bilami rz~towemi, nin.
wandowskl 1 rb.
ugi~cie wprowadzająeemu w źycia 7!a..ad-y maui·
Na szkółkę rzemiosł.
featu ~ d. 30 października". Krasowskij pom:ę-

Dla najbiedniejszych na św~ta.

!

O D P O W I E D ź.

l

Szkolną.

Weczyslaw Koludzkl 5 rb. 50 kop.

--:--
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2) Podpisujący się pod listem otwartym w .Rozwoja" panowlB ~drllkarze lódzc-yu (mówiąc nawiasem
clerptacy nu. manię wielkopańska)" nie mają prawa
llehwllly z!\.psdłej na wiecu obalać, z tej prostej prsyczyny, że liczba panów oponentów przedstawia SIę 15
przeci wko 150.
a) Przywódcy partyjni, o których tak chodzi panom ~drukarzom łódzkim", bynajmniej nie prz6szk!l.dzaJi
w obradach, owszem. pomagali w utrzymaulu ogólnego
porządku, czego nie można powiedzieć o panl\Ch "drukarzach łódzkich". Dowodem s!użyć może fakt, że po
ich ustąpieniu wiecownicy w liczbie 150 obradowlI.ll do
końca spokojnie.
4) Protestujemy jaknlljenergiczniej przeciwko tendencyjnej samozwańcz.ej robocie panów "drukarzy lódzkich" i wyrażamy im za nietuktowne, stronnicze wystą
pIenie nasze oburzenie.
W końcu zazn!lCZl\my. że wiecownicy, skladającJ
siQ z drukarzy, litografów i iatroligatorów w liczbie 150
postanowili utworz~ć związek bezpartyjny, pod nazwą
"Związek ródzki drtlimrsko-litograflczno-introltgl!.torskl".
W celu oprs.cowanill. szczegó.towej ustawy wiecownicy
wybrali specYllllla, komisYę ze wszystkich fachów, łączą
cych się w Związek. K.omisya ta przedstawi ogółowi
drukarskiemu na wiecu w dniu 6 stycznia 1906 roku
(miejsce obrad będ:zie ogloszone później) swe opracowanie ł nowowybrany zarząd przystąpi nlezwlocznie do
przyjmowania czlonków.
Łódź, 19 ,rudnla 1905 r.
"Komisya Związku łódzkiego
drukarsko· litograficzno· in trol igatorskiego":
J. Slwik, Z. Gumiński, S. K!lc~marski, O. Drews. L.
)(azurklewicz, I. Kostowski, J. Nazarski, W. Lasotl\.

7

Środ&., dnia 20 grudnia 1905 r~
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I r~dJ deputató.1Jif

robotników i j~k redakcya za,mIerza PQstąPIĆ : ora:!: czy w dnul 17 b. m. wyjdą jakiekolwiek g&:!>ety bez odezwy kilku skraj-

nych organiT;a.cyi związkowy cb, nazwanej manifestcm. Wieczorem przybyło do redakcyi dwóoh
I przedstawicieli zecerÓw d!'ttkarni, gd?:ie drukuje
rał·adjał.anta Skałona należało prawo kasowania ł siti "Słowo" i ~s.pytali wprost, cr.y t'!i~ nkaie
ich, l·ozporządz.eń, dO~y(ll!\ą:cy~h ochrony pl'rządktl yv n~towie." mau~feat, o.świa.dczając ZIll"aZem, ż~
panstwowego

spokOjU pnbhe!!lnego."

