,

Łódź, 221xnlSI5 r.

Rok fX.

Kalendarzyk tygodnie wy:

Pillrt. Ew. Herona M,
8ob. W i g i i a, Wiktoryi

CUĄ

W ŁOD ZI:
Rocznie rb. 8 k.PMrocznie ~ 4 " Kwartain. ~ 2 ~ Mleslęczn ... - "67
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojed.yńczy 5 k.

Z

Niedz. Sw. Jrmiuy P.
Pon. NIII r. Chr. F.
Wt. Św. Szczep zna.
Sr. Sw. Jana Ap,
Czw. Mlodzitlllków.

PRUUNlEftHY:

Wschód sI. godz. i m. 19.
Zachód sI. godz. 3 ID. 45.
Dlug. dnIa godz. 7 m. 35 .

Im_ _II.3I!I!IiiElD_ _ _•

przl!llllytklł pocztową:

rb. 10 kop... 5 »
KwartalnIe .. 2
»50
MIesięcznie "
.. 85

Redakcwm

RocznIe

w

Półrocznie

~

ŁODZI,

cd. Przejazd Nil 2.
)fi telefonu 593.

Piątek,

-

dnia 22 grudnia 1905 roku.

1It.:!.'lliit05"'J. własny w \tIar.zawie. ul. Kruaza NIl 231

W' p,,~i.nioIllGh

u p. Teodoll"Zl Minke,

w Zgierzu u p. Slkierta.

CENA 06ŁOSZEN: "N a d e s ł" n e" na l-aj _tronie} !lI,) kop. za wierss.
Hale ogłoszenia

po

P/'J

kop. od wyrazu
ARTYKUŁY

Za dola,czellie proapektów 36 rb.

Z~czaj:ne oglol!!lzema ZIl tekstem po 7 kop. za wiersz nOllparelowy lub jego miejsce.
(d1n pOlllznkuj"cfch praey po 1 kop.). R e li; l a m J 1 N e kro log 1 po 15 kop. za wIersz petitowy.

bez OIl\lIoCzeula honoraryum Redakcya llwata za bezpłatne; rękopisów drobnych nIe zwraca.

",,~ti.bi!SlI!lIiili#fil!ii!łił%!~~tt?l~Il$~mM!i\j!ii;\!~j@:!m#:l!m;@!!,~~~~

TEA.TR POLSKI "VICTORIA"

f~!maRi;Bil~:!fe!ii~~'::.iC-

NIEDZIELA- 24 grudnia W,'eczo' r 1U!"lck"lew',czowski ze wspólud!ialem p. J.
o g. 8 eJ wIeczorem
m
Kotarbinsklego,
cbóru śpiewaczego "Lira" pod dyr. p. Tadeusza J oteyki i artystów teatru lódzklego.
PONIEDZIAŁEK 25-go po raz pierwszy Powrót posła, komedya vr 3 akt. orr ~inalnie wIerszem naplsfma przez J. U. NIemcewiczlI.
WTOREK 2e-go Dra ..t labora (M:ÓlU się i prllcuj) sztuka w 3 akt. Heijermansa.
BRODA 27-go Powrót posła, kom. w 3 akt. oryg. napis. przez J. U. Niemcewicza.

Odohodzi :ar: Łodzi: a) 7.10, łI) 12.05, c) 1.38
Ii!) 3.15, e) G.IO, f) 8.SB, g) 12.30.
Przyohodzą do ŁtDdzi: II) 7.4,1;, k) 9.30, I) 10.15,
m) 3.40, D)5.22, 0).8 SUI, p) lI.oe. r) 4.85.

Kolej Warszawsloo- Kaliska
Oailohoda:q do Kalis~a. o g. 6.35, 11.46,

ł.łO,

PrzyohodalJj

Kolei Obwodowa.
Odchodzl\ ze atacyi Łódź~kaliBku dD Slotwln (I gGda:
6.~~~ S8 Slotwln do st. Ł6dź-k&l1ab .l0.10. Odchodz~ iS
et. Łódź-kaliska do Koluszek 7.80, przychodzą z Kolu.ISX do at. Łódi-klr.l1sk& D g. 6.20.
UWlIgi. Godziny, wytrukowuo UustYlm druklEtIm
olnaczajl\ CZ&B od. Ii wleezorem do 6 rano.

obrazy dramatyczne w 4 aktach
z poematu Ad&ma. Mickiewicza.
Na zakończenie żrwy obraz: Apoteoza nieśmIertelnego wIeszcza.
PONIEDZIAŁEK 25- go
a
powieść sceniczn&
WTOREK 26-go
odz
U
W 6 ob.razach
ŚRODA 27·go
o g..
J
Jerzego ZulaW"Bkiego.
Bilety nabywać mozna wcześnIej w kasie teatru Victoria.
Kotarbińskiego"

3'
-81

l

v Macierz Szkolna Królestwa PolsKiego.
Niema chyba droższej instytucyi dla narodu'
pol[;ldego nad Ma(~iel'z s1óKolną, t~ Macierz, która mn wychQwyw~ć przyszłe polwlenia, a cbo·
iliaź i na c.becllą młodzież Rkariyć Idę lIie możemy, chociaż z dosz] każdego polaka rwie się
uwielbienie dla toj, pełnej szlachetnych, polskich
UCZIl Ć młodzie?,y naszej to jednak wieln do·
śpiewuje sobie w duszy co to będą za ludzie,
jcżeli Jcb si~ wychowa w szkole polskiej, pełnej
dążoośd szla.chetnych.
Do tej więe Macierzy wyciągamy dłonie i
z ciekawcścią przysłuchUjemy się ustawie, którą
w doskoDł4łc.m Mtreazczenin podaje nam p. Gerlicz.
Z ul.łą ustawą oznajmiliśmy się już Da pierwIlzem posiedZeniu i przyzUl~ć lJaJeży, że zarys jej
?roh:ł dos!;;on .. łm-wraźenie. Wprawdzie w naszej
Łod);) taka n~tawll, to...
(:otl!\jmniej nie na dzitliLj. Zaryilowała OLa takie szerokie koło, że linii
jego nie wid '.ć. Sbkoła ludowa, szkoły średnic,
8~koły techniczoe l f\lChowe, uniwersytet... Milio·
nów na to potrzeba, ale ofiarność narodu polskiego wielka. _. tylko nie w olhrzymiej Łodzi,

EROS I PSY"HE

Wilki 99, 15) A. Mogilnicki 98, 16) Dr. R{ąd 97,
17) Fr. Hirszberg 96, 18) Dr. Watten 81, 19) ZlIborowski 84, 20) Pałkowa 74, 21) Wścieklicowa
74, 22) Koźmińilld 72, 23) Silbefitein 66, 24)
Tomaszewski 66, 25) Chełmicki 64 1 26) PoLny
60, 27) Jadczyk 51, 28) Micbałkiewicz 52.
Osiemnastu pierwszych stanowi zarząd, trzech

