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Teatr Polski "Victoria" ~~~a:~~il=::' , Teatr "Wielki" w so~:~~:z~ raz 
W sobotę po ~'~z pierwszy P-Iakna Helena" o eretka I. Offenbacha. i~ • U n tv ..,. Y K" sztuka MIeczysława 

po cenach zn.zonych n ~ , p \~ n""" .p V -rI- ł Hertza. 
...... .. 

Wielka zabawa na lodzie f 
~ 

na korzyść Łoazk. Chrześciań8kiB~0 Tow. Dobroczynności. ~ 
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et Warszawskie wydawnictwo muzyczne 
"K. oli"zaczka i R. Etli ... " 

poleca różne utwory 

ALOJZEGO DWURZAlCZKI 
na fortepian, aa ~p!ew solo z towarzyszeniem fortepianu. 
duży wybór pieśni na chór męzki, na skrzypce z towa
rzyszeniem fortepianu, kwartet smyczlrotVy (Op. 24 oM 1)' 

Wyszly świeżo z druku: "Helenówka"-polka, "Ło
dzianka" - polka-mazurka, "Faworytka" - polka, oraz 
walce "Moj~ Kochanie" i "Moment d'or" (złota ci.wila). 

Ządać we wszystkich księgarniach. 
Skład główny u Gebethnera i Wolffa, w Warsza.wie. 

1818-0-1 
-------------~ 

Rozkład pociiągó=. 

Od 28 października. 

Kolej Fabryczno-Łódzka. 

Gdo .. o ...... Ł.dlKiI o godzinIe ••• 30. 7.10·, 
12.06, 1.40, 3.16, IMO*. a.50. 

Pr.~oh."K" 1110 Łod.iI o godz. 1.10. 5.15. 
9.35, 10.15*, 3.35, 5.22 ~ •• O, U.OO. 

Pociągi oznaczone *, stuża, dla bezpośredniej komu
nikaCJi "Łódź -- Warszawa" (bez presiadania). 

Kolej Warszawsko-Kaliska 

Odchodzą "o Kali ... a. o g. 6.35, 11.49, 4,40, 
lo War.zawy: o godzinie 9.32, 2.30. Prz:roho"K~ 
t K.li.Ka: o godz.' 9.17, 2.16, 6.35. 

Kolej Obwodow{/,o 

Odchodz~ ze stacyi Łódź-kaliska do SlotwiB o godz. '.45. ze Slotwin do, st. Łódź-kal1ska 7.12. Odchodzą ze 
't. Łódź-kaliska do Koluszek 6.55, przychodzą z Kolu
łtek do st. Łódź-kaliska o g. 6.20. 

Uaagi. Godziny wydrukowane a\łstJIll drukiem 
'tll.aczają czas od li wieczorem do 6 rano. 

'-

Rok 1904. 
v. 

W wewnętrznej polityce Anglii rok 1904 nie 
zaznaczył się niczem owl)'i wem. U .Jiłowania opo-

. 7.ycyi, aby obalić gabinet Balfouu, nie zostały 
uwieńc~one powodzeniem, gdyż gabinet ten wciąż 
posiadał znaczną większość w izbie gmin przez 
rał.r czas sesyi parlamentarnej. 

W .ferze pulityki zewnętrznej najdonioślej-
8zym dla Anglii wypadkiem było zawarcie ugo
dy :II Fraocyą, dzięki której Wielka Brytania 
uzyskala IalWobodę ruchów w Egipcie, za to po
gorszyły .itl jej l'lto~unk 'i z Niemcami, zwLszcza 
w końcu roku, Prus ang;elska zaczęła w tym 
CZUle otwarcie omawiać moiliwość blizkicj woj· 
ny mip,dzy Angli~ a Niemcami, a niektóre jej 
organy, mir.dzy 'innemi "Th'J Army und Nav! 
Gazette" , v. ojnę podobną uważały wprost za nie
uniknionli}, z uwagi na llltel'esy nietllko Anglii, 
lecz i cll.ł~j Europy. W związku z tym antinie
mieckim nastrojem w Anglii nastąpiła refurma 
wielkobrytańskiej floty. 

Rzecz prosta, że na politykę angiel8ką w r. 
1904 duży wpływ wywarla i wojna rosyjsko-ja
pońsk8, już choćby z tej racyi, Że pomiędzy An-
glią a Japoni~ istnieje przymierze. . 

Neutralność Anglii była też przychyln~ dla 
Japonii, ale rząd angielski pomimo to umiał za
chować bezstronność i spokój. W.rjątek stano
wiły te wypadki, kiedy wojna zbyt blizko doty
kała interesów ekonomicznych Wielk.iej Brytanii. 
Tak. hyło, gdy flota ochotnicza rosyjska próbo 
wała rozpocząć wojnę korsarską, właściwie za
trzymywać okręty, wiozące kontrabandę wojen
ną dla Japonii. Anglia zaprotesto~ała wówczas 
bardzo energicznie. Również protestowała też 
Anglia i przeciw postanowieniom Rosyi o kon
trabandzie wojennej i t. p. Wszystkie te jednak 
IIpory załatwione zostały w drodze dyploma
tycznej. 

Najniebezpieczniejszym dla pokoju europej. 
skiego wypadkiem było zajście pod Hull, gdZIe 
eskadra rosyjska ostrzeliwała statki rybackie an
gielskie; lecz i ten wypadek zn.łatwiono w dro
dze dyplomatycznej przez zamianowanie komisyi 
międzynarodowej dla zbadania okoliczności, to
warzy!lz~cych temu zajściu. 

Korzystail!!c z wojny rosyjsito -japońskiej, 
nąd wielkobrytański przedsięwziął wyprawę do 
Tybetu. Wyprawa angielska, eskortowana przez 
wojska anglo-indyjskie, pod dowództwem pulko-

I wnika Younghausbenda, dotarła aż do samej Lhas
sy, stolicy Tybetu i siedliska D.laj-Lamy, /!lo jej 
następstwem by lo ustanowienie faktycznego pro
tektorato Indyj Dad Tybetem. 

Wprawdzie układ w tym przedmiocie nie 
zos.tat jeszcze raty f,kowany jrvymaga zgody 
ChlD, które nawet zaprotestowały przeciw nie
mU, ale jestto protest, którego, Chiny nie II' 
w stanie poprzeć skutecznie. Fakt zaś protekto-

, ratu oczy"isty. 
Po załatwieniu s:ę z Tybetem rz~d wielko

brytański wysłał misyę dyplomatyczną do Ka
bulu, w cela nawi~zauia ściślejszych stOsunków 
z. emira~i Afgan~8ta.nu na wypadek, gdyby wy
D1kły D1epOrOZUmlem& na graD1cy .afgańsko-rosyj
&kiej, w!słano też misYę handlową do Penyi i 
pr~y.stąplono do organizacyi armii anglo - indyj. 
sineJ. 

- We Włoszech w r 1904 przeprOwadzono 
n~w~ ~ybory do parlamentu, albowiem gabinet 
GlOI~tt. ' ego, wobec rawohlCyjnych tendencyj so
cJalIstów, postanOWił rozwil!zać izbę deputowa
nych przed upływem jej terminu i nowe wybo
ry oprze,ć n~ żywi.ołach . zac?owawczych, nie 
wyrzekając. SIę pr~ecleż pOhty~l liberalnej. Wy
bory dały Impon~J~.cą w~elkośc rządowi. W wy
borach tych wZlęh udZIał po ru pierwszy ka
tolicy. Wlb.rali oni wodzó.w swych partyj, któ
rzy utworzyli w parlllmencle włoskim zawiązek 
etronnictwa katolickIego. . 

W ~ferze polityki zewnętrznej Włochy zro
biły w r. 1904 znncllny krok naprzód w kierun
ków zbliżenia tlili do Francyi. 

Pr.:,zytlent Loobet złożył królowi Wiktorowi 
Emanuelowi II wizytę w Rzymie. 

- Dla p~ństw półwyspu Blłkańskiego r. 1904' 
nie m~że być. uważanym ~a pom.rślny. Sprawy 
serbskIe, ~omlmo .kor.o~acYI króla Piotra, nie po
lepllzyły S!ę bynaJmD1eJ. Wynikłe podcza8 ko
ronacyi przesi~enie ministerya.lne załatwiono 
przez ut:worzeule radykalnego gabinetu pod ste
rem P.s~cz~. ~ról Piotr odwiedził SJ1i~ . "itany 
przez kSięCia l rząd bardzo gorąco ale przez 
naród cbłodnr. 

. Zbliżenie się Serbii do Bulgaryi nie nastą
pIło z przyczyny nieporozumień w sprawaoh ma
cedońskicb. 

W BoJgaryi gabinet Petkowa i Petrowa 0-

?'alał pomim.o usiłowań vpozycyi, dążących do 
Jego obaleDla. 

W Rumunii upadło liberalne miniBteryum 
Dymitra Sturdzy. 

Czarnogóra żyła . w Spo~oj~ przez cały rok 
1904, naruszanym kIedy DlekJedy na granicy 
potytzkami z albańczykami. 

Tu~cya. przez cały rok nbiegły wytężała 
wszyl!tkle SIły, aby utrzymać przy sobie resztki 
swych europejskich posiadłości. Utrudniała za-
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prowadzenie refurm w Macedonii, W wewnetl'Z
nem jej życiu łln\ td w ie,i ~a/!:r:micznej poli
tyce nie :.Iuijzło ll lC IiOWa:l.lliepl.:egl' , 

s_ J. 

/ laslój W Królestwie PolsKiem. 

W raporcie ministra skllrbu r. t Kokowcowa, 
zawierajacego obok projektu budżetu państwa na 
r. 1905 t'akże cały szereg UWlIg o położeuiu eko
nomicznem Państwa Rosyjskiego, znajdujemy na
tltepujące szczegóły un.ędowe o przesileniu prze
mysłowem w Królestwie Polskiem, . 

"W największych teraz trudnOŚCIach znalazł 
się przemysl Królestwa Polskiego, zwłaszcza 
tkacki i przędzalniczy w okręgu łódzkim i pro
dukcya towarów galanteryjnych w Warszawie. 
Przyczyny tych trudności tkwią w zmniejszeni~ 
zapotrzebowania tow~ru, zwłaszcza galanterYI, 
w niektórych rejonach zbytu miejscowych wyro
bów gdzie siła nabywcza ludności zmniejszyła 
się ~skutek niedoboru zbóż i powołania ~e~er
wistów do służby czynnej. PrzytCJm dawm~Jszy 
szybki wzrost produk.cyi Królestwa Polsklego, 
zwłaszcza w okręgu łódzkim, zmusił fabrykan
tów miejscowych do starania się wszelkiemi si
łami o rozszerzenie koła swej klienteli. 

nZ chwilą wybuchu wojny, kiedy ~ołoże~ie 
niektórych pośredników· kupców zachWIało SIę, 
zbyt towarów zmniejszył się, i fabryki zmuszone 
były ograniczać produkcyę. Trud.ności, ~tóre ~d
czuwa przemysł Królestwa PolskIego, me pOCIą
gnęły za sobą poważnych w.l!trząśni~ń ~la ~i~
kszych fabryk; za to położeine średmch. l m.meJ
!nych przedsiębiorstw, zwłaszcza rzemleślmków 
i osób trudniących się przemysłem ,domowym, 
jest niezada walające; pewna ich cz~śc pozostała 
bez zarobku. 

nDodać najeży, że przesilenie w przemyśle 
miejsrowym nie jetlt pieniężne, lecz czysto towa
rowe, gdyż poważne firmy nie mają wcal~ utru
dnionego kredytu; brak środków odczuwaJą tyl
ko producenci z mBiejszą zdolności~ kredyt,ową, 
którzy nie mogą instytucyom banko~ym dac rę· 
kojmi ('O do solidności swych zobowl~za? 