JeżelI mamfest me będZIe wydrukowany,

to OUI
porznc~ pracę i <Słowolt uie wyjdrue. W rozmowie zecerzy na pytanie. w jaki sposób pojmtl.j~
Zloż:yli:
j
8wobodE4 słowa i przeKoile.n, ni.e g()dSląoą Bi~ z tą(;4.
da.niem rady deputatów robotników i lch nalegaN a, p o m n i k.
25
ko
n~e~, je.den z ze~erów odpowiedzi~ł,. .i~ :"Vypeł~
K. Doroclńscy 2 rb. - Rodzina Sikorskich
p.
nIaJą OUl polecem6 tyoh, którr.y lap16J WJedzą l
N a s z k o l ę.
Petersburg, 19 grudnia, Budzo liczne pier- I rozumieją stall rzeczy) te teraz toczy 8i~ il nil!
Bronisława Grabowska, w piątą rocznicę śmierci
'Wsze ogólue zebranie członków zwj~1.ku d. 30 II woj:un, wewnętrzna, a na. wojnie nik.t przeciwaik2.
męża, 5 rb. Rodzina Sikorskich 21> kop.
pllździemih odbyło Bit} w sali Towarzystwa
nie oszez~d:!.a i ter~ oczywiście tłomnczy si~ pGKredytowego pod przewodni<\twem barona Koria. II jawienie manifest!\ i żą1anie p~.)fJtawione gazatom..
Postanowiono wysIać do Nlljj3Śniejs;~eg{) Palla. przez ra.dę deputatów robotników. Wydawca
I następnj~c~ depesi~. Piel'W'l"I'ie petersburskie og61- ~ "Słowa" k~~tegoryc:mie ohviadc20ył, że w ga,zecie
ne zebrallia zwj~~ku z d. 30 pa.ździernika skła- jegl> manifeet samozwańczego rządu nie nkait!Na lj'oootnikIJw niciarni w Widflewu.
i da 11 stóp Waszej Cesarskiej HOś(,-1 uczucia aię, poczem z~cerzy pUI.·zucili pracę.
ll.. Szadke 15 rubli. - Z. Sobolewski 1 rb.
wdllli~czoości i radości ~ powodu znamiennych
Petersburg, 19·9o grudnia. Oświadczenie
słów Waszej Cesaukiej Mt.lści, wypowiedzianych
rady deput&tó~~ robo-tników głosi: Rząd cesariki
N a głodnych na święta.
l do deputacyi, przedatawiającflj 8i~ "d. 14 b. m. zawiesił ośm. gazet za wydrukowanie manifeatu,.
Gl'sjnert 3 rb. - Rodzina K. SIkorskich 25 kop.
I
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ROZWÓJ -- ŚrJd:a, dnia 20 grudnia 1906 r.
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Nowa BUGhara, 20 grndnia. Z rozporządzenia.
oprS4}owancgoprzez rad~ deputatów robotników,
wszeehrot;yjskiego związku włościańskiego, rosyj- generał guberuntors wojska zajt,ł,Y stacye dróg
skiej 8ocy-al de.mokratycznej partyi robotniczej i żelaznych środkowo· azyatyckich. W tych dniach
komitetu socyalistów- relllolacyonifltów. Rada de- oc~;ekiwaDem jest otwaroie ruchu.
potatów l'Qbotników uważa, że VI takicb warU'QOgłoszono wz.mocnioną oobron~ osiedleńców