Mamy jednak nadzieję, że Macierz polska
nie dIngo będzie rozmyślała. nad 8wcmi 8zerokiemi zadaDil!mi. W,,!r~czy ją inna, bardziej
trwała i na cruntownych podstawach oparta instytucya. Wówczas pójdzie Mllcierz w tym kie- nast~pnych spełniają obowiązki za.i1tępców.
runku, co jej siostrzyce w Czechach, Galicyi...
Nadmienić tu "ypada, że pani Bondyowa,
Będz:e niosła pomoc [ uczącej 8j~ młodllieży, zaj - otrzymawllzy 89 głosów i pani Kożmińska 78
mie !Ji~ podręc~D1kami i ujmie Vi 8we dłonie głosów zrzekły się wybor6w.
szkolnictwo. ludowe.
Więc obecnie w Łodzi mamy Keło Macieny
Zanim to na8t~?i, na Macierz polską, wy- S~kolnej, w kiórem wytworzyła si~ 0.8obna sekczekuje cale społeczeństwo nasze, wołając:
cya "walki z analfabetyzmem". Posiedzenie tej
- Dsjcie nam co. żywiej szkołę polską!..
I aekcyi o.dbędzie 6i~ VI przyszly piątek Q godziTo. też wczoraj radzono nad przyśpieszeniem I' nie 8 ej wieozonm w /!lali Towarzystwa ttlchnitej instytucyi.
ków Dzielna nr. 31, gdzie są proszeni należący
Zaczęły się obrady od repreroendy, wymie- , d\ł tej sekoyi członkowie.
rzonej "RO'iWOjowi", za art y kuł obejm\ljący t!lprsa.wozdanie oz pierwszego posiedzenia. Rrdaktor
jednak zazIH'\(l~ył, że jakkolwiek Macien szkolna
Polożenie W
W' zasadzie jest inijtytncYl!! pedagogiczną, to je- l
dnnk systemu pedagogitlzncgo nie moźna roz· I
ciągać na vUllystko i na \Vszystkicb i do prze- i
wod.nicz~eego ta kwestya naletee nie moźe.
! Z a w i e s z en i. o ś m i u d z i e D n i k ó w.
~\}8~awmy: ,)enn:ak wl~1ue oDuchunki na I
"Paten. Gaz~ta" piilZe: "Rząd p. D:xrstro~le 1 prle~Qzmy do .tOi4:U o0rad. Uj!taw~ nowo nie zawahał się zgwałcić najelemantarprzyjęto-co IlHij ~yczy zmIan pewnych pal"i'!~rlll.~ . D.iejsz.ej zasady wolności słowa, ogło8Z0nlej w Ma. r6w, to te na WOlO !lek dr. Wattena pnekaza.no mfeścle z d. 30 plIŹdziernika.
! pnY8z1a~~ zarllądowi. W kwclltli, j~k.i pro"Prawa zdobyte nie nstEJpnj~ się tanio".
I cent płac: c ~a ~oło głównemu. zar.ządovn w WarT~k mówi Zil2.0y założyciel stronnictwa niemicc8za:Wle, .z~bleralt gł~s ~081Ć hCZUl mó,!,cy. Wy- I kICh socyal - demokratów, Ferdynand Las811e,
łomły ~l~ d w.a WUlOldtl: dr. R~ąda l p'. Arka- \ w swo.im traktacie "O systemie pra.w nabytych".
szewskIego, pIerwszy proponował po kupIecku 5 i
Rz~d rosyjski obecnie korzysta tylko z praw
do 7 pro~ent; drugi ~tanąl web!onie. 20%, które i zdobytycb w•
"
przew~dnJe ustawa. Ten ostatm Wniosek ntrzy- I
Najwyższe Manifesty z d. 19 sierpnia i 3Q
maI S1C~.
•
pllŹdZ1el'Ilika rząd ten ~awdzięcza wyłf!tcznie saWszczyna 81~ znów kwestya druko ustawy . memu sobie.
dl~ zapozDania się z ni~; p. ~zajawłJki w ob~D(}wodem tego jest historya powBta.uia tych
Wl~, aLy 2.nów we Od~OZODO teJ ,robotY'-8tawu~ '! aktów pańEltwowycb, która się odbywał2 w nawllloR.e}g, aby natycnmlltBt wybr~c l~9.l'z~d. U8t~. l szych oC(l\aeh.
Wili me z.ależy od. Koł~, al.e cd glo.wnego komJZaburzenia, deJl'lOu8tracye, bezrobocia zmu ~
tctu;. tak~ch kół, J&k łódzkie, bę~~,e prawdopo- , siły rz~d puścić się na ustępstwa. Te ust~pstW2
dobm6 kllkaset nil terytorynm po.sklC~m.
i otrzymały najpierw wyraz w manifeście z d. 19
Tneba pracować, a nie uapr6żno przelewać sierpnia i w ustawie Q Dumie państwowej. Ale
lilowa... Wniosek przyjęto i przyfltąpioI!o do spoleczeństwo nie było z nich zadowolone.
wyboru Zarzl'!!di1. ObecIli rObotnicy upomnieli l
I walka rozpoozE}ła się lla nowo.
się, aby do zurz.ądu weslli i icb przedstawiciele
Zwyci(Jgtwo było znów po stronie społeozeńi wskazali kilkanaśde nazwisk. Jeden z tych Btwa, a owocem jego jest manifest 30-ga paź
przedstawionych otrzymd [!ajwi~kilZI\ liczbę ~7.iernika i ukaz o amnestyi.
głoBÓw.
l'
Ostatni manifest nadaje wszystkie WOlllości
l
Z!Orz~d ohr~r.w następująG!:
. I ale je nadaje, jak powiedział pew!cu ~n~ny dzia~
~
1) .M:lch.\1lak. o~r7.:prś2lł 151 głogów 2) Ba.bI- I łacz 8połec~ny, "w kształt$\ch mglIstych".
I cki 147, 3) G~rliez 143 . 4) K. A'rktlszewsld Hl, l
Nie wydano żadnych praw w celu obwaro5) Ks. Bak.alnrczyk 133 , 6) Wś!;jeklica 125, wania i uregulowania tych wolności.
7) Hogowskl 12!, 8) B JguBkl 123 1 9) Wygano· J '
B,ł to krok ryzykowny ze IItrony rz~du
wski 120, 10) Konitz l H, 11) LipkoVl8.ki 110, którym zostało. niejako usankcyonowane zdoby~
12) RGBsman 110, 13) Jankowski 101, H) B~ro· wanie tyoh praw przez samo społeczeństwo.

~~~~ .H~~~L~W~ WW~~~l~ Wit
II
Oddział , łodzi

zawiadamia, że w wigilię Świąt Bożego Narodzenia, w sobotę d. 23 b. m., czynności zawieszone
1669-1
zostanl\ o godz. 12 w poludnie.

NIEDZIELAdnlaoZ:O~:i~t~i~POPOŁUDNIU

Pan Tadeusz"

łódzkich.

Fabryczno-Łódzka.

lic 111111"82l1li_,.: o godziBt0 9.3.0, 3.88.
IS KaUeza: o godz. 9.17. 2.58, 6.S5.

Gościnny wlstęp p. J.

gdzie kieszenie polskie przypominają ogólny stan
w tej porze wszystkich inttytucyi handlowych

Z 1.1 W y.

Kolej

TEATR "WIELKI"

l

!

!

I

I
i
l
l

l

___ _

Rosyi.

ROZWÓJ. _. Pi~t0k, runa 22 grudnia l~.i ,.

2

i jektami

miało się odbyć we Brod~ 20 h. m.
Oprócz tego, '!IiI celu udo3t~pnienla szerszej
Radzie ministrów !>.łożoDo bowiem dwa pro- publiczoości zapisywania si~ na c1Jonków Matykalność osób urzeczy wlstnioue zostały w naj - i jekty nowego prawa o wy boraeh do dumy. Pierderzy Nzkolnej. Koło łódzkie mB, zaszczyt podać
szerszym zakresie..
....
.. I WS:i\y projekt pr~y~maje pn.. wo wy bore:s;e wszyst~ do wiadomości ogółu, że bilety członkowskie są
Społeczeństwo me lDleS16 l Ule chce znOSIC ł kim obywatelom, ID3jąC)"ID co najwui"lj lat 25 1 w d~13zym ciągu do nabycia w Bazar:r.e gzkol~
najllmiejblze?~ zam~(;hu przeciw ohywstelom ze uie pozbawionym praw cywilnyeb. , Według t~go uym (Piotrkowsk3 93).
strony adOOllllBtracyl:
. .
'
projektu wybory ~bylyby {h~~l'i!1topmowe , Kazdy
Można pl'~eto żywić uZ9.@adnioną n'lclillieję,
W razaeh D8.Jdrobm6J8zego nadwer~żenJ~ ~ l)krąg WyOO!'llzy, Hcz~ey mniej uiż 4000 miesr,- że ze wlGględu na doniosłość celów Macierzy
tych pra.w, społeczeństwo prote~tuje gor~co 1 kańców, wybiera jednego wyborcę, ok!.'~gi po szkolnej, łod~lanie z'wart~ :masą zechcą ~apeł
irzeba zawsze ustępować mu, gdyz ono m2 w rę- i nad 4000 mief.lzksiwów-po jednym wvhorcy na ni~ć zwi~k~zające się z dniem każdym szeregi
kn 8tra8~liwą 8iłę-:-8ił~ zjedDocz~::J.ia.
I każde 2000 mie~zkanców.
..
t członków Maeierzy.
. I
Głoi9owsnie odoywa !Olę tajnie: 'Vl okl'ęgatlh
D{)dać jeszcze nale~y, że d~.ieci i lud'bie nieTakiej siły rząd nie pos!ad~!
Rozumie on to dobrze l ti'ud1.10 by&oby [l~e I wiejskich za pomocą gdek, w Qkr~gadl miej ~ z:omożlli mogą również przyc7.,yniać f:li~ <io l'OZrozumieć, skoro wszelkie jego usiłowania ogramskich- kartkami. BalotoV'i'anil1 podlegaj~ kandy- l woju drogiej sercu kaid ego pohl.irn imJt}''tuc;yi
czenia praktyknjq.cycb iji~ wolności doznają ,w ~e- daci lla posłów , któr.~y cti."zyllllaH cOl1sjmniej I przez n.abyw&nie mnrek 5·kopi~jkowych, które
znltacie pordki, ro~bijając się e mm' te] je- 10 brŁek. Dopiero ci wybrani zjeidg$lj~ el{j także są do nahyeia pod wytej witkazany m
dnośei.
z oki.'liigGW i obieraj~ POSłSl do dumy. Miasta, adresem.
.
wybim;,ająee 'Wi~Gęj, ńii jednego PCl!ła, będą po~ I'
Konsofeyum węglowo , W ,;zoraj o go rb.;. 5-ej
Takich prób było jui kilka.
Nie ·wątpimy, :te jeszcze .nowe nailtąpll~."
1 dzielone na okll'\',jgl.
~ po p-ołntlniu odbyło sl~ (}góbe 'ilehr~lli(') l'!}e~ue
Wynik. zaś ićh jest. tl.!.!l.l, że tylko dreznu?! II
Drugi projełd jest tylko rozBzel.'zeniem prawa! członkó'W Konsorcyum węglOWt'go, PnH)w~)dn;e'był
społenzeństwo i wzmacDlają Jego upór. . .
:z; dni!', 19-9o sierpnia. Oprbcz posiadaczy :laemi i p. Petteri!, Odczytano !!prawozdanie za rok opeŻadne prawo, ~:óreh~ n~wet c~kolwleli: kr.ę · ·1 dOp119ZCZa OD do głos?wania dzi~riawców i ad- l )'2cJjny (od d. 1 paździerLilta 1904, r. do d . 30
powało ta "wolności, z J~kICh d.zJB d e f ~ c t ~ miniiltrt\torów, posiadsJąeych pleDlpotencye. Z o- ! wrzdl1ilt 1905 1'.), z którego okaz'uje si~, że VI poko!')!;y~taj~ obywatele rosYJscy, ~le m,oże hczyc Bób, niepOSiadająQY, ca Di~ruch~mości, projekt d{)- l c1,~ikaeh doet:llwa w~gla blła ptawid!ows, łubu
na dobrowolny posłuch u luduuacl.
..,
pU<JZ0za do głoliloVli'i&nia wszyl'JtkieD, płł!eąt~ych \ skutkiem wojny cokolwiek mniejsza, an\żeH w poCo wzięte w w;;.lee, tego bez wallu znę me bezpośrednie podatki pańutwffwC, ziemskie lub l pr~edr.lich latach.
oddaje.
).
l miejskie, wazYltldcl'l wYDajmuią(~ych oddziolne l
W kop~.luiJlcb krajowych strejkowano dogye
Nadzieję ~WyCl~lIhva. w tej walce rząd po· ! mieszkanie, nie mniej jsk DU pól roku, or~'II! długo tnk, że wU!ii:imo kOl'ź;yil!t.ać z Wttg1a zagrawinien porznc}ć, j&SO marne złudz~nie:
, . I, w3:r;~1Gtkich; otrzymujących stał~ płacę na POSEI - niclimego , którzy w micf.liąt;aeh lutym, marcn i
Przemawlaj~ za tern fakty, J&k16 wczoraj dach l'ząd?wyc.h l<lh pry.wl!\tnyeb. Co do robo~oi- ! kwietniu prze~ożol1y był b.ez opłaty celnej, Z. pozalJzły.
,
Mw drugI projekt 'WDom, ~żeby klllida fabryu, ; woda bezroboCla dohywame w~gla w kopalm2cb
Na~ód wprowadzlł w czyn ~ ,ro~Clągłem licząca od 50 do, 1 000 .p~acującY/Jb, .obitll:n1.3 ~e' krajowycb hyło ograniczone, il?ść okazała si~
Z?aCZelll~ to, co mn O~ło8.zono w }eUnl~. u®t~~ duego p~łncmocDlka; ~''1lę:\;:(I).~e fabryb maJą o~l.a- (niedoBtateCZ!.1a~ pr~fc~em gattlukl d.rol~nego wę}}le M~nlfesttl 30 pddzlermka, a illllallOWHlle na
rfić po Jednym pełnowocmku na li.il.Żdy tySIąC i O'la l')fZC'linaCt:Olle były !J.fJ., ilupekcl':eme potrzeb
ród stał si(J prawodawcą·
robotników. Pełl1'}!Bocnic.y zuieraj~ się z okrę- 1 ~rz~d~eń kopalnianysh.
.;
Z tem ~~leży ,81<;1 rach?wać. .
.
gów (których :ma być 6 w ca..łem pańBtwie) i i
Z3granioa po dzień dzii31ejezy odczuwa wieIW.RosJl na8t2~~ włdma takl~ ezaay, w kto- wybier~.ją 15 deput&t6w do dumy. Wybory wio .. ~ ki hra~l wagonów-skutkiem obfitego zhioru hnrej zDi'.jduje c8.!kow~te zastoBoWS1ll0 tc~2l, li'erdy- wciaiiskic m~h pozostać ba..: zmiany . Zwolennicy! raków tak, ~e bulowanie węgla (jbecnie jeszcze
nand& L!Allille'a o zag~dach prawodawtltlJl'!a. .
t~go projektu ilowołnjt) fii~ glbwn!e !lll. to, że l połąe~one jellt z wielkiemi t.rudno{j(\i.ami,
. "Ustawy - mÓWI ~n w p:zyt?czonym JUŻ w ra.~iIJ zaprowadzeJaia głOB()1;~I'.l.~ia .po~re'b6Chi18.
Staoya kolai wi~,delifiki€:j-Soao"iVice przepndZH!.le -- git. prodnkta~l1 rozwoJu hlstorYC!.m.eg~, go Dletylko gOilpodal."2a, lec~ l lllm mlei!Zkaiwy i szcza codziem~ie tylko 400 - 500 wagonów tak,
pOl'lhGdząc~ml .z .sa~owied~y il&~odu, orł'.'Il 11 Idel, wieł8~Y. ~ozY8~aJiby praw.o ,?ybol'cze, oraz" ~e że co tydzięń ~da.rzaj~ si~ wyp~dki :batrzymywaktóre 11 Dlm ZYją l nlega.~~ ZIDUUlom..
.
włOIlClame byhby pOab~11I'1{,Dl otrzymanego JUŻ , nia ich na. linii.
"Prllwodawatwo 19abmetuweU ps:~exylo IHl~ praw;>, obie.rania własnych, odll':l!f!lnych posłów, !
W roku !lprawol':dawc~ym przywieziono do
jaż i powinno być sohowan.e do archiwów wraz co mogłoby dać pochop do utrzymywania, iż l Łodzi 12,560 wagonów węgla) 'fil tell'} 5,560 wa,
Ilłzlaebta. unieważniła UI.t~z Cezsłrshi w wyborach ; gonów z;agr~Diczuega.
,.
z jego dzinłaczami. ..
n W. każdym
rane. Dle ono będzIe odbierać do Dllmy.
Kon!3ol'cyum węglowe liczy ooecmc 99 członnarodOWI prawa przezen zdobyte".
.__ , __ i ków.
KAUEDJUUYK TI1!nmmWI.