W ostatnich czasach w uSposoblelllol lódz
kieg~' r) nk u przemytłowego zauważy ć było moż
na polepszenie; sprzedaż towarów z. f~bryk ~o
wi eks:tyła się i rozpl & ty są regularmeJsze; Dle
ktÓre f~bryki zaczęły powiększać swą produkcyę· 

n Wywołane przez okolicznoś~i na~zwyc~aj~e 
trudności od,biły się i na moskIewsklm reJ?m~ 
przemysłowym, lecz w mnitj~zym. stop.niu, ~Ulżeh 
ea nadwiślańskim, co tłómaczy SH~ z Jednej stro
tJI przewagą większych przedsiQbiorstw, które 
łatwiej st.łwią czoło niepomyślnym warunkom 
(,kresu wojennfilgo, a z drugiej - obfitym urodza
jem W rejonie zbytu wyrobów moskiewskich". 

Zastój w przemyśle tkackim Królestwa Pol
t<kiego nie mógł nie odbić się, jak zaznacza r. t. 
Kokow'cow na zapotrzebowaniu węgla kamien
nego w za'głębiu Dąbrowskiem, które zmniejszyło 
~ię znacznie. 

KALENDARZYK TERMINOWY .. 
IMIONA SŁOWIAŃSKIE, D z i ś Sebastyana. J u

t ro Jarosława. 
TEATR VICTORIA. D z i ś przedstawienia niema. 

J u t r o Piękna Helena", operetka Offenbacha.. Począ
tek przedstawienia. o godZ. SI/ł' wieczorem. 

TEA.TR WIELKI. D z i Ś nSztygar," operetko. Zol
Jera. Początek przedstawienia o godzinie gIl, wieczorem. 
J u t r o przedstawienie popołudniowe "Jasełka" na rzecz 
I Ochrony. Początek o godZ. 3 i pół. Wle~zorem nLub-
czyk", bdśń dramatyczno. Hertza po raz plernzy. Po
czątek o godzinie gI/, 

POSIEDZENIA. D z i ś posiedzenie członków od· 
dzial:u chemicznego, Dzielna 31. Początek o godzinie S i 
pól wieezorem. 

- J u t r o posiedzenie wyborcze Sekcyi hanelowej, 
Dzielna 31. Początek o godzinie g i pól wieczoret;n. 

- J u t r o posiedzenie członków Tow. odleWników, 
Mikoldjewska 40. Początek o godz. 7 wieczorem. 

-~-

Wizyta ~ubernat~ra, DAiś o godz: !~ m. 15 
rano, pOCląglem koleI Fabryczno-łódzkIej przybył 

do Łodzi po raz pierwszy SWlel.O miaucwany gu· 
bernator piotrkowski, szambelan Dworu M. W. 
Arcimowicz .. 

Po wyjściu z wagonu. gubernatora, powitali 
go na dworcu stacyi Łódź: prezydent m. Ł,dzi 
r. lit. W. Pieńkowski i policmajster m. Łodzi, r. 
sto H. Chrzanowski. 

Udano się niezwłocznie do przygotows.nego 
specyalnie salonu pierwszej klasy, gdllie oczeki
wała deputacya, złożona z rz. r. st. Karpowa, 
oraz radnych miasta: rz. r. st. Edwarda Herbata, 
radcy przl:mysłowego Juliusza Kuuitzera i Igna
cego Poznań ~kiego. 

P. ' Edward Herbst podał gubernatorowi na 
tacy w imieniu deputacyi chleb i sól. 

Nastąpiło wzajemne powitanie, podczas któ
rego przedstawiono gubernatorowi kilka osób z po
śród obywateli miejscowych. 

I Zabawa na lodzie , Zarząd Towarzystwa ey-

I 
klistów łódzkich, pragnąc przysporzyć funduszu 
chrześciańskiemu Towarzystwu dobroczynności, 
organizuje jutro wieczorem maskaradę na lodzie. 

i Zapowiedziana zabawfl odbędzie się na tery to
I ryum przy ulicy Przejazd. I Komitet organizujący, z p. Neumanem na 

czele, dol'łada wszelkich starań, aby zabawa na 
lodzie, mająca obf,tować w mnóstwo niespodzia· 
nek, udała się jaknalepiej. 

Z~ względu na cel sympatyczny, sądzimy, 
że zaba wa zyska poparcie ogółu I cieszyć się 
będzie powodzeniem. 

Z Kochanówki. Donoszą nam, że bal ko
styumowy w Kocbanówce, pl'ojektollVany na . bie
żącą niedzielę 22 b. ID , 'z powodów niezależnych 
ud Zarządu zakładu odb~dzie się W niedZielę 

D~iękując członkom deputacyi za liczne zgro- , 
madzenie się na dworcu, w celu powitania, gu
bernator oświadczJł, że przyjazd jego do Łodzi 
ma na celu zwiejzenie różnych inlltytucyj i zha
danie pilnych p()trzeb miasta. 

29 b m; 
Złośliwi twierdzą. że odłożenie balu spowo-

dowane zostało spodziewanem ożywieniem zaba
wy przez przybycie kilku "świeżych" pacyen
tów do Kochanówki z grona pseudo·inteligencyi 
łódzkiej. 

Z dworca powozami udano się do Grand
Hotelu. Tutaj o godł... 111/, przed południem gu
bernatorowi przedstawiał,. się władze administi'a
cyjno ·policyjne, oraz lfkarze cyrkułowi. 

O godz. 2 po południu, po śniadaniu, gu
bernator, w towarzystwie przybyłych z Piotrkc

. wa osób, rozpoczął zwiedzanie insty tucyj łódz· 
kich. 

Instytut górniczy, Do <Z ·~padnego Gałosu" 
telegrafują z jJetersburga, że wznowienie lekcyj 
w instytuGie górniczym odbżono do czasu spe
cyalnego o tern ogłoszenia, które nastąpi nie 
wcześniej nii 2 lutego r. b. 

Rozpoczęły się obrady sądu pulubownego 
między dwoma grupami studentów instytutu gór
niczego, swobodnIe dti:.bjąoemi i swobodnie 
myślącemi. 

Połą;czenie telefoniczne. W obec uznanych 
potrzeb, wy wolanych zwiększającemi się z Ira-

. żdym doiem pilnewi interesami, załatwienie któ
rych cz~stokroć nie może ciel' pit ć zwłoki, wła
dza powiatowa postanowiła zaprowadzić połącze
nie telef.miozne Ł'ldzi z miastami powiatu łódz
kiego: ALksundrow, Konstantynów oraz z gmi
nami Chojny, Brul!s, Radogotlzcz, Rżgów i Tu
szyn. W sprawie tej urz~d powiatowy zwrócił 
się już do zarządu telefonów celem omówienia 
warunków, na jakich projektowana sieć telefoni
czna mogłaby być przeprowadzona. 

Projekt połączenia Łodzi z wymienione mi 
zarządami gmin przedstawiony zostanie do za
twierdzenia gubernatora piotrkowskiego. 

Zwiększenie ruchu W ostatnich dniach na 
kolei Faoryczno-łódzkiej ruch wwozuwy i wywo· 
zowy zwiększył się do tego stopnia, że urucho
miono dwa pociągi towarowe. Ruch towarowy 
zwiększył się i na kolei Kaliskiej. 

Pomnik dla Piotra Ghmielowskiego. Sprawa 
uczczenia pamięci Piotra Chmielowskiego choćby 
tymczasem skromnym nagrobkiem, jak nam do
nosza, ze Lwowa, rozwija si~ pomyślnie. 

Rozpisany konkurs na nagrobek przyniósł 
kilka bardzo ładnych projektów, a pomiędzy 
niemi szczególnie wyróżnia się pełen poezyi 
i polotu szkic artysty rZt źbiarza Ostrowskiego. 

Chodzi teraz o dopełnienie funduszu, który
by pozwol.I na wykonanie projektu ze śpiżu czy 
marmuru. 

Dotychczas zgromadzono okolo 3! tysi~ca 
, koron, niewiele już zatem brakuje do o~powle~ 

dniego zaokrąglenia potrzebnej sumy. 
Nie ulega. wątpliwOŚJi, że suma ta zbierze 

się rychło, chodzi bowiem o uczczenie pamięci 
człowieka, który całe swoje życie poświęcił po
większaniu dorobku literatury i nauki polskiej. 

Sekcya handlowa. Jutro o godzinie 8 i pół 
wieczorem, w lokalu przy ul. Dzielnej nr. 31, 
odbędzie . się o~ólne zebranie członków Sekcyi 
handlowej, w celu dokonania wyboru Zarządu. 

W nadchodzący poniedziałek, t. j. d. 23 b. 
m, w tymże samym lokalu o godz. 81

/ 2 wieClzo
rem. zaproszony z Warszawy znany ekonomista, 
p. Bolesław Werner, wygłosi interesujący odczyt 
p. t. <O opodatkowaniu handlu i przemysłu na 
rzecz miast w Berlinie i Birminghamie". 

Biuro wyszukiwania pracy dla robotników 
zostało przeniesione na ulICę Przejazd do domu 
pod nr. 16. Biuro otwarte jest od godz. 9 rano 
do 12 w południe. 

Z ambulatoryum. W ambulatoryum bezpłat
nem przy szpitalu Poznań8kich w miesi~cu gru
dniu udzielono p 'nad lekarskich i wydano bez
płatnie lekarstw 6,310 osobom, w tej liczbie 824 
chrześcl anom. 

W ciągu zaś roku 1904, p)fad udzielono 
70,495 osobom, w tej liczbie 10,894 chrześcianom. 
Najwięcej porad udzielono w oddziale chirurgi
cznym, gdyż 31 ,308 osobom. 

Odczyt. W nadchodzącą niedzielę d. 22 b. m., 
odbędzie się piąty z seryi odczytów, urządzonych 
staranięm Towarzystwa pomocy dla niezamożnych 
uczniów tutejszej 7- klasowe i S ~k.oły h mdlowej. 

Tym razem z katedry ldczytowej pnemówi 
p. Zdzisław Majewski, laborant politechniki war
s~awskiej, na temat: <o powi(trzu płynnem i 
stanie materyi>. Temat nadzwyczaj interesujący 
powinien obudzić zaciekawienie w szerokich ko
łach inteligencyi naszego miagtll, tembardziej, że 
odczytowi towarzyszyć będ~ licz ue' doświadczenia 
z powietrzem płynnem. 

Treść odczytu następująca: 1) zmiany róż
nych stanów materyi; 2) warunki koni ~e i 
wystarczające; 3) prace Aodrewga; 4) przemiana 
kwasu węglowego w I!ltan plynny; 5). prace 
C.Hit te; 6) prace Hampsona i Lindego; 7 nowa 
zasada; 8) powietrze płynne; 9) charakterystyka 
jego i doświadczenia z powietrz~m płynnem; 10) 
stan materyi wogóle; 11) energIa; 12) tempera
tura; 13) analogia stanów gazowego, ciekłego i 
stałego; 14) zero temperatury; 15) śmierć· ma
teryi. 

. Odczyt ł). Majewskiego odbędzie się w Sali 
koncertowej przy ul. Dzielnej. Poczl!ttek o godz. 
4 po południu. Bilety spl'zedlJją się W kancelaryi 
Szkoły handlowej łódzkiej (Dzielna 41) i w księ
garni W. Fiszere, (Piotrkowska 48), a w dniu od
czy tu na godzinę przed jego rozpoczliciem w ka· 
iie przy Sali koncertowej. 