ltach każda gazeta obowiązan~ jest w całości I rosy~.u w chań!ltwie bllcharskiem. Agitacya rewolucyjna nie znala1łła tu wilpółczneia u ludnowydrukować wspomniany manifest, 7,arówno wyści rosyjskiej, która zażądała nabożeństw:.!. za Cadawnictw~~ codzienne, jako też i tygodn:.owe bez
sarZ2. Wypaaków nia było.
różnicy prllckond politycznych. Rada zwraCa na
Ludność tUl.iemCi3 poniosła olbrzymie stra~y .
to ilwag(j wszystkich redakcyi nieumkniętych
jesz0zc pnez policyę wydawnictw i poleca toKołomna, 20 grodnht. Do hr. Wittego wysIawen:ys!wm zeoerom, aby wzięli lla siebie WP1'O- no de}l3s~ę od grapy porządku prawnego: .Par·
wadzenie VI życie polecenia rady deputatów ro- l' tya ill&nifestu y, dnia 30 p2ździeruiks. Ilważa
botników.
! Z!i>
!Jl(J1 I.luy chowiązek wyrazić swoje głębokie
Petersburg. 20 grudnia. Projektowane zj6d - pn;ekot!~.ult:. ?c tylk . ., szybkie i zupełne wprOWlł'
noc:k'3nie W celu wspólnej działalności politycz- azeuie w źyc;Je l.as::l..<] Ml.\tiifelltn z dnia 30 paź
/lej partyi 30 października porządku praWlIi.\gOj dziernika zuoi() przywrócić pokój wyczerpanei
Bądi pan
pewnym, źe wszystkie
!L 111ektóremi partyami związków omial'kowanych, i OJei~J'źnie.
pra.wdopodobnie :zostanie nrzeczywiBiuioDe. W d. li Płlńskie czyny -o ... tej drodze spotkają się z naj18 grndnia odbyło się wspólne zebranie delega- gor~t'~zem poparciem ~ .
tów tych partyi. KomiByi specyalnej porUCZOilO !
Waszyngton, 20 grndn!ll. Wedłng wiadomoopracowanie konkretnego projektu wspólnej d:da- ści, otrzymanych pucz dep:artt'lment pań·8twa, Iltan
łainości Z1.i~zków, Guczkow wyjechał do Vv8kwy
rZeczy w S~:.Hl.ghaj u jellt hardzo grozny_ Mnówiee~orem. Na sobot~ do Moskwy zwołane zostwo cudzoziemców rannych. Wojska marynarki,
stało ogólne zebranie członków party i 30 paź
prawdopodobnieallgielskie, 3trzeg~ olio_ Oczed:.derniks, W celn ostatniego zorganizowania gra- kiwane s~ krążowDlki ~merykań8kie, zna.jdujące
py moskiewskiej partyi i wyborów do komitetu 8i~ w drodze do Szanghaju.
etmtralllcgo.
--=c '
e
Ikaterinburg, 20 grudnia. Wobec siejących
trwogf.i pogłosek, policmajster ogłosił, że w razie
Kochany Launie. Jesteśmy zdrowi. Listu mi l
e~y:lÓW ~wałtu, będą zasto<.'Jow~ne na.jbardziej sta- l nie przywiózl. Odpisz w Kuryerze. Stacho.
1667
llowcze środki.
'