l~
Zeo!.'łł.lli pi":.edstawione im sprawol':danie, zaI, róvmo jak i bilans rachunków zatwierdzili.
IMION1\ Sł.OWIA.ŃSKIE. D z l S Drogomira.. J II na
t r o Sle.womirl!..
I
Posta:wwio81o podnieść ce[l~ za węgiel
S'I'A.ł..A WYS1'A WA OB P...A.ZÓW, ullca Pi(jtrkoWllka l grudzień i styczeń o 5 kop. na korcu.
nr. 16. Otw:.rta od godziny HJ .ano co godz!ny g wieWobee nieMpokojnego cz~su or~.II'; niedo!ltatecznej liClby 8łoohs.czó'w, uchwalono zamki1ąć
O posiedzanill rady ministrów w Carnkiem czarem.
Siole dni!}, 18 b. m., c:Nown1e Wremi~l,) podaJ' e
GWIAZDKA. D z i ś Gwia.zdka w Przytułku star· kursy dla. pt'llaczów kotlowych.

I takie zdobywanie iatotnie

rozpoc"ęło się·
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Wolności !!O'Wią~ków. zgromadzeń. prasy, nie- ł

I
I

!l
I
I

l

I

,I

l

i

l
l

I

Narada w Carskiem Siole.
,

ilzcz8jl\óły nalllt~pnjące:

K. Oł O

ców i kalek (Uzi6:1ns 52), o godz. 5 po pol.

Tt

~-_..-

'"
l'1
Wł asclłle

dom óW.

ZI.\n:ad K{) ł ił.

ł

W ;a ..

Ń1'3ieieli domów i lokat(,r.ó\V przystąpił do opra~
cowauia InOj'ektu, J.;aki Vi' zas!ui;zie p:{'~yjP,ty zotem u'" "'zele, """pros",<''''o U" pO"l'cd'''''"Ul'"" d"iahi. czów ;p~łecznyu(j"h; A~"Gucz~;wa, '" D. S"'zip~n';, W.
U'
:.~ ~ ~(
stał przez wiec obyws.teli, dotycząe.y oh~iian.ia
hr. Bobrin3kiego i P. b;!i.r. Ko rrf.. , tll(bi~ż kHku- i
J~ r@.. ~
.
11,.
wpisow~go z 15 rb. do 4 i 5 rb., aby tym ajJoMstld cdonków rady p~u!1hva: hr. SolskIego, Sa- i
Isobem :lIjedu&ć jalmajwiCjkjjzą J.iczb~ czlouków i
hUl'owa, Frisza, Ta.g2.ne~W8 , Oboleń3ldego, Rieh .. i
6 ! żeby rzec,zywiśoie Koło mogło być wyr:u;ieielem.
tera, UakiilIa von Gy1clenh~ndB, hl·. Ign~1;jew2, l . Wystawa. D.dś o godz.
",ioozGrem z08ta ·· ! i przedstawioielem Ophlii i. iut,ere~ów ogólu mlfi3ta.
,.
b
' .
B"
me otwa:rt~ VI lokalu cL 11 t n h (ul. PiotrkowBk~. !
h~r, Budberga, StiSz.mtltlcgo l • mmwtr!1. Uły-!
108) wystawa obrazów StaniBława Masłow- i
Z"i~z~k 16kan~ ~olsk.iClh, •Posied'lltuie C1d~ll: ,
giU8, We!'chowfilkieg(~ i ia.nych. OgóleID bylo 35 ! skiego.
•
! ków łó.dztil~g() oddzl~łU ZWll~~rm ~c1t~rzy poltlluell
o:;ób.
!
Ohrazy te HU3trują najwięKsiiI<: d:t:ieło Adama od?~dzle 8H~ W'. nadelHld~ącl} med7.1el~, o g~dz.
Najpierw dano głos d~ialacswm apolem~;:;ym, ! r.łiokiewif.l7~, "Pan Tadolll'iz!l.
2 ~ pół, pOpOłlldultl, w lokalu pny ulIcy D~lelGum,kowowi i Szipowowi, zwolennikom głosowa.- l
Wyst~W2. bli,dzie Qtwartl.\ tyiko pr~cz dwa ueJ Xl.l 31.
2
nis p{)w8~ecbnego. Nie wdając siEi w 8~ozegóły, II t·I\'O'odnie., codziennie od ~odz. 11 rano do 8 ·e.J· 1
.,młodzież dla młod,itiei"."
W duiu 27 ~rll'
obsi:f.wali oui przy s'wojem zdaniu. Bai'. Korf 0"to
~
J . .
ł'
h
wieCmOl'ilID.
WeJił.!óe
dla
dorosJvllh
20
kop.,
dla
dnia
o
$!odziule
5
no
poIU'l'Diu,
W sali Towarz.
świĄdG~ył iJię rÓwnIeż z~), g osowamem pOW~lZec "
~
I'
nem. Hr. Bobriu2ki powiadxi:ał, ie mHoś<i ojczy~ I u\!zuiów i UCf.CUl:H0 10 kop.
(Lntniu (Piotdw'i1SKf< 108\ grono młod'&ieźy zal
Pl'eoamcratorzy cRezwojll) i ich rod%iny pła · ! mwn:a unądzić bez,?{}ten~jon&lny podwiec~orek
zuy itniawala go przyłączyć się de opinii d~ia· ! C:,I". tyBro 10 k.oD•. od osob J"7 .
It literacki, prS:('ZIl&CzeJ'a.e całkowity duehód z prtedłacilólłv ziem~kieh. Wa7-y!łcy e:.;terej nalegali pny~ l
-J
.,
t~m u~iIllje na koniee:ilDo8ó zwołania jaknajry-! . VI ciągu tr~~c,~ ~ni Ś'Wi.~tac.znyeh objaś~ie: ',staw,iellia ml. rzecz. wpisów .d~a tlb'1.~możoyeh
chlej Dumy pańlitwo"T0j,. która j(~dynie może Ul'a- . rr,Hł ohrazó~ podJ~u s:~: w me(bnel~ o god:l:. ~ ej uc>smów szkół polskICh w Ł')a~l. Sympatyczna
toWł.Ć Rosy~ i przywl'ódć spokój . Na.stępnie h..
wieczorem actwolmt Alekaalld~}r .Mogilnicki, w po~ l g;otowość mł{.\l1~ieży, 0l.'g5luizującej przedstawienie,
Witte zadał obrońcom głosowania powazl5chncgo lliedzia~ek p. Włs.dysbw Borowski, we wtorek! ze.słngujc n~. poparcie. Bili~ty mo:r.D.B nr.hywti.ć
c:tły Il~ereg pytań, celem wyjia.l!llienia spmw, mo- p. Stanlsbw Łąpińł1ki. Wy8tawa podflfol»S tych? Vi' zakładzie kwiatowym p. Ehrlich.
gąeyeh Vi ich nieobeClWgci wynikuąó. hkoż dz.ia - t!'2'.ech ani ~wi~teeznych ~~d'lAie otwarta od
Zabójstwo rewiroweg9. DziBiejszaj nocy pod
b.czo społeczni, po udzieleniu odpowied'lli I opn- rano no 8 v:n~czorem. Vf Brodę, ~ po~oda WH~" f parkanem, ok8.!aj~cym uleru(lbomość JI& 76 pn;y
ścili. posiedzenia.
czor~u" m!odz:6ŹY,. t1T:~u~ont:g{l gr.a.ra~lem_ pau, ulicy Nawrot ZUalC:i,lOnO z,,~łoki I'i\'lwit'owege 3 go
Na~tąpiło. .wyminna :"dań pom.i~.dzy I~injs~r~- I w;8.,a.~ ~ O~~~Ie ~t.v:r;ą .~l.k? ~~ g,odz, 4 ej po cyrkułu po'h(ly'jnego, 50 letniego Flllp.ll. I:w&no~v§.
mi i członkalK:lI rady pdstwa. Mmlstrowie r!'mu- ; P(h!1?l'lH.,. n~~"~pl1H' ;,uu ood~~e~uw 0,1 11 rano do
Oględźlilly lekarza Pogetowia. ratunkowego,
rujow. Rutler i Tołstoj, naczchly prokurator sy- 8 Wleozm. (lm. d\.) dm~ ~ !ltyc~~.H)' 1906 r.
! któnl' wezwany ZOit'll o godzinie 3 ej nopolu nodu ObolensIki i kontroler pailstwl.\ Fiło!lufow i
~utr~ ,J~l>.O w· d~len WlglhJtly wystawa czyn · I dniu: stwierd.ziły, ie zabity Iwanow mf\·r~!f,płiJ.ta.
bronili projektu, obejmnj~cego ghr,owani~ po-! ną me b'i aZ1e .
n~ głowę tcpol'em, orł1.:~ dwit) ntny w prawem
)laeierz slZkolna. Osooy, które nabyły bile- l p~li<l~kD, mogące pochodzić od knl rewolwelo ,
wsv,edme i wybory dwn~topi()iowe ; inni zaś do· l
wodgHi, że należy poprzestać lla ro~9,;erzenin! ty czł()nto~'Vłi:,de l l'oblowe i 5-rublowe w Baza- ł wyen, a!b() też skutkiem zadania razów ostrem
prawa wybor<lzago, przyozem jednak zwolennicy l r~e a-.;koluJm M. Nowackiego, prOSZO.ll0 są pr~ez żelazem.
~enztH\!ll co do g~~:ieg6łów różnili tlię pomięd~y l Łódzkie Koło Macierzy 8~kolneJ o łaskawe po· l
Uderzenie topli>rem zadane było z góry, przetJob;. Ostatecznego ad2uia na. piel'W6~em poeie - ! !.lanie. w . tymże bazar~e swych n~~wi8k , Ilum\!)- cinajti!lc cz;:aplI~ i :-.Iagl~biają~ fj~t.rXoil , t~pora. at dt)
tbenin nie powzi~to woale i gło!1owanio nad prQ- f rów bIletoworaz serYJ.
open mózg0wylib. POgOtoWH~, Jak tWierdzą właOprócz mjnjstrów

prezeaera rady, hr. Wit-
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ROZWOJ. dze policyjne, wenIlane zost~ło dopiero około
godz. 3·ej w nooy, przez przybyłą na zmianę
umoobronę domu ~ 74 przy ul. Nawrol.
Trupa przewieziono Dt\ żądanie żony do mie ..
~zlUl.nja, przy ul. Juliusza. 11.
\I

Tewarzystwo krzewienia

oświaty.

\'HWFJy~etu

ludowego, który n03ić będzie miano
powszechnego, zacierało głos kilk~ osóh. Mi~dzy
inne mi dr. Trenkuer, który, opjonJąc się na Ilabytem VIi' Knkowie doświa.dczeniu, gdzi(~ brał
czynny udział w pracach miejsoowego uniwersytetu ludowego, naziom zel:m!nym wiele cennych
wsk.azów€k, które posłużą jako materysł pr~,y
szc~wgóło'Wem opracowywaniu planu dzi.ałalności

zwrócić, przeto zaWiadamiamy szanowną rad_kcn,
Nc lUto'ltos~óW z poczty.
zostal utworzony "Komitet robotniczy", wybrany z poS. G, H. R., P. G. I K. G. 60 kop. - A. Węekie
śród robotników niciarni, który zajmuje się rozdzialem
"icz 50 kop.
nadeslanych OfiBl'. Komitet poa:ada wlasny lokal w Wi dzewie ul. Nlciarniana nr. 2t.
Na głodnych na gwiazdkę.
Ogólne osłabienia. W c iągu dnia wczorajszeDr.
A.
Tochterman
5 rb. - Zebrane przez K. Dago następujące osoby ule~}y 0~óln6lI\u osłabieniu: na ul.
widczyńskiego od spólpracowników z fabryki mr.szyn
Solnej nr. 9 Taft Stark, lat 18, pozostający be~ zajęcia
Edmunda Stefanul& 17 rb. 50 kop. - Józef Pletrzykowi mieszkania; ns ul. Blilnedykta nr. 33 Rozalia Kempiń
ski 1 rb. - Witold Lorentz 3 rb.
ska, lat 22; na ul. Poludaiowij nr. 44 Chan~ Zilberberg,
lat 14; na ul. Piotrkowilkiej nr. 25 Józef Ptslbowski, l.t
Na komitet obywatelski.
30; na Starem lVUeśeiQ JOlltk Zokma, lat 42 i na Rynku i
Apoloniusz
SZ ylllański 5 rubli. - Ma.rY!l Morawska
Baluekim czlowiek, lat okola 50, od którego nie dowie- ! 6 rubli.
dziano się ani na.zwiska, aut IIldrasu.
.
!
Na głodnych ?'obotników
Na"ad. Na przechodzą.c ego przez ul. Sredni~ Emi- ~
la Groszauga, ślusarza, lit 23, okolo domu nr, 149 na- I
Pracownicy wydziału mechanicznego skladu mono-'
padlo dwóch ludgi, którzy l1eżem zadali !)lu ciężką ra- i polowego zlożyli 5 rb. 10 kop., mianowicie: Stecbbardt
nę w krzyż. Lek8.rz PogGtowis, udlilieliw$;(y mu pomoey
50 kop., Olkowskl 50 kop., Zieleziński 75 kop., Antoni
D3 miejscu wypadku, odw!ód go na dalsza, kun.cyę do
Augustyniak 50 kop., Piotr Cieślak 40 kop., Stanislaw_
szpitala Poznańskich w stanie groźnym.
Mietelskl 30 k., Józef Brzozowski 50 k., Karol Kubii'
30 kop., Antoni Saliński 20 k., Jan Dygasiński 20 kop.,
Józef Kurczewsk! 15 kop., Aleksander Garnim~ 20 kop.,
Bystrzycki 40 k., Fr1\ckiewicz 20 k.
iż
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A~; MiG~iewi~Ia, !

1- uGlGmniu
I..

Złożyli;

N

g

pomnik.

Józefostwo Zimowscy, zallliaat wizyt świątecznye.h,
1 rb. - Złożone na ręce ks. Bakala.rczyk& 2 rb.

N

ft

S

zk

fi

ł ~.

na

~

Zajączkowskie 2 rb. -

l

Na

I

,
powie- I

Na najbiedniejsze dzieci.

I

CUlltdzyńskle,

M!\llia. Stefcia, ZosIa
zamiast choinki,
I 1 rb. - Henio, Manio i Romek Drozdowscy, zamIast
, podarku na gwiazdkę 3 rb. - Marychna i Leszek Wyganowscy, zamiast upominku gwiazdkowego, 3 rb.-Zosia,
I Bolusia i Janka Dobrzyccy 1 rb. 50 kop., oraz Cieplą

j

!I

odzież

głodnych.

A. Węcktewicz 1 rb.

Kroplę

Mleka.

!

Na robomtków nicim'ni w Widzewie.
Doktór Adam I Janina Leszczyńcy 5 rb.
__ '.!1ILb

zebrane w pracowni kapelUizy p. Schlee 4 rb. 53 kop.;
Henio G. 50 kop.; Mania, Jadzll'1. Bocheńskie, za.miast
choinki, 1 rb.; Karol i Jan Jonscher 6 rb.; Janka, Marychna, Kazio i Stasio JarzębowIlcy 1 rb.

I

noworocmyoh.

A. Węckiewicz 50 kop.

dziecinną.

L.

t _

:;~

STAN WOJENNY
w Królestwie Po Iskiem.

OFIARY.

w!IIzlędzie zarząd,

pewinszowań

N a chleb dla

,
1

D~;isiej8zy ft Waraz. Dn." donosi: Na za~a
dlie Najwyższego Ukazu z dnia. 12 go listopada

obejmujące " zrzlilczenia się przez ich dzieci urządzenia choinki, 2 rb ;

przy opracowywaniu l'ttgula,minu sekcyi,
rzonego przez zebrallli.e ogólne.
Co się tyczy wysokości opłaty, jaka pobierano. być ma od słuchaczów, to 'Wi~kl:lz(lśĆ uznahl, za włd~jw8, aby za k~;żdy pojedyńc~y wykład ozna.czono opłstę na 5 kop., za seryę zaś
odczytów 20 KOp.
Co do wyuagl'odzenit. prelegentów, to Vi zasadzie llehwalono h07lorarynm płacić.

Zamiast

I\

szawie.
N!'. chorą Mll'y&nnę Pgjewską z O·em drobnych
Przemawi&li jeszcze pp. Krz00?;kowski, Hejpozosta.jącą w nędzy wyjątkowej, zamieszkalI!;
ml1ll, Hil'szberg, dr. PrzedboffJki. M. Hertz i iuni. dzieci,
przy ulicy Lagiewnickiej nr. aD, m. 29: M. S. z SaraU Z11&110, te lJla.lęży do proje,ktowanego uni t towa 1 rb.; M. J. 1 rb; rodzina. Morawców, z powodu
KweEltyę tę hęd:de miał

-1-

K. G. 55 kop.

~ekcl'i.
POl.l.czaj ą(~8 również w!lkazówki fllilWlllll paui
Rudnicka, wyj IliŚ aiając6, W j~ld spo8óh prowadzony był i jest v-n!wel'sytet ludowy w War·

wersytetu wprow~,d:llić krbtlde kur,m,
jeden lub dwa wyg,ł~dy, oral; ciągle.

3

mi

WCZOl"l>j, ,

egodr. 8 1/» wieczorem, w lokalu p1'l1y ul. Dzieil1ej nr. 31, odbyłu się posiedz,(śuie ,;rganizgcyjne
tneciej Sekcyi alltonomicznej Towarzystwa krzewienia oświaty. mianowjci{~ U ni wersytetu po~
w8zechoego. Przedow8~y1!ltki<:lm przyi.it~piouo do
wyboru zarządu sekeyi za pomoeą tajnego głO