Ze Zgromadzenia majstrów fryzyerskich. 
W dopełnieniu punktu 7 regulaminu. jest 

powiedziane, że ci, którzy przedstawią świade· 
ctwa majstrów wydane im w Cesarstwie, takowe 
winny być sprawdzone przez właściwe władze, 
a wrazie wykrycia nielegalnego posiadacza ta
kiego św'iadectwa, kandydaci obowiązani będą 
poddać się egzaminowi na prawach przepisa . 
nyeh. 

Wskutek skarg, wniesionych do p. policmaj . 
8tr3 miasta Łodzi na byłego starszego majstra 
p. Bitnera i podstarszego majstra p. Kolera, o
soby, roszczące pretenllye do tych panów, winny 
je składać piśmiennie na ręce sekretarza Magi
stratu p. Stanisława Loga lub do obecnego star· 
szego Zgromadzenia. 

Zebrania. W niedzielę o godz. 2 po pOlll
dniu, przy ulicy Podleśnej, w gospodzie czela' 
dników piekarskich odolidzie się zebranie. 

. - W poniedziałek, dnia 23 b. m., o g. 3-ej 
po południu, · w domu pod](1I 6 przy ul. Połn· 
dniowej, odb~dzie się p()siedzenie Zgromadzenia. 
majstrów szewckich . 

- Dnia 30 b. m., o godz. 4 po p()łudniu. 
odbędzie się posiedzenie Zgrom'ldzenia majstr?w 
powroźniczych, w domu pod nr. 226 przy ubcY' 
W ólczańskiej. 

Z w Lutni u • Zarząd. "Vltni", uwzgl~dnia~ąc 
wy~odę osób mających wLiąć udział w podw)~' 
czorku tanecznym' w nadchodzącą niedzieL~, t. J. 
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22 b. m., Zf{)bil ·odpowi~dnie s~arania, ~by jedna 
z pierwszorzędnych restauracYI urządziła na ten 
dzień bufet przy lokalu "Lutni", przyczem ceny 
będą z góry unormowane. Zabatv> a !ozpocznie 
się punktualnie o godz. 5 po połudmu. B lety 
wejścia można wykupywJJĆ w piątek o god~. 9 
wieczorem w lokalu "Lutm", lub w medzlelłi 
przy wejściu. 

Nadesłane. Komitet Szkoły Rzemiosł przy Ł. Ch. 
Tow. Dobr. ma zaszczyt podać do publicznej wiadomo
ści że w m. grudniu r. z. na rzecz tej Instytucyi poczy
nidue zostaly następujące ofiary od pp.: dr. A. Bieder
mana na przybory szkolne 50 rb.; W. J. Jezierskiego- 1 
rb.; Emila Weila - 2 rb.; z puszki w kancel~ryi adwo
kuta Maternickiego - ·5 rb. 3i kop.; z puszkI w lokalu 
Tow. wzaJ. kred. 'handl. · przemysłowego - 8 rb. 78 kop.; 
za pośrednictwem redakcyi "~ozwoju" 36 rb .. 

Za powyższe ofiary KomItet SZkoly RzemIOsł sklada 
Szan. ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać." 

Przewodniczący: Emil Ge~er. 
Sekretarz: K. KozŁowski. 

N_desłatle. Komitet damski Szkoły Rzemiosł 
ma honor donieść że na Gwiazdkę w roku zeszłym na
stępujące OSQby i' firmy raczyły nadeslać dobrowolne 
ofiary: Towarzystwo akcyjne K. Schei~lera 60 .rb., To
warzystwo akc. Hielle i Dittrich w Zyrardowle 25 rb., 
ks. pralat Szamota 10 rb, Tow. akc. L. Geyera 225 ar
szynów towaru; firma Robert, Biedermann 300 arszynów 
rt3~ztek towaru; p. Gustawowa Geyer 25 rb., Towarzy
stwo akc. Leonhardt, Woelker i Girbardt 273/~ arszynów 
kortu' Towarzystwo akc. L Grohmana 134 arsz. towaru; 
Towa~zystwo akc. ~Zawiercie" 2 sztu.ki b.arch.~n.u; firmy: 
L. Allart et Co. 15 rb.; Meister, LUClUS I BrunIng 20 rb.~ 
K. Eisert 48 .arszynów towaru.; F. Ramisch 46 arsz. 
towaru' F. Kindermalln 2P/. arsz. towaru; W. Sr.hweikert 
1 sztukę towaru; 1. Kindermann 99 arszynów towaru; 
K. Steinert l sZLukę barchanu; Bayer et lo, lO rb.; E. 
Wedel 10 rb,' p. Teodor Trenkler 6 rb.; p. L. Albrecht 
5 rubli' firu{a "Pluton" 5 I b.: p. R. Zielke 3 rb.; firma 
H. Schlee 24 ka.pelusze; p. Kinkiel przybory do choinki; 
p. L Kajzerbrecht 6 chustek; fimna E. Wever 8 pude
lek guzików' p. C. Szaniawski 140 strucli; p. M. Vogt 
30 strucli; P. Desselt&rger 20 strucli. Oprócz tego pp.: 
O. Zoner, K. Wolski, A. Trautwein i A. Czepke nade-
slali pierniki i orzechy. . 

Za wszystkie powyżej wymienione ofill;ry KIlmitet. 
w imieniu obdarowanych biednych wychowanoow Szkoly 
Rzemios~, składa .szanown~m ofarodaw·com strd-eczne po
dziękowanie. 

Przew!>dnicząca M. G r u B z C II: Y ń s k 8. 

Sekretarka E. M a k o w. 
Z Pogotowi ił r.ałunkowego. W rlik.u 1!-bi~~ 

głym Pogotowie bylo czynne 3547 razy (o 146 w'lęce] lllZ 
w roku 1903). W grudniu roku ,minionego Pogo,~ow~e 

zywane bylo do 268 wypadków (do 22 więceJ, nIl. 
w tymże miesiącu 1903 r.), udziemo zaś. pomocy w 238 
wypadkach, mianowicie: w ~43-us~kodzen ze;w~ętrznyc~, 
w 62 - nagłych zasŁabni~c, w 24 - zatrue ludusten, 
w 8-porodu, IW ~-obląkania, w 2-symulacyi i w 3-
naglej śmierc\i. Ran zadauyoh ~o~em zanotowano 20 (ty
leż w grudniu 1903 r.). JlrzewleZlOn) 47 poszwankowa
nych. 

Z powodu uregulowa.nia rocznych rachunków wydat
kowano w grudniu 2,560 rb. Na pokryci6 tych wydat
ków wplynęło 1,296 rb., niedobór więc wynosi J,264 rb. 
Z puszek za drugie półrocze 10~~ ~btegłego wpłynęło 
W grudniu 166 rb. (o 284 ,rb. mUlle.l ILlZ za ten sam okres 
czasu 1903 r.), z ofiar zaś 43 rb. 27 kop. 

Ofiary zlożyły następujące oso.by 1) za pośrednic
twem Lodzer Zeitung": p. K. iEbhar,dt 10 rb, panna 
Schultz"i p. E. Helwig 10 rb. 75 kop.; 2) za pośrednie· 
twem ,Rozwoju": p. A. Bab,icki, zamiast depeszy z po
winszowaniem z okazy i ślubu panny Pauliny Cohn z p. 
O. HasenfeJdem, 2 rb, p. M. Ziellńska z okazyi rocznicy 
śmierci męża 2 rb.; zamiast powins~olwań noworocznych 
pp.: L . Knopf 3 rb., F. Salski 1 il'1iJ., Z. Weinreb 3 rb.; 
3) pani K. Szopska 2 rb. ] 2 kop., t . j. należność od Po
gotowia za materyaly piśmienne i p. J. Klossowski 7 rb. 
40 kop., należność roczną za oliwę do osi i karet i ma
ŚCi dla koni; 4) p. B. L 1 rb. i X. 1 rb. 

Za powyższe orary i za laska~e PQśredni,ctwo skła
da serdeczne podziękowanie Zarząd. 

Nadesłane. Wydzial wyszukiwania pracy i sal 
zajęć przy, łódzkiem chrześciański,em Tow.~l'zystwie do
broczynnosci sklada serdeczne "Bog zaplac za nadesła· 
ne do dnia 31 grudnia 1004 1'. ofiaq: 

a) w gotówce jednorazowo: przez p. Teodora Kaiser 
2 rb. 50 kop.; zebrane na chrzcinach u p. Blesinga 3 rb. 
5 kop.; PI Herbsta za muzykę pod.czas przyJęCia p. mi
nistra oswiaty 75 rb; pannę Malmowską i Inne konfi.r
lDantki 3 rb; za pośrednictwem p. J ędrzejeW8kie~o z ni
Ciarni w Widzewie 11 rb; z Redakcyi "RozwoJu" za
lDiast powinszowań świąt i nowo~ocznych 66 rb; urzę.,. 
linicy i majstrowie Towarz. akCYjnego L. Geyer 27 rb. 
20 kop.; zebrane przez p. GelIerta wśród m/tjstrów i robo
tników fabryki B-ci Samet 11 rb. 11 kop.; b) w towa
ol'ach: przez p_ Annę Albrecht 1 sztukę wigonii, oraz 
flZanownym redakcyom: "Gońca Łódzkiego", "Rozwoju", 
"todzer TagtJl>Jatt", "Lodzer Zeitung" i "Neue Lodzer 
Zeltung" za bezplatne pomieszczanie ogłoszeń. 

Z poważaniem 
Przewodniczący L. M a n i t i u s, pastor. 

Członek -sekretarz W. M o r s z t y n k i e w i c z. 

Z CE(lhU pończoszni. zego . Roczne ogólne ze
branie czeladzi pończoszniczych odbędzie się 
\\' Przyszłą Di€dziel~, dnia 22 b. m. Ze względu 
na to, że na posiedzeniu tem ma być także za
łatwiony wybór członków Komisyi rewizyjnej na 
tok 1905 i inne bardzo ważne sprawy, starszy 
Czeladnik prosi, za naszem pośrednictwem, wszy-

stkich członków, oraz pp. maj'Jtrów pończoszni· 
czych o jaknajliczuiejsze i. punk~tlalne z~.oma· 
dzenie się w lokaln przy ulICY Wldzewskl8J pod 
MI 26 o godz. 2 po lioludnju. 

1 rytoryum teatru piaskiem. Należaloby raz nareszcie za
prowadzić tam porządki. 

Domorosli hakatysci Nadesłano do naszej 

I 
redakcyi kilkanaście kopert, adresowanych do 
polakó1f w Łodzi z następującym t!.tułem: "F~
brik Niederlage der Allerhochst besta 
tigten Actien-Gesells~ha~t (tir Eise.n-
Fabrikate Wł. Gostynskl & C-o In 
Warschau - Lodz, Petrikauer-Strassll 
.•. i t. d." Następnie wydrukowano: "Herrn" 
albo "Madame", poczem następuje ~dres, dajmy 
na. to "Stanislaus", "Wenzel" I t. d. ~e
wnątrz kopert znajdujemy reklam~ "F a b r l k· 
L a g e rit. d." Cała jedna strOna tej reklamy 
wypisana wyłącznie po niemiecku, jak równie~ 
przesdo połowa drugiej strony; na tekst polsiu 
poświ~cono zaledwie nie całą ćwiartkę drugiej 
strony. 

Dla wyrażenia komentarzy o podobnem po
stępowaniu firmy polskiej, warszawRkiej, należa
łoby chyba szukae wyrażeń tak dosadnycb, ja· 
kich używają wszechniemcy w parlamencie wie
deńskim lub hakatyści pruscy. 