ll

l

l

Il
I

~~~ ._

.. -__'"

~.~.

Ambulałoryum bezpłatne

Chrz. Tow. th.br.

(Dzielna 52).

Ruzklad godzin
LEKA.RZE
CHOROBY
Choroby ) L. Bernhardt
wewnętrzne ) H. Olszewski
Choroby ) E. JaslńoJd
chirurgiczne) A. Krusche
} L. Bondy

) J.

Brudziński

· · ) J. Jokiel
Ch or. d,
zlecI) T. Stavflllo

j A. Tomaszewski
Chor. gardl:a ) Jul. Grabowski
nosa i uszu) J. Pienia,żek
) K. Haherlau

j

Choroby
Kaczmarkiewicz
w~wnę.trz.ne ) J. Lohrer
l dZieCI
) F. Łukasiewicz
) K. Wiśoiewski
) W. Garliński
Chor. oczne) J. Ko1iński
Choroby )
nerwowe )
Choroby )
skórne i we-)
neryczne )
Choro by )
kobiece
)
)

przyjęć:

mu

GODZ.
i sobota
10-11
ponledzialek
4- 6
2- 3
aroda i sobota
wtorek i pl~tek 1- 2
2-- 3
środa i sobota
wtorek i piątek 9-le
1- 2
środa
czwarto j sobota 12- l
( poniedzialek
1- 3
2- :3
( czwllrtek
wtorek i piątek 11-11
pono środa I Bob. 12- 2

środa

wtorek i piątek 2- 3
( poniedziaŁek
2- 3
( piątek
12- 1
wt !rek i sobota 4- i
piątek

11-1~

środa

i sobota
9-10
poniedz. i ciwart. 2- 3
środa i sobota
9-10
H. Brautigam
wtorek
1- 2
E. Mitlelstaedt
środa i sobota
11-12
Z. Gole
wtor. czwarto i sobota 12- 1
G. Lohrer
poniedziałek
12- 1
F. Skuslewlcz
poniedz. i piątek
4,- b
M. Belżyński
poniedzialek
12- 1
K. Brzowwski
czwartek
1- 2
Ks. Jasiński
środa
11-12

!
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Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe
Filia I przy ulicy Zachodniej .Ni 31
Filia II przy ulicy Piotrkowsk.iej 1fJ 69
-ładnie.

1663- 1

rsbatu
.otr zymają kupujący

w tygodniu

masl

przedświątecznym

nie mniej, jak 5 funtów

solone o

SPÓJ NlA

uL Piotrkowska 83 w oficynie.

Od Administraeyi

"ROZWOJU"o

Dla. prenumeratorów ,.Rozwoju" dajemy nasze naklad.y po znaeznie
~niż()nej

zawiadamia, że dnia UJ (23) grudnia r. b. czynnoBei biurowe bądą zalatwiane tylko do godziny II 'fi po-

:w mleczarni

....

cenie, mianowicie:
PolaJd z olbrzymią' mapą, bogato Hustrowan~z
tomów dwa, opracowane przez
t
D-ra l!'et,iksa Koneczn8fJo, w oprawie ozdobnej z libroitu.
w broszurze
2) A. Stuircel: Smok, powief.!ci spÓłczesna, 2 tomy
3) Józef thajnert: Dwio, powieści spólczesna
4) W. Czajewski: Jaiesito, (lrama.t historyczny

l

Dziejflł

1)

S) R. HlY1'owiczowa: J.lclorys Adama 1!Uekiewiua

Dla prenu- Dla niepreIł8r",torów

numeratol'Ów

Rb. kop.

Rb. kop.

1 20
75

1

9łS

1 50

1 20

60
20

50

50

20
7

30

tS) Warssawa Ilustrowana (Dziej a starej Warszawy), bogato ilustrowane, w broszurze 2 tomy
l 00
2 ~O
j
Ka.źd, z prenu.mera.torów naszych może sobie wybra.ć jedno lnb wię
t /lej dzieł po ozna.ozonej cenie. Biorąc] wszjstkie sześć książek odruu
w_!llieisee 3 rb. 27 kop., zapłaci tylko 2 rb. 25 kop.

I

1654-3-1

Helenów.

I

DrODne

Panwa lub wdowa
R
ł
m
. bezdzietna w wieku do Jat 30 Z kapitaIUI ~t'zenla
I lem od szeŚciu tysięcy rubli, życzl\ca soUW U!iJ II •
bie umieśrlc takowy we wspólnym inte---, .
resie, zeCHce oznaczyć czas i miejsce dla