sowania. Wybrani l;lf}stali: dr. Kanfm&ll (prezes),
p211i Rudnic:ka i dr. 'l'renkoer.
Dr. K;luf,'l:ian pl'z.i.id!Jtawił :wbranym w ogólnyoh z~ry()a ('h projekt c;rgani::r;s,cyi uniwersytetu
ludowego. Projekt ku ohejmuje z&kres kursów,
system nauczania, ust~nowienie oWłaty od nl:lz~sz
czajl;cyeh na wykbdy, oraz okr~śienie mmny
,...ynagr()d~tm.ia. dla prelegentów.
W sprawi 0 orgtmizacyi pl'Ojektowanego oni-

Pi,!tek, dnia 22 grudnia 1906 r.

l
l

r. b. główny naczelnik kraju uznał za niezbędne
ogłoszenie stanu wojeunego we wszystkich dzieaięcin guberniach KrajIl' Nadwiślańskiego rozcią

l gną wazy

!wośdiach
i
i

na cia działania przepi9ów o miejscoogłosl\lonyoh w stńnie wojennym (dod~t.

~o .art. 23 t. II zbiór praw, wydanie 1892 r.)
l mu\Uowawszy oza.8owymi generał·gubernstora

l mi:

armii generał lejtnanta
Zarząd sekcyi post2.ra si~, w miar~ ro~wojll
B. asiliski fi rb. - Wańdzia, Stefcia i Staś Sie- l Weiss w WUlIzawie i gub. warszawskie, dowóduniwersyteto, 8ng2Śować 'IV charakterze pl'elc· I kluccy 1 rb. 50 kop. - Zebrane w mieszkaniu M. Sko5 dywizyi jazdy general-Ieitnanta
I, morowskiego 1 rb. 20 kop. - Antoni Ostrowski 1 rb. g'entów facbowców.
~ Elllilia Horst 2 rb. - Z. W. 1 rb.
l go w gub. kaliskiej, dowódo~ 14 dywizyi . jazdy
Zebranie zakończono omówieniem spra.wy, '
Na biednych, pozostających bez pracy.
dotyczącej Bposobn org&sizowa:cia odczytów.
! generał. lejtnanta Bohylewa w gub. kieleckiej,
W . Dobrzyccy 1 rb.
W cela wyboru i 8ogregovvania odczytów,
1dowódę~ 6 korpusu armii generał-lejtnanta Griburząd. obowiązkowo b~dzie dobiel' al z pośród , Na stypendyum imienia ś. p. Aleksand1'a Kopczew- l
gkiC~O w gub. ł~mtyń8kiej, dowódcę 14 korpusu
ezłoui:>ów k.Uka osób dla spólnego omówienia •
skiego, tragicznie zmarłego.
s~awy.
armu generał-lejtnanta Kokorina 'tV gub. lubelEdmundostwo Brillkenhoff li rb. - Wladysbwostwo
Co do 1okaH, 111 których możuaby uU'i:ądzać Weil 5 rb.
skiej i dowódoę 10 dywizyi piechoty geuerał-Iej
wykłady, to wyhm'om ich równi~ż zająć !liii ma Na głodne dzieci 1'obotnik6w m'ciarm w Widzewie.
llrezydyum. Za, najdogodniejflze uznano gmachy l,
toanta Sza.tiłowtl w dnt. piotrkowskiej. dowódcę
Lesio Tyszka, zamiast strojnej choinki, 3 rb.
s~kQły przemysłowo-rękodzioloie:6cj, ~~koły R&c- !
15 dywizyi jazdy generał-lejtnanta. Kwitniekiego
roiosł przy ebrześciań8ldem i żydowskie m Tow.
Na chleb dla głodnych.
w
gnb. płockiej, dowódcę 7 dywizyi piechoty
dobroczyu!l< wsi i fz~oły Handlowej.
[Halina Morska 1 rb. 50 kop. - Józtlfostwo Zimowscy
Szcz€:gólowo opracowany regulamin, po za- I 2 rb. - Wac:aw Wojnarowski 3 rb. - E. G., Zebl'lllle generał-major~l Botakowa w gubernii radomI.
u znajomych 25 kop. .
łatwieniu epr& w, zwi~Z&i'JycLl z otwarciem uui·
skiej, dowódc~ 13 dywizyi jazdy generlilł·leltnan
weI'llytetn ludowego, ~arzlłd przedstawi na naNa Maci~'z Szkolną.
8t~pnem zebraniu ogólcem.
l Józef9stwo Zimowscy 1 rb. - E. G., zebrane Ił znA- ta. Sykałowa w gub. Siedleckiej. O miano'tra.Od ozsladnik-ów piebrskioh. CzellAdnicy pie- jomych, aD kop. - Henio G. 50 k.
niu cZ~8owego generał gubernatora w gub. sukarscy 2awiadsmiaj~h że ostatni wypiek pieczy- i
Na Ochronę l katolicką·
wa b~dzi3 jutrQ po południu.
! Józefostwo Zimowscy, ZAmiast Wizyt świątecznych, wa1.sltiej neatąpi dodatkowa rozporządzenie.
Świeży ~;aś wypiek odbfjldzie się dopiero w śro- 1 rb. - Apoloniusz Szymański 3 rb.
Główny Naczelnik kraju powierzył pr~ytem
d~ flAnO.
!
Na ?'obotników niciwrni w Widzewie.
wymienionym osobom urzeczywistnieriie na miei'
'W
d"
'1' D'
l
Aleksander Pilęer 1 rb. - Robotnicy z oddzialó,,:
/kI zgromi '811& CIeS l.
llla. 21 b. m. o g. ! postrzygalni i wykończalni z fabryki Geyera 5 rb. 50 k.8en praw nadanych mn z mocy art. 19 wyżej
S po pnłudulU odbyło li!j~ p0siedzenie \!;gromadze- " Apoloniusz Szymański 2 rb. -- Tkalnia ~kcyjnego Tow.
nil!. majstrów ciesielskich. Na pOiliedr.olliu tern Marknsa Kohna 19 rb. 32 kop. - W. K., gimnazystll., przytoczonych przepisów ostanie wojennym,
zostali wyhrani: mI. stariill:J:ego m!ilj/jtr~ p. Adolf Aj, 1 1 rb. - Rzemieślnicy fabryki Leona Allarta et Ko. oprócz 'Wskazanych w pnńktach 5, 6, 7, 10, 17
llf.t n(Jd8tar8i(e~O p. Ai:l.2't!st Zillie (młodszy), um
złożyli 10 rb. 70 kop., mianowicie: Borcz"k 50 kop.,
t"
,,~
ł ChesIl 20 k., Necel 20 k., Naj 15 k., Golębiewski 15 k.,
i 19 pełnomocnictw, które generał·adjutant Ska.ł
sekretal':t1A p. Kv.~imi5rz Nowioki. WypiiSanO na . Chacelewski 20 k., Kowalewiki ~O k.. Dominiak 15 k.
łon zachował u !liebie.
e2:eladników 26 lu.ndyd~tów.
Golnik 20 k., Pncewlcz 15 k., Swabe 15 k., Wasilewski
15 kop., Potakomikl 20 k., Łykowski 20 k., Splawski 30 k.,
Wa9'szawsk~i Dniewnik.
Wyj ad. Z }1owodn wyjazdu profesora łódz- ~ 1'l1asopllst 20 k., Strzelczyk 20 k., Sten~piński 20 k., Kitel
klej S"g,oly Prwroy1łłowej p. Zygmunta ArUte· 30 k., Ogrodowicz 15 k., PliszKe 50 k, Frll.ncz/1k 20 k.,
wicza, który jnż od Nowego .Rolm obejmuje miej- l Kwintktewlcz 20 k., H!tgrowski 10 k., Krzepicki 15 k"
Z ostatniej chwU~ ..
.
Bromirski 30 k., Chowman 10 k., Janowski 5 k., MIszkoI'l~e dyrektora 7 klaIJowej S:ŁKoły Handlowej p. I rowski 30 k., Owczarek 10 kop.. Szymczak 15 k., WinLoterya. Dzisiaj w drogim dniu ciągnie
Wereckiej w W srilzl.l..wie- uczniowie Szkoły Prze· "' uickl 10 k., Fiszer l5 k., Świders ki lO k., Ron 10 k.,
nia V-ej klasy 185-ej loteryi klasycznej padły
mysłowej :dożyli 8 rb. 55 kop. na głodnych. . Góralczyk 50 kop., Najmajer 50 1;:" Rlltkowski 50 kop.,
.P. Al'Etewicz, źegnając swoioh llczniów również l' Dęl1iński 30 k., Pawlak 26 k., Wrublewski 30 k., KrJ- na8t~pujące ważniejsze wygrane:
i1'ZczerZG, ,-,;tlk i Qni J' ego, zło:l.vł 6 rb. 45 l·Op. Dal , si!!.k 30 k. Sitt 20 k., Druhn; 10 k., Gużyński 20 kop.,
8009 rb. nr. 13265.
,
oJ
t J . . , Zarzycki 10 k., Krysiak n·gi 20 kop., Botwinowsk! 20 k.
2000 rb. nr. 1124, 4379, 10899, 7563,
ten e!Ht1 cel.
l Stasiak 10 k., Naj 20 k. - Marl'II. MOflt.\vska 2 rb. ~
17487.
Wez.oraj wieczorem p. Arlitewicz opugcił! Jll.nka, Marychna, Kazio i Stasio Jarzębowsey 5 rb.
Łódź zun łnie
i
Na tychze robotników do uznania. ks. Rogozińskiego:
1000 rb. nr. 64,24, 11008, 12493 1353:.ł,
i'c
.
~ Wojciech Certowicz 3 rb., BroniSŁawa Urbańczyk 40 kop. 16327,
18246, 22931.
'
Nadesłane. Ponieważ wiele osób chce przyjść
z pomocą pozostawionym bez chleba robotnikom z nlDla naibiedniejszych.
400 rb. nr. 281, 4854, 7878, 9163, 10763,
.iarni w Widzewie, lecz nie wiedzą, gdzie się z oflaraO. L. cieplą odzież.
12796, 17268, 18442, 21019, 21484.
,

J

I?la naibiednietjszych na świ~ta.
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Społeczeństwo na.sze, od lat czterdziestu guębione przez binro~racy~, która tłumiła wszelki
obj&w iyeia, pędziła na ogół żywot gnuśny-za-

sklepione w eod;de~nych .pl)ws'&e~nich sprawa.ch.
Gdzieś h.m w głębl wrzała ożywHmiO rohota nad
nświ&domieuiem ludu, pracowały party" skrajnor:.o!kaloe, ~liil na pow ierMhni ?yło cicho. Była
to Jednak CIsza pod bnr~ą, a cIsza tak przygnębiaj~ca, że zdenerwow8nIe ogólne ogarnęło masy,
wyra:t.iło si~ nawet w literaturze, w zl.I.wiłowamu
publiczności do utworów, obnażających owe pro·
CCBy psychiczne, szarpiące dusze zwątpieniem, gdy
da.wne ideały jnż się przeżyły, a nowe jeszcze
nie skrystalizowały ei~ 'VI kutnHy wyraźne.
Od roku prgeciei, od chwili pierwszych drgnień
rewolucyi rOtlyjskiej, wypadki zacz~ły biedz z ta..
k~ siłą, źe już metylko ludzie C\~lllazych nerwów,
ale nawet najbardziej zahR.rtowani lub najzupeł ·
niej ohóljętni penvani zostali w ten wir sza.lony,
doszli do najwyższego napięcia nerwów, którego
wynikiem jest powszechny stan zlI>uiepokojenia.
Chwila, któr~ obecnie przeżywamy, jest nic ·
zwykle doniosłą dla całego pańliltwa, zmusionego
biegiem wypadków do zasadniczej zmiany swego
ulltroju. Dla nas jest ona. o wiele krytyczniejs~ą,
związani bowiem z RO.3yą w jeden organizm polityczny, musimy dzielić jej 109y bez wnglQdu na
ostateozny wynik rewolucyi, która i nam ukazała
zorzę swobody. .
Zanim jednakże ta upragniona swoboda
utrwali swoje panowanie na ziemi naszej, zanim
słońce wolności ogrzeje j~ swemi ożywczemi promieniami- nie jedną jeszcze cięiką cbwilę przeżyć Dam wypadnie, bo walka o wolność jeszcze
nie skońozona i kto wie, C'j,y dopiero teraz nie
rozpoczyna się na dobre.
S~(illlłc z tego chaoau, jaki obecnie zapanował w całem państwie, gdyby nawet rząd wszedł
na dl'(lg~ szczerze konstytucYln~ i 2:'yskał poparcie wszystkich żywiołów umiarkowanych, wrzenie nie ucichnie odrazu, innem tylko popłynie korytem. R ilZpCO:Uą się walki partyjne przy wyborac h do ciał reprezentacyjnych, wskutek roznami(jtnienia rewolucyjnego niesłychanie zażarte,
zużywające wiele sił i energii, denerwujące nie
mniej od dzi siejszych wybuchów rewolucyjnych.
Jednocześnie, czeka nas olbrzymia praca
twórcza nad odrodzeniem pl'~ez dlugie late. niewoli i wrzenia rewolucyjnego kraju, który na. ogół

!
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biorąo z~bożał hardzo. Trzeba na.~ będzie odbu·

l' jak

*

race ogniste rozświetlających ciemny hory[dowywac cały gmach naszego życia narodowego, . zont ohecnej sytuacyi.
'I z~ujnowany 'prawie do podstaw,;
odrod~ić Xlasz~ l..
W t~kim IJtan~e ~ucba łagodny wpływ wra, siły ekonOWIC.zlle, DMze 8~koln:e,tw{); wytworzyO' i~ń. podniOsłych, JakIch dostarcza nam sztuka
! nowe warunkI bytu dla w8zyatKwh warstw n:,,- piękna, spełnia funkcye na.jskuteczniejszego 1e8%ego narodu;, S\walczyć hydrę analfabetyzmu, slo· karatwa. To też l.1sjznakomitsi h}'gieniści hka ~em dokoDnc rzeozy ~()d.stawo·wy(Jb, na których,
rze zalecają dziś zwiedzanie wy>3taw sztuk pi~k
, Jak na ,opoce, ~prze Sl~ l ugruDtuJe prz.yszły na!:!z nycb, uczęszczanie na koncerty i do teatrn, lak
l byt pohtyczny l ~o~wój knln.tural~y.
środ~i, lecznicze. Pójść dwa lub trzy razy 'na,
. Do pracy takieJ, do rozwl.ązama tych ~lbr.zy- tydzlell do teatl'U, na koncert lu\) wygGaw~ obramICh zagadUl€ń, które p08tavnł& przed nam, wJelzów jest to wproflt leczyć siebie.
ka. c~~ila dziej0Y"'a, a które vo: imię patry.oty:u~u· I
Z drugiej )ednakźe strony, aby środek ten
zwu~~ac 8kuteczUl~ w!pada: me tracąc. an.l chvnl: I wywarł o~zeimvany SKutek, rep ertuar teatrów,
cŁasu-:-;-poti'ze?a sil, nle~~yKłycb, n~pJ~Cla całe!
kcncert?łV l rodzaj wystaw sztuk pi~k n p.lh mu·
energll nasze] , trzeZWOSCl poglądów l rownowag! gzą stac na wysokości chwili i d o star () ,~3Ć wraumysłowej, aby sit) ustrzedz błędów fatalnych
żeń podniosłych, u!lzlacbetniają cye h, gdyż t akie
w skutkach .
•
tylko wywrzeć są zdolue ów wpły ~;; ła5Ęo d i.ący
Zdenerwowani i wyczerpani do podj~cia tll.·· nerwy, (I który przeważn i e na.m idzie. Po zatem
kicj olbrzymiej pracy nie bEldziemy zdolni. Dla-- czytanie d~ieł wielkich pGctów, r.włas~cza wietego też przedaw8zystkiem starać się winn i śmy czorami po wypadkach daia, W8~l.'ząlających ner ·
o zapanowanie nad nerwami przez uj~cie ich Vi kar- wy, jest również skutecznym środkiem na. ica
oy pny pomocy silnej woli.
uśmierzen i e, ju~ przez sami) odwrócenie myśli
Sama jednak wola nie wy8t8re~y, a raczej win nym kierunku i tagoclząoy wpływ poezyi na
trudno się hędzie zdobyć na nią tym, którzy do- dusza ludzkie.