Nie czynimy tego, bo nie chcemy iść śladem 
firmy Wl. Gostyński i Sp. w Warszawie, oraz 
jej tutejszego "Geschaftsleitera." (~ic!~, któ
rzy tak umIłowali · wszystko co Dlemleclu~, ale 
ty Iko... w najgorszem tego słowa znaczemu, to 
jest wszystko, co ochrzczono ogólną nazwą "pru
skiego bakatyżmu". Pozostawiamy więc naszą 
notatkę bez komentarzy, tem więcej, że nietylko 
polacy, poszukiwani przez firmę klienci, lecz ~ 
niemcy wyrazili w listach do naszej redakcyl 
oburzenie na "hakatyzm", firmy polskiej, firmy 
wstszawskiej. 

Jtdynie dla wiadomości .. F a b r i k-N i e
d e r l Il. g e .... etc. > i jej G e s c h li. f t s l e i t e
r ó w> zaznaczamy, że firmy nawet niemieckie 
w Łodzi nznały już potrzebę uwzględnienia . 
<trzech miejscowych języków>. 

Sapienti sat! 

:Echa stratowania. Ś. p. Grzegorz Mańkow8ki, 
pomimo podeszłego wieku, przez pięć lat sumien
nie spełni~ł obowhpki stróża i zawsze dbał o
l'orządek, jak objaśnia nas p. Szymański, jego 
pracodawca. Spostrzegłszy, że koń, zaprzężony do 
wolantu, rozbiegał iię, w chwili, gdy na ulicy 
było bardzo dużo ludzi śpieszących na obiad, bez 
wahania chwycił konia za lejce, lecz w tej chwili 
stracił równowagę i padł pod kopyta rozbiega
neg-o zwierzęciII ; fakt ten oszołomił konia o tyle 
że przechodnie mieli możność go powstrzymać, 
wskutek czego niejeden uniknął śmierci lub ka 
lectwl1. 

Mańkowski pozostawił żonę chorowitą, syna 
ślepego i d wóch synów robotników mularskich, 
którzy obecnie pozostają bez zajęoia. Rodzina ta 
znajduje się w bardzo przykrem położeniu me
t.eryalnem. 

tywa poohodnia. Mieszkańcy domu przy ulicy 
Zimmera nr. 5 (Baluty) poruszeni zostali przykrym wy
padkiem tragicznej śmierci 70-letniej staruszki. Gitla 
Koszerek-takie nazwisko staruszki- mieszkala przy ro· 
dzinie na parterze. Od dłuższego czasu złożona chorobą, 
nie opuszczała mieszkania. Rodzina, zlożona z ludzi 
pracy, wychodzila codziennie do zajęcia, pozostawiając 
chorą na opiece służącej. Wczoraj wieczore.n, sluząca, 
napaliwszy w piecu, WySZŁa na ulicę. Staruszka, chcąc 
się ogrzac, zwlokla się z lóżkI!. i stanęła przed pIecem. 
Skutki zbliżenia się do pieca były fatalne, gdyz w o
kamgnieniu zajęlo się na Koszerkowej ubranie, następnie 
plomienie objęly ciaio. Krzyku i jęków staruszki nikt 
z domowników nie słyszał. Koszerkowa usilowala ucie
kac, lecz sil jej nie starczyło. Padła na środku izby, 
ploną'), jak por.hodnia. Dopiero, gdy z mieszkania zam
kniętego zaczęły WYdobywać się kłęby dymu, domowni
cy, w przekonaniu że się pali, wyważyli drzwi. Oczom 
ich przedstawil się straszny widok. Na podłodze znale
ziono zwęglone zwloki Gitli Kos~erkowej. O wypadku 
tym zawiadomiono władze poliCYJno-sądowe. 

Ogólne osłalaienia. W ciągu dnia wc~orajszego 
następujące osoby ulegly ogólnemu osłabieniu: na ulicy 
Widzewskiej nr. 152 Jadwiga Marks, Jat 20; na u]. Roz
wadowskiej nr. 19 Andrzej Filipczak, lat 30; na ul. Ka
miennej nr. l, człowiek lat okolo 30, od którego nie do
wiedziano się ani nazwiska, ani adresu; na ul. Targowej 
nr. 5 Magdalena Bagińska. lat 34; na u]. Piotrkowskiej 
róg Cegielnianej Joanna Putkowska, lat 22: na ul. Kon· 
stantynowskiej nr. 5 Abram Bursztyn, lat 45 i na ulicy 
Cmentarnej nr. 8 Jan Fryczka, Jat 69, który odwiezio
ny zostal do szpitala Czerwonego Krzyia. We wszystkich 
tych wypadkach lekarze Pogotowia udzielili chorym do
raźnej pomocy i za wyjątkiem ostatniego, pozostawiono 
ich na miejscu. 

Zwichnięcie nogi. W tych dniach, idący do tea· 
tru Wielkiego p. Bruner, poślizgnąl się i upadl tak 
nieszczęśliwie, iż wywichnąŁ nogę. Wypadek ten wywo
lany zostal skutkiem niewysypywania chodników na te-

Zapalenie się sadzy. Wczoraj, o g. 10 i pól 
przed północą, przy ul. Północnej w domu pod nr. 7 
zapalily się sadze, które ugaszone. zostały .przez ~omo: 
wników przed przybyciem I oddZIaŁu strazy ognIO weJ 
ochotniczej. 

SZTUKA PiŚMIENNICTWO. 
-0-

Teatr. W zapowiedzianej na jutro w tea
trze Wielkim premierze "Lubczyk>, ba3ni dra
matycznej Mieczysława Hertza, autora cAuan
ke>-gł6wne role wykonają panie: Slubicka i 
Duninówna oraz panowie: Orliński, ~r'ydziński, 
Kosiński i Różański. Debiutować też . b~dzie 
w roli księżniczki p-na Bronisłlło,wa WOjciechow-
ska. r 

Sprzedaż biletów na oba przedstawienia 
cLubczy ka" odbywa się codziennie w kasie tea
tru Victoria od godziny 10 do l-ej w południe 
a w dzieli przedstawień w kasie teatru WielKie
go od godZIny 5 ·ej po pol. do końca przedsta
wienia. 

Repertuar teatraluy na sobotę i niedzielę 
wieczorem 'zapowiada "Lubczyka" zaś w teatrze 
Victoria w SQbotę wieczorem odegraną zostanie 
po cenacb zniżonych "Pi~kna Helena" operetka 
I. Offenbat:hs; w nied:delę wieczorem również po 
cenach zniiouych "Sprzedana narzeczonII> opera 
komiczna Smetany i na zakończenie h~let w 1 
akćie <Wesele w Ojcowie>. 

Koncert. Świat muzykalny Ło~hi dawno już 
nie miał takiej uczty artystycznej, jaką oraczył 
ją wczurajszy wielki koncert p. C. Z~wiłowskiego, 
który w teatrze Wielkim zgromadził tłumy pu
bliczności. Nic to dziwnego, gdy się zważy, że 
na estradzie ukazali się kolejno tacy mistrze 
tonu, jakimi są Michałowski i Barcewicz. Pierw
szemu przypadło w udziale rozpoczęcie koncertu. 
Słuchacze rozkoszowali się "Pieśnią bez słów" 
Mendelsohna, kaprysami na temat z opery "AI
cesta" Sain· Saensa i "Pieszczotką" Chopina. 
którą profesor Michałowski dołożył na bis. 

Następnie ukazała się na estradzie p. Tra
cewska, młoda, artystka Opery warszawskiej. 
W interpretacyi koncertantki usłyszeliśmy aryę 
z opery "Tosca" Pucciniego i "Mów do mnie 
jeszcze ... " Rutkowskiego. Glos artystki, choć 
niewielki, jest jednak bardzo przyjemy i dobrze 
posta.wiony, nic te ż dziwnego, źe obdarzono ją . 
oklaSKamI. 

Kulmina('.yjnym punktem koncertn jednakże 
był wyst~p Bllrcewicz:.1, który odegrał "Nad 
brzegiem Dunaju", "Tańce słowaków" Wormsera 
i "Mazurka" Wieniawskiego. 

Huragan oklasków był nagrodą dla artysty 
za przepiękne wykonanie wspomnianych utwo
rów. 

Część pierwszą bogatego program n wypełni· 
li jeszcze: .p. Zawiłowski, który wykonał "Skry
ta miłość" Galla i ;,Glzież tu las?" Bramsa i 
artysta Sceny warszawllkiej p. T. Roland. Wy
powiedział on prześliczny wiersz Czerwińskiego 
p. t. "Orzeł" oraz ,.Swaty" Gomulickiego. 

Na drugą część lAoncertu złożył się śpiew 
p. Zawiłowskiego, gra profesora Michałowskiego, 
który odtworzył z właściwym sobie talentem u
twory Chopina. Rozentuzyazmowana publiczność 
domagała ~ię naddatków; koncertant nie szczę
dził ich słuchaczom. 

Po p. Tracewski81, która z powodzeniem od
śpiewała cLatawicę> Niewiadomskiego i < Wra
caj> Galla, wystąpił jeszcze raz mistrz Barce
wicz, by odegrać "Legendę K Wieniawskiego, oraz 
"Czardusza " Hubaya i zakończyć tak udatny pod 
każdym względem koncert. 

SPOSTRZEŻENIA. DTEOROLOGIOZNE. 
8tacyi CMl.t'i"al,nej K. E. Ł. 

Data. 

~ .... = . ...,. 0._ 
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755.4/- 9.2 841 Pd W 2 mln. -10.5° C. 

Opadu 0.0 
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Z Sekcyi handlowej. 
(Dokończenie) . 

Wyższą organizacyą może się po~zczycić 
miasteczko Frampol w powiecie zamojskim, 
w które m około tysiąca osób trudni ~ię t~actwem 
płócienniczem. Tkają oni p rzeważnie w porze 
zimowej, gdyż latem trudnią się uprawą roli. 
We Frampnlu iitnieje pewien podział prac); 
gdy dzieci i starzy przygotowują przędzę, inni 
ty lko tkają, ale warlJZtatów ulepszonych niema 
tu wcale. Cała prllwie produkcya bywa jednak 
sprzedawaną i to za pośrednictwem handlarzów, 
od których tlulCze zakupują natomiast przę
d1:e. 

. J .. k we Frampolu płóciennictwo, tak w Koń
skowoli u~adowił iit; przemysł sukienniczy. uo
liIt.arrzaJący materJ~łu na sukmany męskie. U "i
da:.!zuia 8i~ jednak zanik legij przemysłu ponie
waż i tu włościanie przestają nosić swoje cha
rakterystyczne sukna. PowIJt&ła w tej okolicy 
przed kilku laty frobry kil parowa w celu wyro
bu owego sukna dla zao;>atrywania szerszegu te 
renu, Dle ma wielkiej J)rtyszłości, wobec ten
denc,yi '" łościan do zarzucenia omawianego su
kna. 

Tkactwo wśród włościan powiatu łowickie
go dotąd jeazcze istnieje, choć ulega ono pe
wnym modyfikacJom, Niemożność wyrabiania 
sukna cienkiego na ubrania męskie i konieczność 
kupo 'nauia go w IIldtLJllch wpłynęia ujemnie na. 
rozwóJ sukiflunidwa miejscowego. 

S~ tkacze zawodowi, zamieszkali w Łowi
czu, kobiety zaś, jeśli tkll.j~, to ty łko płótno, 
hardzo ładne i cienkie, o ile zaś z niego wyra
biają bieliznę wyszywajłl j~ hbardzo misternie i 
pracowicie. 