haklei syberynowy na. wacie na os.oogobist~go porozumienIa sis pod adresem
-bę 8zczupll\, do sprzedani&. D,je.lna
w Admlnlstracyi ~Rozwoju" okazicielowi 11 m. 7. od g. 4,- fi
2130 3 -2
kwitu ogloszeniowego )& 1668". 1655-3-2 ł
Osoba poszukuje przepisywania
• • w języku polskim i rosyjskim.
Oferty w Adminlstrneyi "Rozwoju U pod
Wejście 15 kop i 10 kop.
J665-1 -1
"Przeplsywanie~.
172-d
rób bit!', pierniki, miód, powidła, poWARSZAWSKIE TOWARZ. A!{CYJNE
midory i Boki nadeslane. Główna nr. 9
2139 ··3-3
I do sprzedania w mieście gu- ofieynl!. li 17.
ortephm dobry, czarny, cena l6ó rubli;
berno Wiadomość u M. GrzyZachodnia liS (sklep).
2 1 53-SŚ(l2
dawniej ZJEDNOCZENI APTEKARZE
bowskiej, szkoła, ul. Rozwaorset1 szyję - eleganckie i wygodne.
1646-3-3
Przyjmuję gorsety do reperacyl i pra' dowska nr. 15.
....j~---.--.. ~-----,.... ~ nI",. Ulica Mikollljewsk~ ]i 53 mieszko 7.
Dstrw.eżenie.
I Kęd.ziersb.
1781H1-11
,
Zagin3tl los na. loteryę klasycin~ ltró · l'
otrzebny
pomocnik
fryzyerski
na soW
WARSU.'AWiE
lestWIl Polskiego do klasy 5·ej za numebotę l niedzielę za do brem wy nagrorem
15550.
Ostrzegli.
się
przed
n&byciem
FILIA W ŁODZI: nI. PIOTRKOWSKA 107, vis-a-vis fabryki J. BainIt,
2152--3-2
takowego, Erdyż odpowiednie zastrzeżenie dzeniem, Nawrot 153.
klep- do wynaj~cl.a zaraz. U l. Szkomr.
POLECA,:
zrobione. Ż yc'ący zwrÓCić. zechce odS nr. 13.
~114 62
nieść takowy na nlicę Benedykta nr. 66
t)oot winny i &0 marynat.
Perfumy krajowe i zagraniczne.
~o piwiarni.
1660--3-3 Skradziono dwa weksle in blanco po
'Oliwy st{)łowe i do palellia.
Wody kolońskie róinych fabryk.
sto rllbli każdy, wystawione prJIez
Ot\ona HeDi~& na. zleceDle Wojclechl!t
Nawozy sztuyzne pod kwiaty doniczkowe. Mydła i kosmetyki.
Ryby ~ozpłcdowe
Holweka. Ostrzega się przed nabyciem.
2142-3-2
·Wody mineralne.
Spooyfiki zagraniczne.
Ryby za~;błtowe.
przedam
tanio
meble
i
inne
sprzęi"y
_______P_l'o_d_u_kt..-y-c_h_em_i_c_zD_O_~t_e_ch_D_ic_z_JD_e_i_t.--:..p_.__.....1.....14;;;1......;;;1..;;.4-..;;.;;U 1) PSTRĄGI:
domowe. Wólczańska 106 I piętro.
pstrągi tęczowe
2137-3-3
pstrągi strumieniowe,
aginął
paszport
M
imię
Władysława
losoś strumieniowy;
Z FilipoWiczl!., wydany ~ miasta Warty.
2) Okunio-pstr~;
2149-3-2
3) Zlot", Orfa (Idus helanotus);
4) Karple, odmiany szybko rosnąe.e
aginął paszport nil imię Stanislawa
Z MroczkoW"skiego, wydany z gminy GraW)'uziaJ Wyszukiwania Pracy przy Łódzkiem Chrześciańskiem To~
sprzedaje DomInium "Porszewice".
bów pow. lęczyckiego .
2143-3-2
;warz. Dobroczynności, aby da.ć możność zarobku ludności lódzkiej, poADRES: i!lrullo Gehlig - Łódż.
Zaginął piesek bialy, z bronzowemi lazbawionej pracy, skutkiem ogólnego przesilenia ekonomicznego, kołacze
__.
Cenniki [rlUlco.
lOOIH?2-18
tami, z obciętym ogonem, wabi się
Ql&rówyo. do p.p. prz.emysłowców,. przedsiębiorc?w, budowla~ych, oraz ob~II
"Karo". OdprowadZiĆ za nagrodą na uU,watah z1emskICh, ze BiUro umIeszcza robotmKow, tkaczow, przędzalnI_