sz.li już do tnkiego p odniecenia, że lltracili panoNie błbdźmy jedne.k eamolubui i lecząc sawacie nad 8obłl, za.przepaścili idrowy s:.mokrymych siebie, pomy ślmy te?; i o tych, którzy nie
tycyzm 'W powodzi pogło3ek sensAcyjnyoh, z bły ·
posiadają środków nietylko na uśmierzenie więskawiczDą tlzybkoloią zmieniających jedna dmgą ,
cej może, niź nasze. starganych nerwów, ale
Że tak jest, że 'IV ten sposób zdcnerwowa- wprost na. życie. Urządzajmy din nich widonych posiadamy już legiony całe, dowodem ta wiska teatralne i koneerty popnlll.rll3 po cenach
wiara naiwna, z jaką przyjmowane są przez o· jaku!tjprzystępniejln:ycb, zapozullw3jmy icb z u·
gól wszelkie nłtjmniej wiarogodne pogłoski, któ- tworami poetów naszych, pomni, że nie sa.mym
ryolt takie mnóstwo krąży, zwłaszcza od OilllSU tylko chlebem ezłClwiek żyje, że gdy do duszy starstrejkn pocztowo-telegraficznego.
ganaj bókm i zgn~bionej wedrze się promyk
Trzeba więc uiyć środków bard'Lięj rady- świs.tła i rozjllŚui pa.nujące w niej mroki, zrokalnych, aby dobroozynnie odd:&iałały na uśmie- dzi jednocześnie moc wielką i złagodzi ową gorzenie podnieconych nerwów, gdyi dopiero po rycz, co ją niemiłosiernie nurtuje.
ich uśmierzeniu zdobyć siq będzie moina na wo. Mieliśmy tego dowód na. popularnym podl~ doŚĆ silną do zupełnego icb opaoowania_
wieczorku mickiewiczowskim, widząc, z jak roz·
Jednym ze środków leczniczych, koją.co radowanemi obliczami opus~ezały śal~ SeUina
wpływają-eych na podrażnione nerwy, S,\ bezwąt te liczne tłumy, ukojone uatchnionemi słowy
pienia sztuki piQkne: wystawy obrazów, koneer- . wieszcza Adama. Organizacyą takich widowisk
ty, t9atra
popularnych, z biletem nie droź~?;ym nad 10 k.,
To :iłagodzeuie obyczajów, jakie daje szta· powinno się zająć gorliwie nasze Towarzystwo
~a, jest nam dziś o wiele więcej potrzebne, niż teatrslue, boć i na niem ciąży obowiązek zba<
kiedykolwiek, Dtainion0 z różnych stron uczucia, dzi? się do nowego życia, gdy w!lIy3tko naokolo
dosdy już do napięcia nerwów, graniczącego staje do apelu, demokratyzuje się i przygoto·
z pasyą. Wytworzyło to atm o sferę społec1.ną , wuje do tej wielkiej pracy narodowej, której
w której wyżyć corlA~ trudniej. L'ldzie stają się mil'lno-odrodzenie.
coraz mniej odporni na. wpływ każdego silniej"
S. J .
Bzego wrażenia, a wrażeń tych :lŻ do przesytu
jll'zynoai dzień każdy. Coraz trudniej utrzymać
się w równowadze, coraz trudniej zachows.ć spokój i samobytycyzm wobec plotek i pogłosek,
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wija pieszczot.liwie dziecko w wykoronkowanej ] 8Zy raz się skrzywiła, targnąwszy niecierph "ie
koszulce, z niedokończonym snem na rzęsaclI.
grzebieniem, kiedy uchylily się cicho drzwi i zaj ·
Szarpnęla za sznurek, roJeta pomknęła w górzala przez nie twarz Walerki.
IMIENIA BOLESŁAWA PRUSA.
rę zdrój przejasny wlrysnąl w Niusiną bom-- Już nie śpię, nie! - wola Niusia, tlo8trzeglszy ją w lustrze. - Dobrze, że ś przyszla.
bonierkę·
I przez mgnienie-dziecko w wykoronkowa- Tak się targam ...
9)
nej koszulce, z główką zdrój przejasny chciwie
Dzoiewczyna zabiera się do uwolnienia zaplą·
pijącą i niedokończonym Silem na rzęsach-zdaje
t anego sztucznie grzebienia.
8ię wykwitać z błękitnej gtębi kwiatem dziwnym
.- Co ty dziś tak pó~no? - medytuje Siusia., zasiadając na krzeeelku przed tualetką. .
i ślicznym.
'-- Bo to pó~no? Jeszcze nie ósma. To Niu'- :::ilOllce! Naprawdę stollce!
Dachy aż oślepiają nieos c hniętem szkliwem sia tak wcześnie wstala.
(Ciąg dalszy, patrz nr. 283,)
d eszczu, szy by \y ros aca
lrzęSIS"yC
"
ll, a t am wyso - Jakoś mi się nie chcialo spać. Slońce tak
Słońce!
ko - plachta z modraków samych zszyta, coś, ślicznie świeci... Ach, jak to dobrze! Cieszysz się?
- Pewnie. Nie moglam spódnic nastarczyć.
Głosik Niusi d~więczy taką radością, jaką od- jak wiosna pięknego, jak wodae tonie, świeżego
Co wyszłam, to się uszargalam, jak nieboskie
czuwać może i umie tylko dziecko i to dziecko j ak radoś ć Ninsina.
s tworzenie.
chorobliwie nieledwie wrażliwe, tracące w szare,
Ani j ednej chmurki .. .
Materyalistyczna nieco "uciecha" Walerki,
deszczowe dni wszystkie swoje uśmiechy.
Niusia jest, jak ptak, którego trzymano Mu
_ Słońce! Naprawdę slońce!
go w zaciśniętej dŁoni. Ptak szczęściem pijany, wywołuje w Niusi częściowy spadek z obloków.
Naprawdę, bo pas szerold Ldrga pyłkami, a
bo __ dloń otwarta i pijany obawą, ;i;e MOll się Dostraja, się do tonu, rohiąe uwagę:
- I wrosów nie będziesz potrzebowala wciąż
taki pas pyłkami drgający zawiesza się zawsze zamknie.
obok Niusinego łóżeczka, ldedy słońce świeci.
.\
U bien. się po śpiesznie. Obuta, w spódaiczce kręcić.
Niusia zna się cokolwiek na niektórych tuaBiala, marszczona roleta trochę nie docho- I lJ odbiega do umywalni.
dzi i tą samą drogą, którą księżycowy wieczór
W karbowanej muszli woua, jak ro ztopione , letowych sekretach, wie, naprzykład, że kiedy
, jest wilgoć, włosy nie chcą się trzymać i zaraz
mówi dziecku b1:ękitne .,dobranoc" - słońce zlo- ; sreero i kryształy.
te śle "dzień dobry".
J esz cze wczoraj otrząs ab się przed nią, l się rozkarbowywują, jak tylko wyjść na d.wór.
Malo to się Walerka nagrzała żelazka. PraPrzez bialą, marszczoną roletę biała, mato- przekonywując Walerl' ę, że - możnaby dolać tro ·
wie za każdym razem, jak trzeba bylo po co
wa, niewypowiedzianie mila jasność zalewa po- chę ciepłej.
koik Niusi - śliczną blękitną bombonierkę - a
Walerlm nie dolala, bo: "starsza pani nie po - zejść.
Po tym nawiasowym zwrocie do codziennych
ten pas złotawy przeciąl ją strzalą zlotawą . ..
zwala my~ się IV cieplej" i Niusia myła się w ziLudzkich trosk, wraca do poezyi swego dziecin Hozwinąl się tuż przy siatce łóżeczka, rozjamnej -- popłakując.
skraw H prawy brzeg kołderki, muska figlarnie
Dziś nie debatuje nad tern prositi o dola- nego serduszka i, kOllCZąC się ubierać, nie przewczepione w siatkę paluszki...
nie ci eplej, czy zaryzykować w takiej) jaka jest. 8taje admirować 810necznych promieni, skupio.Jeszcze wczoraj Niusia wstawała niechętnie, Prileciwnil', uważa, że - pcmno jest ciepła, bo nych, jak na teraz, w jednej szybie,
Walerka idzie szykować (lo śniadania, Oila·- poleniwie.
przecież slolice świeci.
Nie chciało jej się otwiera~ oczek na te le. . J. ctociaż ll1a~e. łapięta wyg1ądaj,ą, jakby. je wiedzieć babci "dzieit d obry". Po drodze za\Ya~
jące się bez kOllca strugi brudne, mokre.
soble powalala solnem - pluszcze S. lę, chlapIąc dza o salon.
Dziś bez chwili namysłu spuszcza siatkę, po niemilosiernie na 'wszystkie strony,
(d. c. n.)
tern - skok jedeil... i pas zLotawy i ruchliwy 0 Następnie zaczęła się czesać i właśnie pierw·
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eni należ~ dl mieszkańców miast
ROZ szarzenl"e praw wyborczych • : jąscytego
~wiązku z ludnością rolniczą,
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"Nas szczują ...
"My to niżsi funkcyonarYU8ze tntejsi: nauczyciele ludowi, felczerzy, pisarze, nriadniki...
My-nieproBzeni i Biewybieralni, lecz m i.anowani.
Nas, niegrzecznie wypraszają precz.
Kto? Lad.
Ni.e ekariymy si~, ani nie oskariamy ludu,
leoz nas to wszystko boli i-prosimy.
Nas wyprasza lud, któremu nie dogadtamy,
ale myśmy niewinni: myśmy dogadzali władzy.
Dwom pauom służyć nie moina.
Ale, gdyby kto nawet dogodził ludowi, to i
tak nie ocaleje-jest rosyaninem.
Dawniej rosyanin bęz ceremonii wypę.dŁał
ze słnźby wszystkich tutejszych mieszkańców.
Teraoz przyszła na niego kolej. To podobno zwie
się prawem reakcyi i objaśnione jest w przysło
wiu: "Nosił wilk razy kilka ... "
Dlatego ludu nie można oskarżać.
Nas .iednak to boli i prosimy.
Kog(,?
co?
Ty.h, kto uas tutaj osadził.
Prosimy ZllŚ o 8prawiedliw6ść.
Zapominać o nas nie należy, boćmy przecież

wszy-

i nie ma-

; borów od właścicieli ~jemskich.
Do kluy ludności rolniczej oraz właścici~li
ziemlkich rada ministrów pragnie przyłączyć JeSZCioe dwie kategorye osób, pozbawionych obeonie prawa wyborozego; są nimi po pierwsze
' dzieriawcy działów gruntowych, odpowiadają
cych cenzusowi, ll8tanowion0[~1ll. .dla. udzi.ału
! w zjazdach wyborozycb właśClCleh ziemskICh;
! powtóre adm inietratorowie wnjątków -takiego 83I mego Ob!Z!lfU.
Najprol!tszym i Dsjdogodniejszym gposobe~
. rozszerzenia praw rolniczych kategoryi ludnośol,
zdaniem rady ministrów, jest dopuszczenie na
' przedwstępne zjazdy wł:u~cicioieli ziemskich osób,
władnj~oycb gruutem lub nieruchomością W r~z:
miarach nie mniejszych od dwudziestej CZęS~1
cenzusu, daj~cego bezpośredni głos na zjeźd:GI6
według ustawy z d. 19 sierpnia.
Rozszerzenie praw wyborczych za pomocą
wskazanych sposobów pociągnie do udziału
• w wybol'ach ogromną liczb~ liowych wybo~c?w
i nie pozOłtawi bu przedstawiciehtwn aD! Je:
dnej z trzech pierw8~ych w3ku8nych powyżej
klas ludnoici, ~ jednoczdnie nie wywda. szczególnych zboczeil od istniejącego obecnie systemu
wyborczego, i dlatego nie lłpowodujc żadnych
trudDOf.lci w zastollownniu pr.!l~tycznem.
Dla robotników, pracującyoh w prz6myś\e
f~brycznJIIl, górniczym i hutniczym rada mimstrów postanowiła utworzyć 'y8tem osobnego
przedstawicielstwa robotników wobec zapewnienill. t~ drogą uspokojenia klasy robotnic?ej. Zgodnie z tem rada ministrów określa 1i~zb~ czł~nków Domy od robotników dla 8ześcIU okręgow
fabrycznych Rosyi Eilropejskiej-n& U osób.
Ro~pa.tr~yw.zy oparty na przytoczonych podata wach projekt przepisów o wyborach do pllmy
państwowej, rada minilltrów doszła do wmosku,
że prawidłowe rozstnygDi~cie k westyi wy bo:-ów
powszechnych musi być, oczywiście. zorgamzo'
wane w ten lipoałlb, aby cał& ludność mogła
z ~upełną świadomością zachować 8i~ przy dokODywaniu tych wyborów i podać swe głosy na
tycb, komu mogłaby z zupełnem zanfalliem powienyć przedstawicielstwo swych interesów.
Z tego punktu widzenia konieczntm jest
zrzeczenie się zamiaru dokonania wyborów dror;~ bezpośredniego podawania ~ł08ów. B,r~k okre:
ślonych i znanych - całej masIe lndnoEiCI partYj
polit.yoznych, oraz małe pojmowauie prz~z ludność celów i dróg działalności państwowej. ol.
brzymie przeBtrJ'.:enie państwa, brak umiejęt.uości
czytania ';f śród wi~ksŁej cz~ści }udn?ś.cI. po
wsiach i I1izki poziom rozwoju mu wJ(~Jsluch,
czynią be~pośr8dnje oddanie głosów ~upełnie niemożliwem J zmuszają do poprzestama na wyborach stopniowych, ZSl. pośredniotwem wy boreów
~l'bel!zeIlia fli~ ścisłego przeprOW&dZ~Dla. prr.YJę- W] bieranych w niewiel~ich !9~o~unk?wo jedno~t
tej obeenitJ ebowiązkowej regestraeyl wyborcó~, kach terytoryalnych, ze 7m~HJ)BZen~em !ozm!aco wy m~g:\ dhtł.szego czasu, oraz w ra~le prze) - rew okr~gów wy borczych 1 ograDlczeDle~ ICh
ścill. do l:iy!ltemn meldunkowego, polegaJąoego na działalnc śei do wyboru jednego tylko Członka
weulO"aniu na listy wyborcze tych osób, które Dumy.
.
., .
we ;lhściwym c\;u1e zako~un~kuj.1} o, swych
Z -i llniem rady ministrów, DIlJodpowlednle)pr-awach iustytncyi, opracowującej hsty, l ~ama szym byłby podzi~ł dla wyborcó~ każdej. ~uzIuż~ dowody swego prawa wyborczego. ObJ~eH~ bernii i każdego okręgu, na taką. Ilo~ć re.wlrow
wszystkich wyborców ogólną ozna~ą cen:mso~ą. wyb.rc~ych, jaka odpOWIadałaby IlOŚCI ;'llaJącyc~
l'I.l.da. ID,n i!!'trów' nie uwab. la moilJwe, lecz me- o być wybranymi członkó~ Da~J panst.woweJ.