W guberni i siedleckiej tkactwo prakty ko
wane jest wyłącznie na użytek domowy. Gdy 
jednak i do zapadłych lu~tów zostaje z cza!lem 
przeprofi'adzona kolej, dowoż~ca wyroby flłbrycz
ne, r07stawiane po wsiach warsztaty trac~ wszel· 
kie ~maclenie ekonomiczne i znów dziesi~tki sa
modziclojLh tkaczów przyprawiają o ruinę i 
nędzp' . 

D !legacyll. przemysłu ludowego przy war
szaw~kim ocdziOlle Tuw. popie-rania przemysłu i 
handlu, w celu pobudzenia upadającego przemy
sIu "łoślli~ń<!kiego rozpLcllęł& swą akcyę od zao
patrywania "łościan w ulepJ;zone warsztaty. któ· 
re zllaŁaly zaproNadzone vre wsi Siennicy Róża
nej orlI\!. Stanisławowie, ale dla briiok.u środków 
nie moiona ich było pOilaw;ć w tych warunkacb, 
~ ..... SiM $hP $f 
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00 krwawej nocy ... 
Powieśó współczesna. 

(Dalszy ciąg-patrz Nt Ił). 

Patrz, to twoi przodkowie nie smarzyli 
kotletów, jeno zajmowali się przelewem krwi, ale 
zapewne ... wieprzowej. Slyszałem, że byli rzeźni
kami ... 

- Być może, ale wszystkich świń nie wy
mordowali - odpart spokojnie J.\IIietowic. 

W restauracyi goście parsknęli śmiechem. 
Lunewic nie mógl jeszcze odgadnąć, z czego 

się śmieją, ale podrażnioD y, przypadl do jednego 
z gości i ująwszy się obiema rękami za stól, po
cZf!:l belkotać: 

- Z czego się pan śmiejesz? Nie ,ridzisz, 
kogo masz przed sobą! .. 

- Ouejdź pan, nie chcę z nim rozmawiać-
brzmiala odpowiedź. 

- Czy pan nie wiesz, z kim mówisz? 
- Wiem. 
- Ko, to wymagam od pana, iebyś mi po-

wiedzial. 
- IJ.ź pan do rzeźnika. 
Poezęto się śmIać jeszcze bardziej. 
Teraz dopiero zrozumiaŁ Lunewic, o co cho

dzi. Porwal się na gościa, zawadził szpicrutą i 
zrzucil nakrycie ~e stolu. 

- Proszę pana o spokój - rzekI Mietowic. 
Do kogo pan to mówisz? 

- Do pana. Ludzi grzecznych chętnie przyj-

żeby były naprawdę krzewicielami tkactwa. Ce· 
lem ograniczenia pośrednictwa pobocznego i or
ganizac)'i zbytu, Sekcya otworzyla niedawoo 
w WU:5zawie sklep z wyrobami włości:.ń· 
skiemi. 

Nie jfst jednak jeszcze dzisiaj pora do są
dzenia o rezultatach akcyi tej, wymagającej 
bł!tdź co bądź wielkich starań, obliczonych na 
~łuższy okro \ czasu, ażeby ckoć w. cz~ści urato
wać upadający przemysł domowy. 

Życie tymczasem płJllie swą koleją i wsku
tek Iloroczuie mnożących się ulepszeń w produk
cy( maszynowej, możność konkurencyjna prze
mysłu domowego nieUlItannie się obniża, zwla
SZC1,a przy produltcyi artykułów masowego wy
robu, jak płótno, sukno i t. p., stanowjących co
dzienną powszochn~ potrzebę i zll.trndniających 
mnóshvo fabryk i ludzi, przy której szybka, -do· 
kl.dna i tania praCA maszyn, dobra organizacya 
handlowa dla. 2akupu surowych materyałów i 
sprzedaży gotowych wyrobów, wyspecyalizowa. 
nie się w każdym dziale fabrykacyi, oryentowa
uie się trafne w zalecanych przez modę wzo
rach, decyduje o powodzeniu przedsiębiorstwa. 
DJ kategoryi tej n: e naleł.~ jednak pewne wy- . 
roby, nie dające się lepiej i prędzej zrobić me
chlluic~nie, które Jeszcze długu może będą po
zostawać dla tka.ctwa rt'icznego, jak np. wyrób 
pewnych o~dobnych tkanin, kilimów, dywanów, 
gobelinów i t. d ., jak również wyrobów, maj~
ey c h zn aCIe nie etoogrll fi\lzne. 

Dla z!lchl)wania llrygioalnyeh i nieraz arty
stycznych cech prac ludu, należy zn:lldć środki 
poparcia i nawet pewne ofiary ponosić, jest to 
jednak rzecz~ nie czynuików, powolAny3h do pc.,
piera.nia przemy sIu, le\ll; artystów, etnografów 
i t. d. ' 

0Jmienny thar.akter ma tkactwo ręczne 
w ogniskach przemysłu lkack\fg ' , gdzie iBtnieje 
spora ilość tak zwanych tluczOw pc'jedYI1(}zycb 
i przedsiębiorstw t!tark·ch. 

Sprawie tej poświ~cił swego czasu "'yczer
puj~cy odczyt p Stef Hl KOKlluth, to też pomi
jamy ten ustęp z od czytu p. Kirszrota. 

Inter~sujący wiel('e odczyt p. Al. Kirszrota 
wywo'al dyskusyę, w której zabul gló~ inżynier 
Kogslltb z zgn.d.:aJ'!c się nu }lc gl~dy prelegenta 
eo do wyższości wars~t&tu ruoch3nicznego nad 
warsztattm ręcznym tkackim ze względu na udo
slo.onaIenie wyrobów p('cb(jdz~cyl'h z pierwszego. 
Twierdził jednak, że ze stlInowiska ekonomiczne
go stosowanie warstt~tów mechanicznych nie 
j est je3zcze wyrok.iem prE;, dkiej śmierci dla prze
mysłu thckiego dl)mowego. 

0~ien1~c się Da tern, że zwycięstwo u.wsze 
f,toi po stronie masLyny w tkactwie, p. KOBsuth ' 

muję w swoim zakladzie, ale l!-ietrzeźwych zapra
szać nie mogę. 

Lunewic sunął się do starego. 
--- Ty, ty śmiesz mi to mówić! ... 
I podbieglszy, pchnąl go z takim impetem, 

że Wasa :Thiietowic runąl na ziemię, a z ust rzu
ciła mu się krew. 

- Masz - wobI zapieniony Lunewic-masz, 
wirlzisz ... 

Wtem przypadla służba i, porwawszy pijane
go Lunewica za kołnierz, wyniosła go z kasyna na 
ulicę, pomimo jego oporu i nawoływań: . 

- Niech tylko zostanę królem, nauczę Ja 
was, nauezę!... . 

W restauracyi byl o berny Arsa, który sIe
dział wraz z M.arrą przy .iednym ze ' stolikó,,:,. 

Zerwal się on i podbiegI do Wasy, . ktorego 
jui slużba podniosla. Z ust sączyła mu SIę krew. 

Arsa ch wycir karafkę z zimną w.odą,. zmo
c,,:ył serwetę i obmyl nią usta YlietowlcOWl, na
stępnie kazal go przenieść na górę· 

1\18rya, której łzy stanęły w oczach, wybie
gla za nim. 

-- Co mu jest? - zapytał:.:\. Arsy. 
- Nie ,triem, pani; dopiero po zbadaniu bę-

dę mógł wiedzieć. 
I dlugo, długo opukiwał piersi JIietowica, a 

potem rzekI spokojnie: 
- Nic ciężkiego. 
- Czuję, że nic mi się nie stało - mówil 

Wasa - jutro zdrów będę Maryniu, zejdź na sa
lę, bo tam nikogo niema. 

- Nic się tam przecież Hie stanie. 
Usiadla przy łóżku i czuwała, podając lekar

stwa, które doktór przepisał. 
Wasa leżał i ciężko oddychal; w piersiach 

silnie mu rzęzilo i skrzypiało. 

przyznał słuszność wywodom prelegenta, że ogól
ny zastój w przemyśle zawsze odbija się ujem
nie na praoy tkaczów ręcznych, czego naj wy
mowniejszym dowodem przesilen.ie teraźniejsze. 
wynikiem czego mnó'ltwo ludzi znajdujących się 
na burkach dobroczynności publicznej. 

Dotykając sprawy rozpowszechnionego tkac
twa ręcznego po wsiach, p. Kossuth zaznaczył, 
że prócz wymienionych przez prelegenta tkanin, 
które długo może jeszcze pozosta.wać będą dla 
tkactwa ręcznego, jako nie dające się zastąpić 
sposobem mechanic~nym, dodałby jeilZcze koron
ki wraz z przygotowanemi czynnościami, pozo
stającemi w łf!!czoości z wyrobem odpowiedniej 
przędzy. Tkaniny takie na warsztacie ręcznym 
przygotowuj~ się lepiej. 

Drugim prelegentem był p. dr. Józef Konie. 
który wypowiedział .Słów kilka o obligacyach 
dróg żelaznych rosyjskich". Opierając sili na 
zestawieniu danych cyfrowych, jakie przedstawił 
na przygotowanych tablicach, wykazujących ilość 
obligacyj, długi rządowi, wysokość kapitału ak
cyjnego, rezerwy, dochód brutto, koszty eksploa
tacyi, deficyt, gwarancya rządowa itd. prelegent 
zwródl uwagę, że dług siedmiu dróg żelaznych: . 
Władjksllkaskiej, Mos!dewsko windaw8kiej, Mo
skiewsko-kazańskiej, Mo}:kiewsko kijowskiej, Ria· 
zańsko·ur:.lskiej, Pułudniowo·wschodnich i Fabry
czno · łódzkiej -w przeei~~u ostatnich lat dwuna
stu powięk8zył się o utlliard rubli. Jełt to ol· 
brzymla kwota, wobec której malfje kapitał za
kładowy, nie będą.cy w żadnym st0sunku do tak 
wielkiego obciążeni... CL~ŚĆ obligacyj, przy po
mocy kas oszc7.ęd~, ś ,iowycb, umieścił Bank. pań
stwa 'IV Cesarstwie, więk~la część jest za grani
cą. Wprost zdumiewaJ~ '~Y fakt, dotąd zdaje się, 
jak twierdził prelegent, łl 1 gdzie nie skonstato
wany, aby droga żelazna w najlepszym wypad
ku. jak się ma np. z Moskiewskc-."indawską 
była. obeiążona w stosunku do kapitału akcyjne
go w 12ł raza, a Rhuańsko uralska, borykająca 
siQ z widkiemi def.cytami miała oblil;'acyj w ilo
ści 47 razy wziętego kapitału zakłlidowego. 
Jasnem tedy, że kapitał dróg z,atrl!cił swój cha· 
rakter z przeznaczeni:!, a więc nie przedstawia 
żadnej gwarancyi. Ztąd wniosek, że to, co jest 
.condlt l.o sine qua nO::1< dla każdego akcyjnegl> 
Towarzystwa. a więc rezerwy', odpisania są ta
dne. Czyż to nie jest naruszenkm prawa słu
sznego, a opartego na dlugoletniem doświadcze
niu? Moinaby powiedz i eć, że gdyby ~spomnia
ue drogi żelazne zamiast obligaeyj. mIały odpo
wiedni kapitał akcyjny i obligaCyj W stosunku 
właściwym do tegoż kapitału - to prawdopodo . 
bnie skarb nie mialby z tego źródła nic, a może 
ciężar. 

:ss 
Arsa zszedł na dól. Goście otoczyli go do· 

kola i zaczęli wy.p~t~wać o zdrowie Mietowica. 
- Bardzo clęzkIe potłuczenie. Boję się za

palenia płuc -:, brzmiala odpowiedź. - Choroba 
moze sprowadzlc bardzo groźne powikłania. 