---.I
cę Wólczańską .M 129 mieszkania 19.
2138-3-3
«ów, ślusarzów, studniarzów, kowali, tokarzów, 8tolarzów, cieślów, ofi-l'
,cyalist.ów, ogrodników, gajowych, leśników, wszelką tłlnżb~ folwarczną,
frzJlr.!IulQ .ladrab;!iJie P!l~C.ltu:h.
Zaginął: weksel In blanco, wystawiony
przez małżonków Mieha2a i Re~lnę
Ivraz szwaczki, praczki i prasowaczki.
!
Iłlkołaj6wska 59 !!l. fiG, 2 ~i~ae.
Cyranowskieh z poręczeniem Czerwiń
Komitet Wydziału prosi uprzejmie pracodawców o laskawe nadsyła.skiego na sto rubli. Weksel teu niniej.nie .zapotrzebowań do Biura Wydzialn, Łódź, ul. Piotrkowska 117. 621-3 l
ll11-d
~U55-2-1
szem unieważnia się-

spaniała ślizgawka.
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HANDLU TOWARAMI APTECZNEMI

Ludwi

Spie

F
G

Syn

P

S

Biuro

WJ~zntiwania Pracy,

~

E&' .
II

l

II

II

I

E

8
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fF
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Śr~a. dDiA 20 grn" 19~ r .

ROZWÓJ. -

~,

' _,.2"'!

23

Na mocy pfrstaDow1eula Zgromadulll" KllPCÓW mlll&t& ZgIerza w dIlitl 22 Itl-at9pad11 b. f. ,., sprllwle {t.f.zeksxtalcenill

1

wykładów

I

ywany
Imperial

I

będllt

ZU znłCZ:, zniih OlIy !'
kompletnie

Ja. Czeraezkiewicz.

_..._0 '"=

11161-3-2

t

ł

Szkoły

Józef Ilerzenberg
23 Piotrkowska 23.

-~-

.1634
3 3
• <-

-- -

23

Świetna okazya!
powodu

zwinięcia

1556-·8-8

intereSll

ZUPEŁNA WYPRZEDAŻ
niżej ceny koitlztu
w sklepie blawatnym I. BRON1KOWSKIEJ dawniej

'.... nT. II:OSSIUBUDZKA" ulica Piotrkowska 84.-"
Tylko do Nowego Roku!!

k . "'~

RO b O t n I

III

od meszczęśliwych wypadków ubez-

pleez& ~8Jta,dęj WTWUONW
..
(Zwll\zeK Fabrykantów). Oddział
IV Łodzi, Wólez!lńska 10, St. S.iet!ik, Telefon Nr. 717. Związek FabrykanMw broni Interesów wZ&jeu1nych bez .gentów. Dotychczasowe rezultaty wskazujl\.
że po Og. Zgrom!ldzeniu składki ulegną dalszej znacznej obniżoe. 1500·21>-15

Handlowej
7-mio klasowej

W Kaliszu

-._-~-------------------

z

opiekuńcza

Rada

wyprzedane.

23

f.

Dyrektor szkoly prosi rodziców i opiekunów, kt.óny za.ml erzają swych sy nów i wJdOW&l1CÓvr ll/\dal posylać do przekszta1eonej Si:lwly, o 3ldadanie podań II wl'wag!!'.nem! dowodami w kancelltryi sZkolnej do M gructnia l'. t'.
Rozpatrzenie przedstawi,mych świadectw I pOtlań n::,stą(li pa tym Wrmln.\d ._
Egzamlll" dla nowowsiępującyt"h rozpocznl:\ się 2 stycznia J90;, l",
Dla określenia ilości klas, Jakie mają byc otwarte, onVl ilośet wa1wJącycUł
miejsc w klasach, rożądnnem jest w InteresIe zgl&szajl\CICh si~ wCZ8Ś l'J iaj%z6 sldlł.d4n!e~podau.
Drrektor szkoly

t

I

Handlowej w Zgierzu
'ty języku polskim,

f \lprown-dzenla od. l-go stycznia 1006

'j

II

Szkoły

7-0 klasowej

_. ,- -============'~===4 1

z jętlJk!~m wyUIi'doWlln polskim, Zl!. wyjl\t1dem hlrlGryi. geQgralH li języki!. rollyj3lde~
go, nil zasadzie pczwo:!.enla M1ułsterynm Slrarbu r. dnl" l 'l1'J.5 p~Mzi~rl}.lkt\ 1905 Toku-,·