które kategorye ilh mogą ~yć określon~ ZIO po- W każdym z takich okręgow powInno byc utwomocą ozu&>,&, maJąo'y~h W8p~tne ~naC%eBle z ws,- rzone snecyslne okręgowe zebranie wyb )rcze,
runk~mi Ce !lZtl501feml, przYJElteml pr!!.6Z u8tawt; złożone ~ wyborców od całej ludności.
o wyborach do Damy pflń!lt~o~ej. Należl\ tu
Przy tym systemie i pl'l.y tym warunku, że
przedewsz,.lI~kiem oso~Y, wyll.QJmuJąlle p~d. s~o- listy wyborcze b~dą tworzone w drobnyoh okrę'
jem nazwisklem w UII8stacb .1 osadach wleJskICh gacb, nie b~dzie potrzeba dnżo m~a8n dla dokoosobne mienknnia, ale me pb,c~oe . p~da~kn nania wyborów.
.
mie~ zl:;aniow(:'~o diw z powodu zwolnHHlla Ich
Rsda ministrów uznała Z8. właŚCIwe, celem
<.d podatku lit. m GCy ich stanu, jak np. ducho - zr6wJJoW'ai~Dia pozostawianych dla w!ości&n i
WleilstW(l IsJbo też z tego powodu, że komorne
kozaków pr~~y wyboracb epecytl.lnych f>4 głosów,
~a miesz.kanie ich nie dosięga Bumy, od której powiększyć o takąż ilość ogólną liczbę człon
w danej miejllcowości zaczyna eię obłażenie ków Domy państwowej, określoną przez pra wo
mieezk~ń podatkiem.
. z d. 19 sie\'pni "
Du toj farnej grupy wyborców mogą byc
-:-:-:za.licz:'HJe r01fuid o~ot>y, otrzymujące pensyę l~b
emerytu~1,l na tJłnibie państwowej lub na słl1i~le
w natytu::,&cb ~połec2IJyth_ miejukich, ziemskIch
i stanowych lub DA
koleJ&ch iclaznych, oprócz
-7I!iis~ycb oficydistó'W i robotnikóyY.
.
Głos z głębi Litwy.
Ws~yl'lcy wyborcy tych ~w~ kategorYJ, zdaPod takim tytułem gazeta "Obn)wlennaja
nitm rady ministrów, po!,~nn~ uzysk.ać prawo
Rossija" zamie8zcza następująoy list. podpisany
udZIału "wyborach w miejskIch rewIraoh wyhorcz) (h niezależnie od miejsca icb zamieszka- pseudonim em "Twój".

(Nowoje Wremia> zawiera nal'!t~pujący komunikat w sprawie lozazertenia praw wyborczych:
Rada minist.·ów, rozpatrzywszy spo8oby
urze;1.ywil:ltni.euia poleceń N&jw'yżs~ycb, ()bwi~szczonych w punkcie II manif.;stu z d. 30 paz·
dziernika doszla do wnioilku, że wobec krótkości termi~u jaki pOlostaje przed zwołaniem Damy państw~we', bezpośredniem zadaniem rządu
powinno być rozaierzenie ayst.6mu wybo'rczego,
ustanowionego przez NajwyieJ zatWierdzoną w
d. 19 tlierpnia. roku bież. ostaw~ o wyborach do
Dumy p&ństwowej.
.
Zasady przedstawidel~tvva ludnOŚCI wedlug
głównych klas: posiadaczy zie_ruskICh, oraz rolniczej i handlowo·przemysłowe), na których zbudowane jest przedutawieiehitwo według ustawy
o Duwie państwowej, okrdlają stopień wpływu
kazdej klr.sy n~ ost~teczny. re.znltat wyborów
za pomocą podzla.łu mH~dzy memI hczby wyborców i prócz tego, uGta~a~i~ją osohlla pl:zed!!t~wiciellltwo stanu włośCIansklego, wyrażaJ~ce Sl~
w osobnym wyborze od włościan i .kozaków 54
przedsta.... icieli do Damy państwoyveJ'
.
Oga.rD!aj~e tym sposobe~ . na)wpływows7.e I
najpowaimcJ1ł2;e grupy ludnos?l, sy.8te~ wyborczy z d. 19 si~rpnia nie rOZCIąga SHj Jednak na
mniejs~e paddZlały społeczne. Na główn~ UW&gę wŚtÓ~ nich zasługują:
. .. '.
1) Średnie i niższe klasy ludnOŚCI mIeJskIeJ,
czerpi~ce środki do życia. częścią . w .pracy umysłowej, cz~ści2ł w handlu l przed81ęblOr~twa~h.
2) Kła,y osób, żyjącyc~.z ~racy ~ntebgentnej, pozs. obrębe~ oSł.d mleJs~lCh, ~lle ilewll.jące się bezpośredmo z ludno8!lJą rolDlcz~_ . . ,
3) Niektóre kategor'y e ~robnyClh ~łaŚel(lleh
ziemskich i osób, aczkolw~ek pracuJ.f!cych na
roli, ale nie związanych z Olą praWfAml własności i
4) Robotnic:.y w fahrykach i 'Zakładach przemysłowych, którzy utraCili ,i8totny związek ze
wsią. i prlebywaj~ w sWOIst~ch warnnk~ch.
Przedstawicielstwo tych osób me może byc u·
rzeczywistnione za poirt!dnictwem systemu wyborów włościańskich,
Wszystkie te klasy ludności, pOibawion~
dotychczas praw wyborczych, p0'YlD~yby byc
na moey ma.ńifestu z d. 3D pazd:uermka wląCZ006 do systemu wyborczego, pod tym jednak
warunkiem, aby taKle roz~:terzenie praw Y'yb?rczyco odpowiadało technicznej ~IJŻliWOŚCl :WClą·
gnięcia na listy wy ~.)rcze nOW!Cll. wyborc~w w
tym krótkim okreSIe czasu, lakI pozostaje do
wyborów.
Według z,apatrywań rady ministrów urz~·
czyw-il!tUlenia tego jest możlIwe ty lk.O w ra~le
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służyli.

Można znosić podzelówkę i rzucić; tak samo
można odrzuoić rn8yultacyę. Ale my jesteśmy

ludźmi, z nerwami, ze wszystkiem, co godzi się
mieć dwunogim. R~ucać nas nie można.
Trzeba nam dać sposób wyjścia i sposób możliwie godziwy, żeby nas nie wypędzano i żeby
nie deptano naszej godności. Jeżeli służyliśmy
idei, dziś l1znanej za błędną j pot~piollej, to nie
my byliśmy jej wynalazcami. Grzecbem jest rzą
du zapominać o "swoieh". Wstyd nuodowi nie
pamiętać o nas.
D ... j cie nam wyjściel
To proste i nieskomplikowane.
Dość jest tylko pozwolić ludności, aby wybrała 80ble naszych Dast~pców. Wtenczas odejdziemy i nie bfidziemy wygnani. Być wygnanym - hańba, być niewybranym - rzeoz zaufania.
Powad~e władzy to nie ubliży, a zresztą,
gdzie jest ta powagal Gorzej będzie, jeśli nas
wygnaj~, jak już bywało.
Odejście nasze może być korzystne dla kraju. Przecież spełnialiśmy Wątpliwlł robot~ rusy-

się

I

fikacyjną·

W oczach ludu jesteśmy też naj winniejsi.
jest przypomnieć to sobie.
Już ciemny fanaty:&m roztwiera na nas paSMi'ę· Już gwałt wyszczerza krwawe z~by, Ider
hlimanitarna odlata.
Lecz uciekać haniebnie. Nie chcemy by
wartownikami, opuszczającymi stanowisko bez
rOikazu. Chociaż wiemy, że broniony przez nas
budynek napełniony jest przegniłemi i robaczywami sucbarami j jesteśmy przekonani, :te jeśli
spłonie, to nie będzie stąd straty, lecz zysk
tylko, jednakże dopóki nas nie odwołają z warty, wieln spłonie razem z urzęd{)wą zgnilizną.
Nie prosimy jednak o obronę bagnetów, bo
one na nic \IV walce z pożarem.
Odwołajcie nas -tylko :& warly, póki czas.
A co z wami zrobić?-zapytacie.
Ano, choćby nicI - odpowiemy.
Tymczasem prosimy tylko o odwołanie.
Oc&ywiśeie, konieczna jelit sprawiedliwośe,
wielu zDajdzie si~ w położeniu: z deszcza pod
rynnę i przejdq do armii głodnych. Tym trzeba
pomódz, choćby wydaniem subsydyum.
A będzie to nie łaską, lecz IIprawiedliweśeią.
Jeżeji awa.ntnra mandżurska kosztowała miliony, to i awantura rnsyfikacyj krosów takie
cokolwiek kosztuje. Lepiej tei jakn&jpr~dzej
prz~j'ć do likwidacyi tej awantury.
Nie gniewajcie sj~ i nie oburzajcie na lud,
że nie jest wdz~ęc7:ny swym dawcom oświaty.
Sprawa oświaty jakoś dziwnie przemieniła się n
uas w sprawę ucisku.
I za co mają być wdzięczni?
DilŚĆ faryzeuszostwa f fałszo!
Dość przemilczeń z
powodu fabzywego
w.tydu.
DilŚć okrywania się poszarpanym b.cbmanem krótkowzrooznego patryotyzmu.
Sprawa rusyfikacyi jest płód poroniony
gwałtu i samowoli-dziś spadł On i utanął w morzu wolnośei.
Niech spoczywa w pokoju!
C!a8
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Pi~tek) wda 22 grudnia 190i
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~pn;ątnjjmy jaknajrychkj wszystko, co przypomina uitboszczyka,
Wówczas może łatwiej ~najdlie się moment,
kMry nierozerwalnie poł~c~y wllzystkie o~niwa
wi€ Hdego. lecz rozsypującego się kolosa Rosyi.
Niech żyje pod skrzydłami legalnej wolności
naród litewfJki.
Niech :tyje wielka Rosya, u.ie ciemięzca,
lec" obreńca poł~ezonych z nią lnd.ów!
I ni&t'haj zmart'!?ychwstanle Bóg, a wrogowie jego przepadn~!"
Z listem tym <Obno w lennaja Rosija> zestawia deplltacy~ z Chełm8znzy zny do Petersburga ...

OSTATNIE WIEŚCI.
Dnia 19 b. m., jak wiadomo, żadne zapowiadane mani fi: l!. t y nie pojawiły się. <Molwa»
zaptlwlIi&, że w radzie ministrów nie była rozstrzygana &ui sprawa o nadaniu ziemi włościanom, ani o polepszeniu bytu żołnieny.
- Wbrew rozpuszcza.nym pogłoskom, jak
stwierdza <l\fołwa, ~ dotychczas nie uwolniono
ani jednego z aresztowanych członków rady depntatów robotniczych.
- Z Helsingforllu Ag. tel. pet. donosi,!ż
w dniu 14 b. m. odbyła f1lifi w mieście reWHI.
1,800 ludzi, zo rgaDizow~ uych, jako wojsko partyi robotniczej i narodowej. Prócz tego, istnieje
jesł>cze zbrojna. milicya. i 30 rot rezerwy.
- W Moskwie ogło8~ono dwie depe:;ze ministra wojny, zapowiadajt}ce polepszenie bytu
wojska. Depesza wymienia różne uleps2Ienia w żywieuiu i utrzymaniu szeregowców.
- Z Moskwy wyru8zyłt:l, do Petersbnrga deputacya Tow. giełdowego z ze.miarem przedsta ·
wit'nia br. Wittemu pilnej potrzeby przerwania
strEjku pocztowo telegrsficznego drogą ustępstw
dla praęQwników.
,
- Czytamy w .Now. Wtem." (nr. 1(678):
Sród robotników peters~ur8kicb, dnia. 18 b. m.,
zacl::ęto rozpowszechniać rozkaz stronnictwa BOcyalistyczno-demokratyczD.. , nakazujemy wszcząć
w środę, dnia 20 b. m. strejk i rozruchy.
- Admirał R'Jżestwieuskij przejechał przez
Moskvv'i do Petersburga.

Telegramy
A g e n c y i u r z ę d o w y c h.

Petenburg, 21 grudniu (P.). Po ogłoszeniu
Ukazu z dnia 7 grudnia o tymczasowyoh przeisach prasowych sztab wojsk gwardyi okręgu
etersbu1'8kiego zaprzestaje pomioszczać w pil.aaeh sprostow sń arty kułów rozpo"8zeehniaj~'
cych tendencyjnie fałszywe wiadnmoś{)i o wojflkacD okręgu. W przyszłości winni wydrukowania artykułów podobnych będą pocilłgani do od powiedzialności sądoWElj za os%c~erstwo.
Petersburg, 21 grudnia. (P.). W dniu 21 b.
m. szeregowcy zapal'JU terminu służby 1886 i
1901 roku uwolnieni zogtr.li ze służby czynnej
i nie będą wezwani na naukę obozową Vi 1906
roku.
Petersburg, 21 grudnia. (P.). Tymczasowym
generał-gubernatorem nadba1t.yckim mianowany
20St9. ł generał-lejtnant Sołłogub.
Pociąg pośpie§zny
pnybył. Działalność telegraf'll po-

Kijów, 21 grudnia (P.).

z Moskwy nie
lepsza 8i~. Lic:lba bezpłatnych 801'towników koresl)c.mdenevi ~więk8za si~. Komunika.cva t,elcgra.-

.'~M;"',"""".

ficZDa ntrndniona z powodu braku tele,grafiatóVl.
WarszaWA. 21 grudnia (P.). "WsrElznwskij
Do redakcyi gazety "Rozwój".
Dniewnik" donosi: Nuodowey prop,<Jnują ż"d(}ID
My, robotnicy kolei Fabryczno-Łódzkiej w imię miaby zrze,kli 8i~ ~ organu i przyjęli język polski. lości bliźniego, upr"ejm!e prosimy wielce Sza!lowuego
Chełm, 21 grudnia (P).
Wit";e~()rem zabito
panl\ Reda.ktora, o zamieszczenie w swem poczytnem piBtratnik9. polioyjnego i ranny zosts.l fUJ.czelnik . śmIe naszego gloSU.
We wszysLklch fabrykach , we wszystkich prawie in·
straży ziemskiej Preobrażellsk ij .
Prowadzącemu
śled:ttwo 8~dziemu ślcde~emu.,
dano pięć ran z broni palnej,

stytucyach, 6.otąd jako tako byt robotnika polepszono.
U nas zai na st. Łódź niektórym tylko robotnikom, pracującym
na dniówkę postąp io no aż 5 kop. dZiennie (!)
Ale jest jeszcze jedna kategorya ludzI-robotników, pracujących na dniówkę w remoncie pod zwierzchnością dozorcy, którzy ulc dotąd nie mają posta,p,lone. Podczae
ostal,nlego strejku wystąpiliśmy z prosbą o podwyżkę
dzIennej plac y, do naczelnika slużby inż. p. CzapskIego,
zwracając
uwag ę na to, że wobec rzisiejBzej drożyzny
płaca dziennI!. 60 kop. j est zbyt mała. W odpowiedzi na
to nslyszellśmy taką rozolucyę: "wy jesteście rGbotllicy,
czyli wyrobnicy wolno -najemni, dziś jesttśde, jutro może was n!ebyć, my postąp iliśmy po 5 kop. dziennie tylko
takim robotnikom, ktorzy nam są codzlenn[e potrzebni
koniet'znie, wam zaś nie post;ąplmy; jeżeli wam się uie podoba za 60 kop. robie, to możecie nie pracowac. - Do staniemy innych nl\ wasza mi!\jsce; w taki to sposób p.
nackelnik pozbył się nas.
A szkoLla wielka, że p. naczelnik nieprawdę mówił,