Zacząl się zabierać do wyjścia, ale gośc'i.e 
wcześniej pofrunęli, aby roznieść nowinkę po mie· 
ście, jak z wykle czynią goście restauracyj ni. 

W trakcie tym zeszła Marya 
- Dobrze, żem was jeszcze zastala, dokto

rze. Wasa zasnaI. 
- Niech śpL 
- Rzęzi mu bardzo w pieraiach, tchu, zdaje 

sie, brak ... 
- Nie troszcz się o to, panL 
- A Ja mam tyle sobie do wyrzucenia. Pa-

nie, zdaje mi się, żem ja temu winna. On 
pewnie się domyślał, żem zawinila, on może u-
umyślnie szukal starcia z tym pijakiem... . 

- Uspokój się pani. Patrz ; wchodzą jacyś 
oncerowie --: mówi! pólszeptem, a potem glośno 
dodal; 

- - Okłady zimne, oldady. 
- A, doktór jeszcze tu ... - zagadnąl jeden 

z przybytych. 
- Tak. 
- Doktór byl świadkiem zajścia Lunewica 

z Mietowicem? 
- Bylf'm. 
Usiedli. Doktór zacząl opowiadać szczegóry. 
- Więc go ~lietowic nie uderzył w twarz? 
- Nie. 
-- A Lunewie mial się tu ogłosić za króla 

serbskiego? 
- Bąkał coś po pijanemu i tak dosyć skrom

nie awansowal... 
(d. e. n.). 
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W dJsku~yi nad poru8zoną przez dra Koni
ca sprawą obligacyj dróg rusyjskich zahierali 
głos: inżynier K088utb, Wścieklica, Gajewicz 
i inni. 

Obu prelegentom zgromadzeni. słuchacze wy
razili podziękowanie gromkiemi oklaskanii. 

Ze spraw bieżących omawiano kwestYEi sposohu 
wnoszenia składek członlwwskich. Przyjiito wnio
sek p. Konica, aby członkowie sekcyi handlowej 
( , płacali co cztery mieOliące po 5 rubli, lUD tet 
uurazn, o Ile zechcą, po rb. 15. 

N a tem posiedzenie zamkni~to. 

POlł'zeby Królestwa Polskiego. 

. P. RUBskij, który niejednokrotnie' dotykał 
spraw i potrzeb Królestwa, wraca do nich pono
wnie w "Now. Wremia, (M 10359). 

W krótkim wstępie, w którym zaznaczono, 
że sprawa uIDorz2ldu miejskiego w kraju odda
wna leży w intencyach władz centralnych, p. 
Rtlsskij przypomina, że ,samo prawo z roku 1870 
«0 urządzeniu gospodarstwa Warszawy' zawie
ra omówienie, iż wprows.dza się Cil&I!lOWO, aż bę
dzie <zorganizowany ostatecznie zarząd miejski 
w Warszawie". Następnie, że oetatni n!lmiestnik, 
hr. Berg, już w r. 1872 zaznaczył potrzebę 
wprowadzenia samorządu, opartego na. ustawie 
miej~kkj z r. 1870, i źe od owej daty sprawa 
ta podnonona była niejednokrotnie, a urzeczy
wismienie jej uie przychodziło do skutku za ka
żdym I azem "z powodu, ~oźnicy poglądów na 
Ulą ministra spraw wewnętrznych i głównego n.a
tZdlIik!o\ kraju). 

D la. przykładu, a raczej dla wykazania ró ' 
żnicy p {) llJi~d1y zarz~dem biurokratycznym a spo
leczn'ym dodaje Russkij, że gdy Warszawa o lu , 
dności, sięgające,j 800,000 (dwie trzede zaludnie
nia Petersburga), przeznacza ze s\'"Vego budżetu 
612,0{)0 rb. na potrzeby oświaty, na służbę le
karską i na dobroczynność, Petersburg daje 
ti,341,OOO rb., czyli przeszło dziesi~ć razy wi~
cej, ~ w stosunku do ludności przeszło siedm ra
zy więcej. 

"Atoli-czytamy dalej - przyczyna, nie za
stosowania dotychc~:al! w miastach Królestwa 
ustawy o samoj7,~dz~e mi<:'jekim, ' nie polega na 
uznaniu normalności dzisiejszego IItanu rzeczy. 
DrogEi do osiągni~cifl, tej reformy przecina wciąż, 
od lat 40, wyjątkowe polotenie kraju pod wzglę~ 
dtm politycznym, a położenie to Plluje rozwój 
życia Bpołecznego i sprawia, że ono nie odpo· 
\Viada zgoła rozwojowi ekonomicznemu i kultu
l'alnemu". 

Tu p. R,usskij przypomina, że nieraz, w zna.
llych czytelnikom koredpondencys.ch z WarilZa
'Wy ilustrował nieno.rmalnośó życia wewnętrzne
go Królestwa, a od lat 40 ustról policyjno-biu
rokratyczny nie uległ zmianie, ohociaż pod jego 
lVpł,wem znik.ło dużo stron dodatnich, np. re
formy włościańskiej z r. 1864. 

• Be~ stanowy zarząd gminny przeubr.llził się 
'\'V zarzl!!d piiarzów gminnych, nominowany ch i 
USuwanych fAktycznie przez naczelników powia
tO~ych. Zarządów 7jemsldch gubernialnych i po 
\V1at.owych niema. Poborami na potrzeby lokalne 
~Zafllją kancelarye różnych władz państwowych. 

. . OWinności naturalne wykonywujl\ się na zlece
D:ll urZEidów gubernialnych i powiatowych. Ma
gIstraty miejsk.ie, t'l hncelarye urzEidnicze, a go· 
spodarstwem W arszawy rz~dzą ~ za tysiąca wiorst 
Wzędnicy petersburscy, ci, którzy nigdy nawet 

arszawy nie widzieli. Wobec ~ego nic dziwne
go, Że przy takim ustroju zarządu loitalnego, pro
~ent piśmiennych obniża się, organizacyi ,"Iuiby 
okalllej całkiem niema w dziewięciu guberniacb, 

: w d~ie~iątej urządzono jako tako i czasowo, 
,e tzpJtaloictwo i opatr.6enie chorych umyslowo 
~"spaka.ja lIię zgoła niezadawalająco, że rzeki 
~;l\Wlle nie ~l5pławnione, a do d~óg że~aznych i 
Ch:\u stra~eglcznych szosowych Ule mozna duje
bOd ~ . po meurządzollych drogach gruntowych. Ale 
~k aj, że oajdotkliwsz>3m następstwem wyłączno
p;I h8t braI{ wszelakiego systemu w stol'lowaniu 
",t~ ogólnych i prze pisów, wydawanych przez 
b a Ze miejscowe. Pod tym względem każdy gu
q~rnator i każdy naczelnik powiatu postępuje po-

ug Właenoge uznania. 
~tlllt ft~awiad()mienia b śmierci polaka katolika 

uJ~ Bi~ w Warszawie w języku polskim, 

BOZWOJ - Piątek, bia 20 styoznia UJQ5 r. 

w Piotrkowie wymagają, żeby były drukowane 
w języlLach rOdyjskIm i pOlSKim, a w gub. 8U

walsluej zawiadumlenia te wolno drukować tyl
ko w jEizyku rosyjskim. A przykładów takiej róż
norodnlJt'lCi zarząu.leń mozua wymieniać bez liku., 
D<Jwoloość i różnorodność działań przenika W8zySt- I 
KIc waratwy zarządu miejscowego, ' a przeciwko 
UHU bezl:lllnywi są nawet zarządcy krajem. Zna
nym jelit falLL uporcąwej pueciwko feldmarszał
Kuwi Burko dziab.1noŚci w sferze oświaty,ludo
wej knr .. tora Apuchtin&, a ks. Imeretyński zgoła. 
ilaczej zapatrywał się na sprawEi unicką, niż 
dw\lhł] l zapatrywał] dię miejscowe zarządy 
spraw duchownych. 

"UrzEidnicy, którzy się ' zżyli z biurokra
tyczno policyjnym zarządem w Królestwie Pol
Ulem, powtarzają ci~gle: ., Polakom ufać nie moż
OlS, OlAł nienawldz~ Rusyi, zaWtlze gotowi są 
szkodzić jej i marzą o wskrzeszeniu Polski. 
DaJcItl lm samorząd mIejski i wiejski, a przero
bią go w swoje świętej pamięci ieJmy i sejmiki. 
'i'lIt\{ . głos 'ą urzędnicy, k ~orzy nie cbcą sobie wy
stawI c nawet UlC innego nad to, co dzisiaj istnie
je w sferze ~a.rządu. Dowodzą, że w ostatnich 
czasacb wrogI nastrój polaków wzmógł się, ze 
są rozdrażUleDl, uporczY"lIi i niezadowoleUl ze 
stanu rzeczy. Ale z czegóż m~ją być zadowo
leDI! Naroll pultlki od lat 40 nie posiada na
wet tdgO, co już dzisiaj nie wystarcza społeczeń
stwu rvsyjekiemu. Czyż tlpołeczeństwo to hyloby 
zado\\olune, gdyby wu kazano żyć i bytować 
w warunkach, w jakich egzystuje KrQle8two Pol
skie? U siebie, w ojczyźnie własnej, polak - ka
tullk, nawet posiadający wykształcenie wYŻSZf', 
może być t.Ylko rolnik.iem, inżynierem, lek.arzem 
lub adwokatem. 

"C,y polacy lubią czy nie lubią R03yi, czy 
pragną albo nie pragną przywrócenia Puls ki, to 
pytanIa ,mniej lub więcej płonne. Nie na tem 

I 
polega klucz do prawidłowego i rozumnego sto
tlunku polaków do Rosyi, chod~i o zrównanie 
praw ludności Królestwa Pol~kiego z ' prawami, 

! jakich zatywa ludność kulturalnych części Rosyi. 

! 
Urzeczywisinienie tego równouprawni<Jnia., odpo
wiadające podstawowym zasadom Najwyższego 
Ukazu z dnia 25'-go grudnia, byłoby najlep3zym 
sposiJbem zbliżenia polaków do Rosyi nie przez 
miłość, nie przez sentymentalne porywy uczucia, 
lec~ przez pożytek i dogoduość warunków, po
trzebnych kulturalnemu społecLe6stwu do życia 
i egzystencyi. 

Gdy z kraju zdjęte będzie gnębi~ce go po
łożenie wyjątkowe, gdy najniezbędniejsze potrze
by,jego w sferze lSamorz~du miejsk.iego i ziem
skiego zostaną zaspokojone, gdy kraj dostanie 
sądy przysi~głych i 8wobod~ prasy, gdy nastąpi 
na zailadach tulerancyi religijnej likwidacya bo
lesnej sprawy unieiLiej, znilmą sam" przez się 
powody, pomnażające z rokiem każdym niezado
wolenie i rozdraźnienie, i stosunek polaków do 
Państwa Rosyjskiego stanie siEi inny. J tli d~i
ihij stosunek ten innym jest, niż był. Przez 
ciąg 40 lat od ostatniego pOWitania dużo wody 
upłynęło. 

Społeczeństwu pol~kie dojrzało i politycznie 
wydYllIcyplinowało się. Dowodem jest popra
wność, z jaką, bez lfzglEidu na niezadowolenie 
z warunków egzystencyi, zachowuje się w spra
wie toczącei się wojny. Wszech polacy i socya
liścy próno,wali urągać z powodu niepowodzeń 
wOJennych, a.le wpływowa prasll polska wystą
piła z energicznym protestem, jaki dawniej był
by niemożliwy. 

sobów we wszystkich kulturalnych cZEiściach 
państwa, a w ich liczbie i w Królestwie Pol· 
likiem. , 

Wiadomości zamiejscowe. 