• nlulejszem ma zll8zczyt znwl!l'!omić, że szkoła zost&nl-~ otwart.ą w zakresie ó klas~
j wrllz z klasl\ wstępuą; egzaminy odbęd~ się w dJliach 2, lt, 4, i l) stlellllł& 1900 roku,
wyklady zaŚ rozpocz~Te będa, w dnIu 9 stycznia 1906 roku.
Na DyrektorlL Slkoly powolany zostal prrez R.adę p. Antoni Sujkowslt. kan.d'Jcla.t nRuk przyrodniczych uniwersytetu Ś;v. Wlodl!limlerz-a. VI Kljowte, doiychcznsowy nauczyciel 7-mlo klll80wej Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kuprów w Warszawie. Bliższe Informacye i szem/lty po~bń n~ K~d.&nle Ra.dl~ Opleli:uncza wysyła.
listownie. Ze względu na niewielką ilość wolnych Ull~jllC w klasach pożf\dane jest
Ś>plesene nadilllanle podań o prgyjęeie kandydatów do Szkoły; sklatl~ zaś d.ob:umootów zaraz lab przy zdawaniu
egzamtRQw.
541-3-3
,

-[

Cboroby weneryczne,
moczopłciowe i skórne

Dr8 SI. LEWKOWICZ
Zaohodnia M al
(obok lombardu akcyjnego)
Dla }ii\D Ów 11;1 8-11 r. 1 od 6-8, tl1..
dam od g. 1)-6.
G-łl

~._ n~~MIJI~~~!.~:!.~ętA_~~_~=!!.L~~.Jł-~·

O~zmzędnGść

na @pale!

~~..r...r...r-..r..rv"'-,~~~.r..~/"~~

Multyplikator ~~mwarua
p{J.t.mt

G~$frIlelrełłer

i Biemeozek

dnje się zastosoWH0 do każdego piena kaflowego bez potrzeby
przestawiania tegoż, wydziela cieplo natychmiast po napaleniu.
Usuwa wilgoć. Nieodzowny w większych chlodnych pomieszczeniach, jak magazyny, biura szkoły, kościoly eto.

Pi~L~ ż~lam~ mulij~liKatol'Ow~ ~ła8ICZOW~.
WylączEy

reprezentant na

Łódź

i okolic~:

eschich, 'ÓAŹ

A. Om

Wldlewsb

~

64,

Telefon M 240

fabryka tektury dachowei "Bitum", skład pieców kat10wych
fabryki "Machory", p08adzki terrakotowej, cementu, cegły
glinki ogniotrwałej, rur kamiennych etc.
H30.16.16

Podwójna

wydajność ciepła!!!

Dr. L. Pry~nl~ti

Choroby ekóree, wenepwczne ii moczGpłciGll'le..
Przyjmuje od godz. 8-12 r. i od 6-8 w.
panie od 5-6 popol.

rubli kosstują S-podnia
z i ID o ,.,. e z d v b r ~ ~ o k a mg fi, r n u. P 11.1 ~ o z j m o w e II !l.
k a m_g II. r fi o w e j p (} li II Z e wc erb. 20·25 {J b r 110 fi t e m ~
'}BIHkowe z zimowego
k & m g II. r n II. r b. 16- K & m izelkt kolorowe VI najnowszych desenll\chpo
I' b. 3.:11). W uq s t k o z e z y.
stej weln y u
Emila Sohm$c!.>l:ła
PiotrkowskI' 98

l42O-r-S7

Ulica Peludniowa "

2.

Dre lo PRlEOBORSKI
przepr-cwadzH:

się

na

alle. WSCHor.U'n~ MI 69
róg Dl:lelllej l

przyjmuje z euorllbami garrUa, krtani, noa. i u~;!ta, od 9 do !l-ej pr~ed

róg

Przejl\td.

P~Dr:~Ml1tel~taBdt'
6
1
;
.
ł
'
M
~ł
1IT'Wl!~t.".. w.. : Ma~ oDa SWleta au o
'o

OII....bJ

! ......

mieszka obecnie przy
142~
Pioł:rk@3uakile- M 200.

l
l

•.
l .D
1'1
~
~:!.~~~~...':.~:-9/~~~.!!~1!_~~ f

_

w róznych gatunkach
naca,

.

t po róznycil. ~6-

począwszy od lł8 kop. orli.\'. bity-

dróll poleca slrlli.d, Plutrkowska 117

l

ID.

2.

Dr. Feliks Skusiewicz ~:6"--H
Choroby sl<fJrne i weneryczne \
An(!ra:ej;" Ule"
I fortep·lany
ht
O Taue er
do sprzedanin. gruutawuie odrestaurowane
W Skla dZi8