nazywając nas robotników sta.~ych podzien!lych, wyrobilikarni. Wyrobnikiem jest ten, Którego weźm ie ~ię do pi'!t.cy z ulicy rano, a wieczorem mu się zaplaci i .idź z Bo·
giern", nle myśmy w większej połowie, a jest nas okolo
80, pracujemy stale po kilke, a niektórzy po kilkana ście
lat i UIl. lrażde wezwanie fio roboiy, czy to w święto,
w niedzielę. lub w nocy, musimy się stl'wt ć Nazwanienas pracującymi nl\ dniówki wyrobnikami jest nlewlRŚci
we. Wyplatę pobieramy nie codziennie, nie tygodnio wo,.
l e c z w y raź n i e p ó lm i e s i ę c z u i e, czyli dwa
razy IV miesiąc, tak Sil.mo jak rzemieślnicy warsztatowi,
paszporty odbililrają od nas i prze c hOWUją w zarządz Ie
drogi. tak sarno jak rzemieślników.
Teraz przypl!.trzmy się !Ie ten robotnik. który na
każdy raz wezwany do roboty niekiedy w święto i w nocy - bez dOdatkowej popbty, jak to dzIeje się w fabrykach - zarobić może. Po otrąceniu nIedziel pozostanie 25-26 dni roboczych miesięcznie; przy tern obr.hodzimy święta katolickie, nIektóre święta cerkiewne pra '"0 sl'awne, święta galowe i nakcniec dilszcz, jednom slowem
nie zarobi się więcej jak przec iętnie mles ęcz nte 14 rb.
W ciągu calego rOl{u.
Jest tu jeszcze jedno dzikie prawo, które chyba już
w ca.2ej Europie nie istnieje I śmil\10 nazwać je można.
nieludzkiem, a mianowicie: we wszystkich fabrykach
i instytucyach, chcąc wydalić robotnika lub slugę ze
slużby, uprzedzają go o tern na parę tygodni, co najmniej na dwa tygod!lle naprzód, aby mógł się dla siebio
postarać o nowe zajęcie; tu UI\ kolet fabr.-Iódzkiej to się
niepraktykuje. Robotaik, pracujący cale lato, a czasami
parę lat stale, przychod 4i rano na robotę a dozorca mu
powiada. niemam roboty, muszę liczbę ludzi zmniejszyć,
idź do domu,
po paszport i pteniąd~e przyjdź jutro lubpojutrze." A jak dobrze pójdZie to i kilka dni biedak:
musi chodzić Zl\ tym paszportem i pieniędzmi. Jednam
słowem przyjmuje się tu 1'0 botuika do pracy jako cglowieka, a kiedy niepotrzeblly, wyrzuca się go jak zlGdzle·
ja, schwytanego na kradzieży,
Z uszanowaniem
k o l e jar z - r o b o t II i k.

KtU"i1i/ickicm", :,,*\raniono też star-

szego strażnik:;..
Tokio, 21 grudn'ia. (P), Rfl.da tajua przyję
ła projekt utworzenia pO!J8dy goneralnego re~J
dellta VI Korei. Generalny re\llydellt b~d1.lie pod
bezpośradniem 'l.wierzchnictwem cesarza nie zaś
rządu.
GeeeralJłym rezydentem lIlian0wnny został mars~ałek ho.
Zjednoezcma rtota japoń~ka
z&stała rozpuszczona. T og3 miuewany oacz.elnikiem.ił merIJkieh. Główna kwatera armii jap&ń
skiej li! Jilaudtnl'yi zniesiont.. Ojama ~: powrote:tll
zajmie stgaDowisko naezelnika. tjzta.bn gł9wm~go.
Pekin, 21 grndllia (P). Wfd'l:utek starcia. się
aeea0ra. au.gielskiego w Iilądzie miesumym TV SUIlghajn z wł:.dzMni chiń!Jkiemi, daotaj szanghajski zamknął bąd miesllany. Knpi6ot'wO . ogłosiło
strejk. Ro~poezlłły się rQ~ruehy i na;>aści na urz~dujk0w kODl3ulatn nic1llIieckieg{) i sklepy tUl·t)·
pejllkie. WySl!lidZf)110 na. lęd marynarzów lll.ngielski6h. Poseł r08yjBki zai;~dał od rz~dll cbińr:ll-degQ, Iliby pl'7&ed8ięwziął energioztla środki w celu
obrony poddanych rOfiiyjskicb.
SUDghaj, 21 grudnia (P). W dniu 19 grudnia krątewmk &Bgit!ski "Diadem" wysadził nI!
l~d 500 ludzi wojlik moukicD. Krążownik amerykański .Btltimora M wysa.dził na ląd wojaka.
Przybył Gkręt niemiecki e Tygrys". Dnia 20 b.
m. życie normalne w midcie powróciło. Oezekiwanym je&.t krążownik angielski <Andromeda). I
Tekio, 21 grndnia (P). DJlia 19 b. m. wy- I
słaBY zustał do Slllngh.aju kr~śownik "Cullzimt\"
i kanQnierka "Markiz". !to mianowany gel]eral· !'
I nym rezydentem w Korei.
I
Wiedeń, 21 grudnia (P) Cessn; przyjmował ua
l andyencyi Feyerwarego, ' który mu wręczył poda.nie o dymisy~ całego gabinetu. Cesarz pozosta.· l
wił sobie sobie zdecydowanie tej kwestyj.
Berlin, 21 grudnia.. (P.). Minister spraw za·
granicznych komunikuje, śe z Petersburga odwołany został baron von der Wande. Hr. Lamsdorf, major fHgiel-adjutant cesarza niemieckiego,
attache wojenny przy pO!ielstwie niemicckiem
w Petel'sbnrgo t zO!ltaj~oy przy Otlobio Najjaśuiej
szego Pana, zaliczony do głównej kwatery Jego
Coaar!łk.iej Mości generał-major Ton Jacobi, do·
wódca. 9 brygady piechoty mianowany pełno·
!nocnikiem wojennym przy · Dworze rosyjskim,
zostaj~cym przy Osobie Najjllśniejszego Pau i
tylko na kolejaeh
zaliozonym do głównej kwatery.
Warszawsko- Wiedeńskiej i Fabryczno-Łódzkiej . gdyz na;
Kilonia, 21 grtldnia. (P.). Agencya WoHa wszystkich innych kolejach są zorganizowane !utele pod
donosi: Krążownik wialko-bl"ytańaki <Seofin przy- r02.porządzelliem starszych robotników. Podczas lata, gdy
był tn rano. Krążą pogłolki, że odpłynie on do I nastąpią. roboty na pewien czas, kadry robotników zastajednego z portów .rosyj.kich dla obrony życia i ją zwiększane. Robotnicy arteli mają etaty, mieszkanie ,
opal l umundurowanie, czego stali robotniCY na kolejach
mienia poddanych wielko-brytańskich.
wnr8:ł,-wied. I f~bl'.-lódzk. są pozbawieni.
l
Londyn, 21 grudnia (P.). G&1eta cPell-Meh
sp oS T1\ ZJ! Ż 1! NI A !II! T KOR oJ. I) GBoXI.\f !.
uBpr~wiedliwia hr. Witte za repr"8,,~. Witte oboBtaeyi OOTliJralnąi K. E. Ł.
wiązany jest pfietrzymywać porządek i 'iW braku
pomo(~y ze $tron llminrkowanyoh
mu~i ai1luciekać do siły.
<DAily ChronicIe) pO(jzytuj \~. rozi'nD,.ta.
UwagI.
cby rosyjrli.t.ie za niebezpieolt;ue wobec w",iliwośei
wmieszania się zagranicy. <Daily NewIi» rl.ll.dzi
przyśpieilzenie zW6łania. Damy pańlltwowej. <Mas
I
.
Z dnia 21/XH
ruiny Post) zaznacza wpływ rozruchów rosyj1
~ 21/XII 1 pp. 748 9 ~- 1.2 100 Pc Z 1 TemperatlJr1l>
na połotenie krytyezne.
m!l.x.-1.60 C.
Punkt krytyczny z Marokko przeniesiony I 21/XJI 9 w.\ .748.b
1.6198 Pd Z
Temperatura
został teraz do Rosyi.
22/XII 7 r. 746.5 - 25 98
Z 1
mln.-2.2'l C.

1
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Antoni Jan Szmitkowski,
maszynista drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej i obywatsl m. Łodzi,

dl g'ch i ciężkich ~ierpieniach opatrzony Św. Sakramentami, zmarl dnia 21 grudnia o godz. 11 wieozorem, przeźywsz! laL 57.
u l Pogrążona w nieutulonym smutku .rodzina zapras7a krewnych, przyjaciół i kol~gó.w zmarłego na ",,:ypro wadzeme. zwłok,
odbyć się mające w niedzielę, dnia 24 grudma o godz. 2 popo!., na stary cmenta.rz katohcln z domu przy UlICY SkładoweJ Ng 16.
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1
I 1903,. 21011.
Rb. 21100 X/}&: 635 8li:6 2963 4453 7161 ' 77 705 21 42 88 94 800 94 947 73 91 11!i()07 85 89 126
1317-r ! 7888 8328 8680 9861 10789 13550 15175 19820 20703.160 206 7 25 65 80 82 302 8 13 66 84 98 412 45 87 92
l Rb. ID O Młi: 4231 4843 6966 7067 7224, 10694 10728 570 614 74 790 835 911 39 51 84 17144 49 73 204 23 251
~lIs:eryzo:vaDe" sporządzane wedlug przepisu W-go D-ra ~14~4 11619 12890 13?59 !4457 150~0 16183 16494 16718 67 92 860 70 412 520 48 70 87 643 47 710 802 16 67 71
bel'KOWslnego, ala niemowląt w trzech numerach w bu- ! .70.6 19198 19953 21035 .. 1590 22850 23054.
906 38 62 76 82 99 18006 18 21 29 75 166 208 19 33 37
teleczkach porejowych:
.
ł
Ruhli 80 M}&: 17 67 78 82 99 120 50 70 84 244 52 55 97 82 354 638 60 76 82 706 8 61 844 68 999 19025
.1~ 1 zalecane dla dzieci w wieku do 3-ch m.
l ?Ol 65 493 519 28 4.0 56 607 23 54 60 700 83 94 958 86 l 29 35 50 61 78 124 69 68 89 3~6 1733 67 91 402 27 592
.M2
"
"" 6"
11.072 93 154 64 92 230 66 63 88 842 73 89 435 49 91 92 I 626 38 48 72 716 30 96 804 48 941 87 20027 85 54
.NR i:l
,.
""
,9
508 609 12 24 707 33 73 813 44 64 901 90 2003 73 139 j' 62 106 216 69 68 313 22 28 84 82 89 402 68 72 97 551
nierozcieńczane nr. O dla dzieci 8t'arszy~h! osób dol'O151 77 207 13 15 802 84 54 85 87 461 70 fia3 87 59 91
92 622 23 73 85 781 849 88 910 62 .61 21014 17 152 21.5
Ill:lch. oraz mleko surowe oczyszczane WQ flakonach li652 65 7S 731 35 53 77 78 86 858 947 3Q16 19 26 41 51 l 220 59 79 80 310 408 13 22 98 500 94 606 9 38 44, 743
trowej miary.
76 83 88 138 45 270 81 84 90 306 411 26 55 503 10 42 ,. 84 821 95 96 987 50 58 63 86 22013 157 249 60 65 88
Dostarcza do domów na zamówienie dwa razy
10 80 679 711 67 72 805 910 19 929 4085 43 69 136 29 . 808 62 406 1<.1 29 57 74 84 504 47 81 84 96 607 707 25
. dziennie.
I 48 71) 83 216 32 75 319 27 81418 657 80 625 87 714 56133 74 76 77 98 809 37 42 65 957 23001 17 23 121 205
T}, ~,.
l
B2 844 62 922 66 5002 39 46 51 60 61 143 63 97 215
15 84 44 339 &7 67 89 400 7 427 55 473.
""~ UlOWa
lemlanSKa 385860 338 77 410 5526880 62172 707 29 73 81 833 --~-------------_.•
•
l 39 51 904 23 36 968 . 6062 79 80 82 86 128 iii. 218 a8a l
DZf!elna 30-,
1 elef@l'Il 304~
<104 ~H) 47 61 611 753 60 6S 77 83 837 49 69 924 30 7018 !
Filie: nI. PIOTRKOWSKA 32 i 84.
i 'i~ 130 322 404 19 511 12 54 75 632 74 75 SI 725 39 800 II
.~~~""""A'l'!i
908 9 49 8009 313 93 111 13 56 59 87 214 21 64 72
Tz;iN_
=!5!. ~~ li 80
275 97 315 90 525 27 673 88 748 49 64 83 852 80 92
~ B
~
l ~097 107 27 58 64 65 245 98 892 412 29 612 804 05 13 I
ablleill~ _ygrSllUyC1fh
\ 16 43 59 911 934 75 hl088 114 36 48 58 61 75 97 255 fi6 ł
VI l-ym dniu ciągnienia 5 klasy 185 10\ 422 38 56 62 82 553 71 77 627 33 36 51 663 702 824 48
jezyk6w starożytnych w gimn. vVarsz.
76 911 12 54 83 87 99 GI084 98 128 36 97 332 408 75 89' L
•
,
teryi klasycznej Królestwa PolTilkiego.
699 694 707 47 49 71 93 801 18 41 906 44 120u 110 39 A. P. chce udzIelac lekcyi tychże jęl
.
d
79 96 231 58 72 78 325 61 68 442 52 71 86 660 706 39
k'
eTa b e.a meurzę owa).
871 916 36 41 ó9 60 86 988 96 13060 31 103 73 247 76
zy OWo
Dnia 21-go grudnia. 1905 roku.
319 20 37 404 22 55 502 71 647 89 746 862 93 !W2 6087 !
Długa 28, IU. 8.
1618
96 14001 33 86 58 182 216 336 441 43 45 64 76 77 81 !
Rubli 4000 N! 8063. Rb. aooo N.!>&: 19237 !4A49
~ł3 503 23 54 84 632 33 37 79 712 13 36 42 65 77 851 I
. !>812. Rb. 400 XI}~: 4955 10805 12181 12913 14102 18205
58 88 933 15107 55 79 222 47 394 455 511 43 49 637 64,
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Wszystkim, którzy pragną listy i. t. p. pisywać bez błądów,

"SLOWNIKA ORTOGRAFICZNEGO
ł łl"lliI.,

Cena

JĘZYKA

Krawiec

Komitet Wydziału prosi uprzejmie pracodawców o Iaskawe nadsylazapotrzebowań do Biura Wydzialu, Łódź, ul. Piotrkowska 117. 621-3

otrzymają kupujący w

tygodniu

m si
'lY

SPÓJ NIA

mleczarni

przedświątecznym

nie mniej, jak 5 funtów

solon

o

ul. Piotrkowska 83 w oficynie.

1654-3·2

Wiktor Bratko ski
\płółnajJ

Piotrkgwska 89

prześcieradła,

rę~znikii!l

madapoiamy,

ch~stkfi etc.
Kołdry watowe własnego wyrobu.

ikapy,

Bieii!f!l~ męską" damską

i pościelow:,ą.
tlll!l\lec2:kll
CIeple,
ponczochy,
skarpetka etc.
1656'3.3
.______________________________
::-n

!te!.~ą~.!!kll!! W księgarui
z
.

ustępstwem =-,O:I:~o~7::ar:
.
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NAUCZYCIELKA

I Profesor Jan Pillarz
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dla robotników
bez pracy.

I
I

I

II

•

--

' u_ _ _ _: -

r rZJJiilUJQ

._-

iladrauiaR!1! pgsticZuch.

lIikD1'ajawska 59 m. 5& 2 piatl"o.

--r
II

I

ll11-d

P
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~ D. MAlTIRKIEWIClOWEJ ~

H, ~wietliń~~i~~o! "~~;~~i~~' ~;:~";C~~j-3·2

II

Panf1!a lab wdowa