Ciekawa otaty.tyka. 

Mimo nieustannych, coraz otitrzejezych prze
śladowań, tywioł polski w Poznańskiem i Pru
tłach Zachodnich rozwija się i wzmaga normal
nie. Poucza o tem dr. Fr. Mehring na szpal
ta~h «Leipziger Volks. Ztg., Liczba polaków, 
oSI~dłych w granicach Państwa Pruskiego, wy
noslla w 1890 roku B,029,294. W roku 1900 
pod.nio~ła się do cyfry 3,482,518. Przyrost wy
nOSJ WIęC 15% na 10 Jat-1t% r{)cznie. Ludność 
polska stanowi 10-12% ogólnej liczby obywa
teli mon.archii. pruskiej. Charakterystjcznym 
przy tern Jest objawem, te w rdzennych ziemiach 
polskich st08unek zmienia siEi na korzyść pola
ków. Na t'ysi~c oby"ateli pr2ypadało polaków: 

w W. Ks. PoznaDskiem . 
• Prusach Zachodnich . 
" dyecezyi opolskiej. 

r. 1890 r. 190ó 
603'88 608 '79 
350'78 356'02 
593'- 594'01 

Jakii wniosek można wyprowadzić y. tego 
~estawienia? Jeśli. przyrost ludności polskiej 
Jest normalny, a mImo to stolunek liczebny do 
uiemców ulega zmianie, to znaczy, że polacy 
zwolna, . . lecz stale ~yp~erają przybYhzów. Naj
wyraźoleJ uwydatma SH~ ten ruch w miastach 
gdzie ludność niemiecka od dawien dawna m~ 
przewagę. Na tysiąc mieszkańców było niemców: 

w r. 1890 w r. 1900 
" Tczewie 604 587 
" Malborgu 049 646 
" Toruniu 774 752 
"Grudziądzu 636 587 
"Bydgoszczy 856 830 
~ Inowrocławiu 383 360 

R,ównocześnie zwiększa siEi napływ wychodź
có" polskich do zachodnich dzielnic monarchii. 
Wedlug o bUczeń «Germanii" wychodźtwo polskie 
do Berlina, Westfalii i Nlidrenii rozpoczęło siEi 
dopiero przed trzydziestu lały. W r. 1890 w pro
wincyach czysto niemieckich było wychodźców 
polikich około 100,000. W dniu 1 .tycznia 1900 
roku w WeSlf.tl ,i i Nadrenii istniało 132 stowa
rzyszeń polskich, które liczyły o"'ółem 8 500 
członków. o, 

«Germania>, niezbyt życzliwa dla polaków 
w. ~8tatnich . czasach, ~twierdza, że ow~ ćwiercią 
mIlIona polalO.ów, roz!J1anych po prowincyach nie
mieckieh, opiekuje się zaledwie dziesięciu księży 
mówiących jalr.o tako po pohku. ' 

ECHA WOJENNE. 

Wyprawa kozaków gen. Miszczenki do kra
ju, zajętego przez japończyków, zajmuje uwagę 
powszechn~. Fakt ten dowodzi, że warunki 
atmosferyczne pozwalają w Mandżuryj na roz
poczEicie kroków nieprzyj acieiskich, i że nieba
wem rozpocznie siEi nad rzek~ Szahe wielki ruch 
wojsk. Mnożą. się też oznaki, że gep., Kuro· 
patkin roz.poczn1e jeszcze w ciągu zimy ofen
zywę· 

Stwon:yło się utrwala stronnictwo poje-
dnania, a 'tV pływ jeg-o i znaczenie mogłyby być 
d,)1.doślejsze i wyraźniejsze, gdyby nie to, że 
" warun!ucb, w jakich si~ krilj znajduje, nie
ma Iłi~ na czem oprzeć, a półwiekowa niezmien
nośĆ tych warunków pozbawia to . stronnictwo 
siły odpowiedniej. 

D&i.ś nadc~odzi depesz~ z Tokio wysłana 
, do "D~llly MaIl", donoszącą, że rosyanie wokolo 

! 
Mukdenu stopniowo zaczynają nacierać;. poru8za
j~ sj~ oni na całej linii bojowej. prawego skrzy~ 
Q.~a, znajduj~~ego siEi nad brzegiem Hun. Rosya
me przyst~plh do budowy fortyfikacyj w 8zn-

W każdym razie działania polaków, wal
cv.ących w ezeregacb armii rosyjlkiej, przelzło 
30,000 rub, wys!panych ze skarbonek: kościel
nych na potrzeby rannych i chorych, kościoły 
pełne modl~cych się o powodzenie na ,.-ojnie, 
przemawiają przekonywująco o istotnym związ
ku plemiennym i państwowym pomiędzy Króle
stwem Polakiem a Rosy~. Trzeba utrwalić ten 
związek i uczynić go nierozerwalnym. Uku 
Najwyższy z 25 grudnia daje ku temu najlepsze 
i najpewniejsze sposoby. 

«Obecnie-kończy Ruskij - chodzi o możli
wie szybkie a rodegłe zastosowanie tych spo· 

tanpao i Szalikpao. 
Nie u1eg.a w~tpliwości, że japończycy z .114 

ewentualnoścll\ pochodu rOlyjskiego na poładnie 
liczą się i armiEi swą pod S'tabe wzmacniać bę
dą się starali ... Posiłki te z dwóch stron przy
b~dą; z Japonn .wysłano MWą 50:..tysięczną' ar
mIę, a gen. NogI z Portu Artura przerzuci naj
cięż'!ze działa oblężnicze i około 50,000 wojska 
na północny teatr wojny. 

O losach trzech' kolnmn kozaków gen. MiH
czenki dotychczas tyle wiadomo, że gen. Misz~ 
czenko ze swym oddziałem zdołał ujść przed po
ścigiem japońskim i już się' znajduje w obo~i& 

i gen. Kuropatkina. 
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Cl> się dzi{j ~ z kolumnami gen. Sam~onowa. 
, Abramowa i Czelenewa, dowodzącymi 3· ma od
rlziałami kozaków, dotąd nic pewnego nie wia
domo. 

o F I ARY. 
Na Ochronę I katolicką. 

Zamiast wieilCa nR grób Ś. p. Adolfa Stenzlll, pra 
cownicy oddziału mechanicznego fabryki R. Biedermana 
3 rb. 35 kop. 

Na rodzinę M. 
Wygrane w karty u państwa S. 1 rb. 

Na biedną wdowę Ostrowską. 

M. Marcinkiewicz 1 rb. 

Na biednych, pozostających bez pracy. 
M. Marcinkiewicz 1 rb. - Bezimiennie l rb. 20 k. 

Dla biednej matki troJaczków, której mąż 
pozostaJe bez zajęcia. 

J ózefostwo Buchowscy 1 rb. 50 kop. 

Na rodzinę Augusta Stephana przy ul. św. Lu
dwiki .M 49, złożonego od ł roku ciężką chorobą. 

Zamiast wieńca na grób ś. p. Adolfa Stenzla, robo· 
tnicy przędzalni R. Biedermana przy ul Smugowej 1i 11, 
26 'rb. 18 kop. 

Na budowę kościoła św. Stanisława Kostki. 
W. Adamczewski, zebrane -w kółku znajomych u p. 

Bolesława Miniewicza 15 b. m., 2 rb. 32 kop. 

Na jeńców polaków w Japonii. 
M. Sprzączkowski 20 książek. ' 

Dla najbiedniejszych. 
Zamiast wieńca na trumnę ś. p. Wiktora Ludwika 

Janouszek składają koledzy Materyaliści za pośrednic· 
twem "Rozwoju" do uznania ks. prałata Szamoty: J 6zef 
Tarkowski 1 rb., Hipolit Śliwowski 1 rb" Walenty Pert
kiewlcz 1 rb., Hugo Giitiel 1 rb., Lucyan Dryl 1 rb., 
A. Antoslewicz 1 rb .. Wl. Jerczyński l)0 kop., T. Dolę
gowskl 50 kop., Kaffanke 1 rb., Trybulec 1 rb., K. Ko
ziarski 1 rb., St. Sembereckl 1 rb., Heine 1 rb. 50 kOp., 
Hoffman 1 rb. 50 kop.-razem 14 rb. 

Telegramy 
Petersburskiej AgenCji Telegraficznej. 
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n'a prawem skrzydle nocą z dnia 17 na 18 7a 
jęli bez strat wieś Sinitijcy. W tejże miejsco
wości zajętQ wieś Tutunuzy, opuszczoną prze~ 
nieprzyjaciela. W czasie obserwacyi z balonów 
zauważono, że japończycy. ażeby kryć we wsiach 
bliżej P9łoion~ ch b~lonów, !lwoje pozycye rozpa· 
lają ogniska, i kh,;by dymu pokrywają całą 
miejs(lowo~ć. Przy pogoazie bezwietrznej dym 

: ,ściele si~ kłębami i utrudnia obserwaoy~. 
Ozansiamutuń, 19 stycznia. O 25 wiorst na 

północ od Sianmitinu, zdała od linii japońskicb, 
pochwycono japoński rekonesans konny. złożony 
z pięciu ludzi. W czasie utarczki zabito czte
rech ludzi, a jeden młodllzy oficer rezerwy wzię
ty z()sta ł do niewoli. 

Berlin. 19 stycznia. Korespondent "Lokal. 
Anzeigera> donosi z Tokio: Do Portu Artura 
przybyło ~,OOO specyalistów r(lbotników dla na
prawy doków zburzonych. Japończycy za~zęli 
odbudowywać fllrtyf,kacye. 

LOBdyn, 19 stycznia. 03karżenie Chin przez 
Rosyę o naruszenie neutralności, dotyczy rów;' 
nież przewozu amunicyi drogą Szanchaj Guan
Giuczwan i werbowania przez japończyków żoł· 
nierzy chińskich, Niewiadomo, czy Japonin bę· 
dzie odpowiadała na wniesione przeciw niej 
oskarżenia; prędzej odpowie wymówkl\ pod adre
sem Rosyi o nieposzanowanie Ot utraloości chiń· 
skiej. ' 

Seul, 19 stycznia. "Daily Telegraph" donosi: 
Wkrótce otwarty tu będzie ruch na kolei fuzań
skiej od Samnampo ' do Mazampo. Japończycy 
oświadczają. że niema niehezpieczeństwa ze stro
ny eskadry wiadywo8tockiej. Przywrócono komo
nikacy~ między Japonią a Genzanem, zawieszoną 
od kwietnia. 