~~~ 6&%&&&CCWkZX&kCW&&kt&!J&J&U!lW&3&Z%Y%&%d-3&&Z&

Warsza~Nskia

Lab@ratoryul11 Chemiczne

poleca
Wodę Kolońską; "Dla Znawcó. u cena butelki" l rb.
l\!ydło T:drzań_kie II{ /Cenie 15 kop. i 26 kop.
:J.l)'dlo L'IIa:uz:e ,~ :r._.~~,?(.hcm lijolkow~· m 20 kop.
~owość -- t't,)(l~ Kwi atową.
"Eau d~ łoHette de Madall1le u

w ozdobnrm zl:oCQDym Rr.konle 2 rb.

..r

tl1lrże

-J'V"'J"V'"V'/"J"o.r..r;"X1'%XTI-""'.......

! __

, . Salvat<:>r ~l Stanisław lipiński,

Marn

Spn:i.<ctilz w Magarynacll wl.asu!ch w Warszawie: 1) Rćg Senatorskiej
i Miodowej, 2/ Now l-' ŚIV iat 45, 3) Róg Król(jw~klej i Granicznej, 4) Mar-

SElllkowskn 126 ó) Marsz&lkowsb 89, a
I fikłsdal'h aptecznych.

Prz-rjr;.:uje od godz. 8-9 nmo i od ...-81/~ .
wiooznram. W nllldz.lele i śwIęta od g. 91/ 2 ' Plotrkow:llr& 117.
•
dO_l POP~~~i_U.:..._•._~ ___ ~_~~~d=233
.~_ P!.!.:r:~ ___ .____ .. ,_._:'.~~.7-:-8-- 3

wc wszystkich perfumerYflch
1571·3 3
~~

fAR

Plsetor na
Bochro
orOWS&\UlgO

n~uezyelel

odCiski

buchalteryl w zglerskioj 7-mia

klasowej szkole handlowej oraz nn wieli
wlascicleh\ i czornych kursach dla rbroslyeh przy Sto "
,"ptaki
,
Wl:\rzvszelliu 8ubjsktów handlowych
w .WR",uulwiie, PrKejlOzd 10.
; udziela' ielk@"i buebanteryi.
1\.. '

•

l

Dostac rnozn& we wSZystkIch aptekach !
•
I skladl\ch aptecznych.
i Zachodnia 34
Cena kop. 35 lilio pudelko. H{J916.13 \ f'rzyjmu}e od ó-ej

m.
(.l)

5

•

1356'2(r2()

7·ej po poiudnill .

---------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------W tłoczni "Rozwoj·n ". Prz-ejQZd. }!li 8..
Redaktor i Wydawoa W. C.taje.ldei..