bezdziet.tJa w wieku do laC ;JO z kaplta.tem od sześciu tysięcy rubli , zycz1\ca 80bie umieścić takowy we wspólnym intan'sie, zechce oznM~~Yć czas i m!ejs.ce dla
osoblSitgo pOrOZUllllenłl!. się pod adresem
"w Adminlstracyi .Rozwoju" okazicielowi
kw itu ogtoszeniowego Nt 1668". 1655-3-3

A

P

)S~:{ład wy~obów płóciennych

poleca:

Drobne

m~~ti

Llkcyl gry aknncD\llIj.

5°10

z wBzelkiemi wygodami. Karola 3, wiad.
u, stróża..
1675-4.-1

ogłoszenia"

·A8kanas).. p. AdwOkstaPrzys., CegielD.1al? na 7. ;:;prawy !lądowe. Porady prawne.
RedakCja. kontraktów, wszelkich Itktów
prawnych, pr(lśb i podań do wszelkich
W!ECZORKIE'WICZ
wladz:
2006-24-14
po powrocie z zagranicy otworzył pra- ,
cownię przy ulicy
i
Żllkiet syberynowy nil wacie na osoMi!iDłajewskiej ~ir. 83.
" bę szczuplą, do sprzedania. Dzielna
Roboty wykończa stara.nnie i akuratnie 11 m. 7. od g: 4-6.
2130- :l-3
=~pod~:J~,!~~ych~~
Osoba poszukuje przepisywania
• • w języku polSkim i rosyjskim.
Oferty w AdmlnistrMyi "Rozwoju" pod
"Przepisywanie".
172-u
F0rtept:iii-dobry, czarny, cena 165 rubli;
z pe.tentem gimnazyl!.lnym POS'lukllje lekZ~chodn~ 26 (sklep).
2153-3śc3
I cyi i przyspnsabil!. do wszystkich IJllej- ....
l scowych zakladów na.ukowych, ul. Sred- Gorsety szyję - eleganckie 1 wygodne.
Przyjmuję gorsety do reper acyl i prr.I nil!. nr. 25 m. 1.
l092-d.-32
nis. Ulica Idikolajewską li 53 mieszko 1.
Kędziersks..
1785-3-3
eoń:ird-Suchowski korektor i stroiciel
l
!
fortepianów i pianin. Piotrkowsklt. 176.
udziela
2135-3we3
okój umeblowany 7. calodziennem utrzymaniem dla jednej lub dwóch osób do
wynajęCia. Tamże obiady. Widzewska 86 ':
Średnia 21 m. 13. 1621-3 3
m~~_pllrter.
2130-4.-3
'
ULICA PRZeJAZD m 12.
otrzebny pomocnik fryzyerski na sobotę i niedzielę za dobrem wynagroEgzy,tuJąca oa lat 14 w ł:o~1
2152-8-3
dzeniem, Nawrot 63.
pracownia haftów
1156,.
klep do wynajęcia Z&rIlZ. Ul. Szkolna
2144-6'4
~
i znaczenia bielizny !i: S nr. 13.
przed&m tanio meble i inne sprzęty
S domowe. Wólczańska 106 I piętro.
~
m
2137-a.-3
o.
ullQa Prztijud .N! 12, 1iiI. 14,
i
~
W podwórzu, w oficynie, fi piętro,
SkradZiono dwa weksle in blllnco po
sto rubli każdy, wystawione przez
~ ~r7.yjmUje wszelkie roboty wzakreS ..,
Ottona Heniga na zlecenie Wojciecha
~
i!.ftu wchodzące, wykonywa tako· ~
Holweka. Ostrzega się przed nabyciem.
~ we sta.r311nte na czas oznaczony, ~
2142-3-3
po m.ożliwie nlzkich conach.
ZnaleZiono we wtorek o godzinie 9-ej
. ,-.!.':zyjmuje się uczenice.
wieczorem na ul. Piotrkowskiej portmonetkę damską orllz rb. 3 kop. 80; jest
!!I!BI'fi!lID ULICA PRZEJAZD Jon 12.
do odebrania w HotąIu Rzymskim Zł!.
zw!otem kosztów.
2156-3-2
Zaginąl paszport Di\ Imię Wladyslawa
FilIpowicza, wydany z miasta Warty.
m~ści bronzowej z b!alem (tlIrant), ogon
._ _ _ _ _ _..::.2...:14:..::..9-3-3
ucięty. Łaskawy znalazca zechce
za
wygo na Wólzaginął paszport na imIę Stanislllwll.
Mroczkowskiego, wydany z gminy Grabów pow. lęczyckiego.
2143-3-3
aginąl weksel in blllnco, wystaWiony
przez malżonków Michala i Reginę
Cyranowskich z poręczeniem Czerw!ń
skiego na sto rubli. Weksel ten niniej2155-2-2
szem nnieważnla się·
,
aginąl los loteryi żydOWSkiej 5 klasy
W Ł;dzi, ul. Poiudrd®'i1a. ~ 19.
~ 075404. Uprllsza się o zlożenie go
Pokoje pojedyńczG i wspblna. Os.- na ul. Zakątną nr. 62 m. 9.
2154-1
fodz:!enno utrzymanie wraz z be:t()- Zag~lląi plt.az.part, książecz~a legityma'ni~m 2 5
d'
.
P
d
kSll~zeczka uwalniająclI od służ
ZłennI8. . ora '1 by cYJ~a,
WOJskowej i bilet czerwony wojSkowy
W aro II atorynm kop. 50. Lekarza
na imię Piotra PrzybYlakll, wydane z
ordynujący: chirurg Dr. 1ftad.. magistratu m. Łodzi. Uprasza się o odD(PllltIOhe. ginekolodzy:
niesienie za nagrod&r u lllicę Staro· Za(IPJ' J ••lński, Bhn.fma n.
rzewską Br. 31 111. 7.
2158-1

w.

Wydzial Wys~~kiwania ~racy. pr~1 Łódzkiem Chr,2~ści,ański~m To··
' W'lkl'Z. DobroozYllnoscl,
aby dac moznOS<l zarobku ludnoscl lodzkio], po·~jh!ii.wionej pracy, skutkiem ogólnego przesilenia ekonomicznego, kolaezs
'zarów:no. do pp. prz.emys~owców, . przedsiębiorców: budowlanych, oraz obywatah- ZIemskiCh, ze BIUro umIeszcza robotnHrow, tkaczów, przędza.lui
~ków, ślusarzów, studniarzów, kowali, tokarzów, iśtoll1.fZów, cieślów, oficyalistów, ogrodników, gajowych, leśników, wszelką slnżb \2 folwarczną
oraz szwaczki, praczki i prasowaozki.
'

odstąpienia

b. ladne mieszkanie
o 5 pokojach

POLSKIEGO",

ulożonego przez W. Kokowskiego, a z/!'wierającegcr zgórą ili,OIllO wyrazów.
1423.3.3
w ozdobno oprawie 1.50, z prze8yłką Z/l. zaliczeniem 1.30, w oprawie 1.3~. Nll, skladzie we wszystkich
zllIJ.czniejszych kSięgarniach 'li Królestwie i Galicyi. Nakrad księgarni LUDWIKA FISZERA.
Łódź B Piotrkowska .rug 48; \'!lł' \Yarszawiea I!iialańska Nil 9.

Biuro y~zntiwania Pracy.

nia

Z powodu wyjazdu jest do

polecamy nabycie
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Pj~tek, dnia 22 grudnia l~O' r.

';k
Robotn

H. 284

=
Choro'by weneryczne,
moczopłciowe i skórne

=

:

od meszczęśliwych wypadków ubezlfS
~y piecza 1'lajłanhtj WTWUONW
.
~
(Związek Fabrykantów).
Oddzir.l
w Łodzi, Wólczańska 10, St. Swieł f ik. Telefon Nr. 717. Związek Fabrykantów broni interesów wzajemnych bez agentów. Dotychczasowe rezultaty wskazują,
że po Og. Zgromadzeniu składki ulegną dalszej znacznej obniżce. 1500·25·16

Rada

Dr. St. LEWKOWICZ
Z:Ilchodnia M 3S

Opiekuńcza

(obOk lombardu r.kcyjnego)
Dla panów od 8-11 r. i od 6-8, dla
d:!.m od g. 5 -6.
c-H

I~nr." iw'prj~lli~il-&

?-tla~owoj Pol~tioj Sztoły Han~low8j
w Zgierzu,
przekształconej na zasadzie pozwolenia Ministeryum Handlu i Przemysłu
z dnia 9/ 22 listo pada 1905 r., niniejszem ma zaszczyt zawiadomić, iż
wakują: miejsca we 'Wszystkich 7-iu klasach i w 2-ch oddziałach klasy
wstępnej (młodszym i starszym). Podania wraz z dokumentami należy wnosić zaraz do kancelaryj szkolnej od 9-12 godz. rano. Egzamina rozpoczną
iię 2 stycznia 1906 r. Wpis szkolny wynosi od 60 do 100 rb. rocznie.
1602-5-4
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Księgarnia

L. F

i

skła d

nut
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róg
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Reprezentanci na Królestwo Polskie

Krzysztof Brun
i SYN
WIllIrazawaJ Hotel Bristol,
polecajłł

nOtis"

Maszyny do pisania "Remington"
Wagi amerykańskie "Fairbanks"
Biurka amerykańskie "Derby"
Welocypedy amerykańskie "Oleveland."
Szafki składane "Wernicke"
Koła. pasowe drewniane
La.mpy naftowe "WeU.a u
Segregatory "Imperial."
Zastępca na Łódź l okolice

H. S. IIEUMARK, ul. Benedykta

v Od Administracyi

"Rambler"

]\i

2.

Dr. I. Grusglik

Choroby skórne, weneryczni

i moczllllplciowe,
0 0\

81/~--111/~

r., 6-8 wlec:. , ]il&n!a 5-6
PQlhlP1dnin.

Do nabycia we wszystkich kSięgarniMh
TOPAS BERNSTAJNOWEJ

"Z cichych dramatów"
Cena rb. 1.25.

Nakładem kslęgl!.r!l.i L. Fiszera
LOdź - - - Warszawa
Piotrkowska 48.
Bielańska

ł św ięta

9 r. d:) l pop.

9.

Ksi~~arnia ~~Is~a
do sprzedania w mieście guberno Wiadomość u J.\tI. Grzybowskiej, szkoła, ul. Rozwa1646-3- 3
dowska nr. 15.

Na skutek postanowienia Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi, zadnia 28 listopada b. r. odnośnie reorganizacj"i

padłego

?-tla~oł8j Sztoły Han~low8j ŁóHZkioj
i wprowadzenia w

tejże

szkole od stycznia. p. r.

języka wykładowego

polskiego,

uprasza się rodziców i opiekunów wychowallców tejże szkoły, ażeby, j eżeli mają zamiar swych synów lub pupilów do zreorganizowanej szk oly
nie posyłać, zechcieli w czasie jaknajprędszym, a w każdym razie
oie później, jak 24 grudnia b. r. o tern Dyrekcyę Szkoły zawiadomić i złożone w Szkole dowody odebrać. Ci uczniowie. których rodzice lub opiekunowie zawiadomienia podobnego nie przyślą, uważani bę
dą za mają:cych zamiar do zreorganizowanej Szkoly nadal uczęszczać.
Ci zaś z rodziców i opiekunów, którzy zamierzają swych synów
i wychowańców, poza naszą szkołą będących, powierzyć zreorganizowa~
nej Szkole, zechcą: Sekretaryacie Szkoły złożyć przed 24 grudnia b. 1'_
podania ze zwykle wymaganemi dowodami.
Rozpatrywania przedstawionych świadectw i egzamina dla no wowstępujących rozpoczną się 28 grudnia n. sto b. r.
Czas tnysnia zależ·
nym będzie od ilości kandydatów.
Dla określenia ilości klas, jakie mają: być otwarte, jest pożądauem ,
ażeby podania w jaknajprędszym czasie byIy przedstawione.

Rada Opiekuńcza
7-klasowej lódzkiej Szkoły Handlowej.
1640-3-11
----------------------------------=Rada opiekUńcza

Szko~

"ROZWOJU".

nakłady po zna.czni6
cenie, mianowicie:
Dla prenu- Dla nlapre1) Dzieje Polski z olbrzymią mapą, bogato iiumeratorów numeratorów
gtrowan~z tomów dwa, opracowane przez
Rb. kop.
Rb. kop.
D-'1'a Fef,iksa Eonecznego, w oprawie ozdo 1 95
1 20
bnej z libroitu
1 50
75
w broszurze
60
1 20
2) A. Stwrcel: Smok, powieść spółczesna, 2 tomy
50
20
3) J6zef Grajne'1't: Dwie, powieść spółczesna
50
20
4) W. Czajewski: ll'Iieszko, dramat historyczny
30
7
i) R. Horowiczowa: Ioyoiorys Allama Miokiewiou
6) WarKliWI!. Ilustrowan/l (Dzieje starej Wa.rszawy), bogato ilustrowane, w broszurze 2 tomy
l 00
2 00
Każd} z prenumeratorów naszych może sobiewybraó jedno lub wię
oej dzieł po oznaczonej cenie. Biorący wszystkie sześć ksią:żek odrazu
w miejsce 3 rb. 27 kop., zapłaci tylko 2 rb. 25 kop.
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Dla prenumeratorów "Rozwoju" dajemy nasze

zniżonej

W tloezni "Rozwoju", Przejazd. XII 8.
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Przeja~(!L

1631'3'3

Dźwigi

Przyjmuje od godz. 8- 12 r. i od 6-8 w.
panie od 5-6 popal.
1420-r 37
Ulica Połud n iowa ~ 2.

W nlodzjele

Piotrkowska 48
BIl n&dchodząrą Gwiazdkę poleca w wielkim wyborze nowości z dzialu beletrystyki powieści, romanse, lloezye, książki dla mlodzieży, książki o brazkowe, ksiĄżki
do nabożeństwa oraz dziela ze wszystkich galęzi nauki i wiedzy.
Wielki wybór nut i obrazów!!
1632-~-3

Skl&~ Artykulów 1~lcy&IBy~

ChOB"Gbl' .kóriRiG, weneJ>lVczne i I1'lIe c4'!!oplci Gwe~

r u b lii k o s z t u j ą S P o d n i e
z i m o w e z d o b r e g o k II. mg & r n u. P a l t o z i m o wen a
kamgarnowej podszewc erb. 2025 U b r a n i e m arynarkowe z zimowego
ka.mgarnu rb. l o. Kamizelki kolorowe w najnowszych deseniach po
r b. :'1.~5 . W s z y s t k o z c z ystej welny u
Emila Schmechla
Piotrkowska 98

z

Handlowej
1 .. mio klasowej

W Kaliszu

językIem wykl&dowym polskim, za wli~tkiem historyi, geografi! 1 )ęz~kl\ rosyj.skie-

go, na z&sadzle pozwolenia Ministeryum Skarbu z dnia 12/25 pazdZlerolka 1905 roklI
nlniejszem ma zaszczyt zawiadomić, że szkola zos·tanie otwn:rtą w za~resle ? klas,
wraz z klasą wstępną; egzaminy odbędą się w dniach 2, a, 4 l 5 styCZlllll 1906 roku,
wyklady zaŚ rozpoczęte będą w dniu 9 stycznia 1906 roku.
.'
.
Na Dyrektora Szkoly powolany zostal przez Radę p. Anton.l. SUJkowskl . kandydat nauk prz]l'odniczych uniwersytetu Ś IV. Wl::?dzimierza w ~JJoWle, dotychczasowy nauczyciel 7-mio klasowej Szkoły Hl\n~lowe.J. Zg~om"dzema. Kup.r~ów w Warszawie. Bliższo:l informacye i szematy podan na ządallle Rada Oplekuncza wys.yla
listowni\!- Ze względu na niewielką ilość wolnych miejsc w klasfI,ch p.oządane Jest
śpieszne nadliylanle podań o przyjęcie kandydatów do Szkoly; składanIe zaś dokumentow zaraz lub przy zdawaniu egzaminów.
154:7-3-3

Redaktor i Wydawca W. Czaj ew_ki.