Londyn, 19 stycznia. Chociaż panuje ogólne 
przekonanie, że Japonia ostatecznie zwycięży, 
osoby, dobrze znające Rosyę, są innego zdania. 
Dzisiaj korespondent rozmawiał ze znawcą Ro
syi, Mackenzie Wallesem, który powiedział, że 
wojna trw~ć będzie dwa lata, że rosyanie praw
dopodobnie cofną się do Cbarbina, bardzo silnej 
pozycyi; tani zatrzymają si~, póki kolej syberyj
ska nie będzie nlepszonado tego stopnia, by 
mogła przewieźć na miejsce wielką liczbę woj
ska. Co się tyczy skarbu państwa, to Rosya 
posiada więcej źródeł, niż Japonia, one to dają 

Petersburg, 19 8tycznia. W dniu wczoraj- Rosyi możność przedłużenia wojny. Walles po-
szym odbyło się Najwyższe Wyjście Najjaśniej- wiedział, że wypuścił nowe wydanie swojego 
8zego Pana i Najjaśniejszych Pań w otoczeniu dzieła o Rosyi, w którem na zasadzie danych, 
Dostojnych Osób do soboru w Pałacu Zimowym, zebranych w czasie niedawnego pobytu w Rosyi, 
gdzie odbyła się uroczystość święcenia wody. opilUje jej stan bardzo pomyślny. Zdaniem Wal-

, . , .. ~ lesa w g09podarstwie włościańskiem widać po-
Po ukonczeUlu ltturgn wyszła procesya na l prawę, w lepszej obróbce ziemi i w upowszech. 

uroczystość Jordanu na Newie z udziałem N~j- -[ nieniu użycia narzędzi rolniczych. 
jaśniejszych Państwa i Wielkich K~iąiąt. Naj- Tokio, 19 Itycznia. "Times" donosi. Rząd 
jaśniejszy Pan pocałował krzyż i został pokro- koreańsk.i postllnowił zabronić obiegu monety ni
piony wodą święconą. Następnie metropolita klow .. j,. oprócz tej, która wy~dzie z mennicy pań-

t t' N" ś ' . P b dł stwowe·. R'lzwliŻane są prOJekty, dotyczące u-
w o~arzys WIe a.'Ja nleJs~eg.o ana o sze I lepszenla syl\temu monetarll€go, zredukowania 
szeregi sztandarowe I pokropIł Je wodą, poczem i wojska, ulepszenia dróg. Wszystko to roz'l'Vażane 
procesya wróciła do Zimowego Pałacu. I jest 1. blizkim udziałem japońskich doradców. 

Petersburg, 19 stycznia. U rzędownie. t Jokohama, 19 stycznia. Dziś odbyło się są-
DLlś w czasie uroczystości święcenia wody l dzenie nngielskiego poddanego, portugalskiego 

na Newle w Najwyższej Obecności, przy dawa- '~ochodzeu:a. Z!lm.ieszkał~go "'! J:\.ponii,. a oskar-
. t . . '1" l d~ 7.oncgo O r.akomuDlkowame taJemmc WOJskowych. 

DlU us anowloneJ lOSCł sa w, zasze l nie- Ś' dk . t' d '1' ż d d k .' \'VIa OWI e s W.ler Zl I, e po 88, ny w ro u ze-
8tcz~śhwy wypadek. szłym odwiedził Port Artura i Tiencin, a otrzy-

Jedno z dział, ustawione na wprost giełdy, mał od gmerała Ogorodnikowa 1,000 jen, O~8.Z 
które winno było być nabite ślepemi nabojami, klucz do depellz, dla komunikowania wiadomoScl. 
było nabite kartaczami. W październiku roku zeszłego oliJkarżony za.ko-

_ . munikował szczegóły wysyłki wO,isk japOńskICh, 
Kule wpadły na pomost I wybrzeże, traf ły l' b' dł ń J d n z takich , w ICZ Je po ug przeznacze. e e 

w fasady Zimowego Pałacu; 4 szyby zostały listów zatrzymano w Nagasaki. Wyrok sądowy 
stłuczone. Raniony jeden z policyantów, stoją- odłożono do dnia 23 b. m. ' 
cych ua pomoście. Innych wypadków z łudź- I Londyn. 19 stycznia. Wywolało tu sensacy~ 
mi - \) ile wyjaśniono - nie było. Śledztwo ubezpieczenie. 16 parowc?w., na ryzy.ko wojny 
w toku. z. zasto~owamem bardzo nlzklego prem~um ubez-

. . meczema w stosunku 20 proc. woble strony. 
Helslngfors~ HI styCZDlR. W mia~tach Wy- Wszystkie te statki przeznaczone są do punk-

bo~gu, ~lłtKu~ Serdo?elu, Wllru~n~tracle, J~wes- tó" na zachód od Dejlonu. Sądz~, że itatki 
chmlu .1 M~~lehamD1e, .. a rów01e~ w .g~lllach te zaopatrzą w węgle powracającą e8kadr~ bal
Kronobmskle), BjerskleJ, Wewut1welskle.], Kro- t ck--
noborsktej i Jakimwaraskiej nie przystąpiono do y "2' • • 

wyboru członków komisyi poborowych. Essen, 19 styczm8. ~ 26~,000 robotlllkó", 
. . . w kopalniach węgla, staWIło Się do prasy tylko 

. Moskwa, 19 styczn~a. Doc~ncl. prywatlll u~ 45.000. W rejollle strejku panuje wzorowy po. 
lllwersytetu mosklew~klego, w .hcz~le 18, złożylI rządek. Stowarzyszenia robotnicze, za pozwole
d~klaracye ,o P?tr~eble .zwolanla ~J~zdu ~rofes~- niem władz', postawiły własne patrole dla utrzy
raw dla wYJaś~leUla lIlenormaln?scl żyCIa un.l:- mania spokoju. Jutro demokraci socyalni wniosą 
we,rsy~ecklego l szkół ~yż~zych l dla wskaz8111a w parlamencie interpelacye z powodu strejku 
drog Ich rychłego usnlllęC18. w okręgu górniczym. Na interpelacyę odpowia-

Sachetun, 19 stycznia. Ochotnicy rosyjscy dać ma Biilow. 
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Essen, 19 stycznia. Dliś, podczas ranuej i. 
i wieczornej zmiany, nieobecnych było 184,868 
robotników, wczoraj 154,330; strejkuje 205 ko
palni. Do strejku przyłączyły się 3 kopalnie w Ha
nowerze. 

Białogród, 19 stycznia. Ponieważ król P;otr 
nastaje na to" aby z zaciągnąć się mającej p()
źyczki 45 milionów przeznaczyć no. eele WOjSKO
~i7e, gabinet posta.nowił podać się do dymisyi, je
żeli król nie cofaie 8wojego ż~dania. 

Berlin, 19 stycznia. Gen. Trotha donosi, że 
Maherero wyraził skruchę, kilku innych wodzów 
zginęło, rokoszanie po wi«jkszej cz~śei rozprosze
ni, wielu z nich usiłuje powrócić do ojczyzny. 

Wiedeń, 19siycznia. eN. Fr. Preilse> piste, 
że zawarcie traktatu handlowegu Au~tl"o-W~gier 
z Niemcami nastąpi w dniach najbliii!Zych. W chwili 
obecnej trudności wywołane są żądaniem Nie· 
miec obniżenia tary f celnych n l w yroby drobne
go przemJ slu, które Au~trya chciałaby zabezpie
czyć od spółzawodnictwa Szd eldu i Sulingenu. 
Jest też różnica zdań w kwestyach ceł od ~łodu 
i ś iViadectw wywozowych, wpływających na (l) 

wywozowe. 
Paryź, 19 stycznia. Odbyło się pierwsze po

siedzenie komisyi mi~dzynarodowej ' w I'Iprawie 
wypadku pod Bull. Na sali znajdowała się licz
na pnbliczność, pomiędzy innemi wiele wytwor
nych dam, dyplomatów, sekret:ar1 posellJtwa ,ja
pońskiego i dzieunikarze. Rozpoczęto czytać ra
port, złożony przez rz~d angielski. 

Sprostowanie telegraficzne Agencyi Petersbur
skiej. We onegdajszej depeszy z Nagasaki o roz
mowie korespondenta "DlI.ily Express" z gene· 
rałem Stesslem wkradła się omyłka. Zamiast 
słów: "Na radzie wojennej wszyscy jednomyślnie 
oświadczyli się za kapitulacyą na warunkt ch 
honorowych, ja zaś byłem przeciwny talliemu 
rozwiązaniu rzecz,y", powinno być: ,)Na radzie 
wojennej wszyscy jednomyślnie oświadc~yli się 
za kapitulacyą na warunkach honorowych, a jest 
to nieprawda, jakobym ja był przeciwny tej re-
zolucyi". . , 

Otrzymane po południu. 
(Umieszczone tylko W części nakładu). 

OhuailSZań, 20 stycznia. Dnia 17 b. m. od· 
była się zwyczajna wymiana strzałów karabinu
wyeh. Japończycy podchodZili i ostrzeliwalI Dt

sze widety. W tenże dzień japończycy otltrzeliwali 
2 pułki piechoty na naszych czołowych pozy· 
cyach. Artylerya japońska uciekła, skoro arty~ 
lerya rosyjska rozpoczęta ogIeń. 

Szanghaj, 20 stycznia. Generał Stessel i o· 
koło 000 oficerów przybyło tu z damami i or· 
dynaosami na parostatkU "Australia>. Połowa 
przy byłych udała się . w dalszą drogę na tym 
litatku, pozulltali oczekUją na inny pAros ·alek. 

Paryż, 20 stycznia. Komisya śledcza w spra
wie wypadku pod HuI po przeczytaniu przedsta
wienia Anglii przystąpIła do odc~ytania wersyi 
przedstaWiCIela rządu rosyjskiego, opisującej wy· 
padek z punktu rosyjskiego zapatrywama się na 
rzeczy: Raport kończy się słowami: , 

BlOrąfi~ pod uwag"i zebrane dokume4t/, ze
znaDla o cerów .rosyjskich, ubecnych podczas 
wypadku, a także zeznania poz Istałych osób, 
jest zasada wnioskować, że Rożestwienski miał 
prawo pOBtąpić tak, ' jaK postąpił i bezwarunko
wo postąpić był powinien, nie bacząc na możli
wość przyczynienia szkody neutralnym niellzko
dliwym rybakom. 

Rożestwieńskij powinien był przedsięwziąć 
wS1:elkie środki przeoiw temu, aby zniszczyć tor
pedowce, grożące eskadrze. 

Nakoniec admirał Bonne zamknął posiedze
nie i oświadczył, że po~jedzenie następne odbę
dzie się we wtorek przysl.łego tygodnia. 

Paryż, 20 itycznia. Nieprzy.iemne wrażen' e 
wywarła ta część ~apvrtu ; angiel:sklego, przed· 
stawionego komisYl śledczej, w której gołosło, 
wnie dowodzą, że na miejscu wypadku na morzu 
półuocnem japuńskich okrętów nie było. Raport 
rosyjski dowodzi, że na morzu znajdowały sitj 
torpedowce japońskie i dlatego eskadra rosyjska 
zmuszoną była stJ'zelać bez względu na nie bez
pieczĘń Itwo, grożące niektorym statkom rosyj
skIm, które się 2.oalazły w sferze ognia. Raport 
rOilyjski nie zaprzecza, że na statkach rybackich 
były wyrażne napisy i ul!tanowione światła. 

Dżibutti, 20 stycznia. Zawinęło tu 6 okrę~ 
tów r03yjskich, a w ich liczbio krążownik .Oleg'. 
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W poniedzialek, dnia 23 stycznia r. b. 
o godz. 9-ej rano, jako w pierwszą bolesną 
rocznicę śmierci 

ś. t p. 

; ~~ .. ~I ~ 'I ~I ~~~I~~af!'II~" ~ 
· 1 ~ Zatwierdzone przez Ministeryum Spraw Wewnętrznych ;I 

iB KU Y MUl Cl E S Reginy z Kucharskich 

~ ~ ~ 

[~:~j:li~is~:!tr:!~;~~::~f:~~:'k;e~~~;t I ft p~~!:eme~~!~!!men~~ Kon~~~~~!?!~~~oDO ;J 
Słojkowskiej, 

.: ___ .. M .. ą_Ż .. Z_d.Zi_ec_' m_~lłl I ~ PIOTRKOWSKA N2 39. 2-gie półrocze. ;J 
Z WARSZAWY. 

I' Zapisy przyjmują się codziennie od 11 do l i od 4 - 6. ~ 
Wykłady ranne, popołudniewe i wieczorowe. .. 

I 
~ Klasy: Fortepian, Organy, Skrzypce, Wiolonczela, Teorya, Harmonia, Kontrapunkt ..,. 
tli' Historya Muzyki. ~ 
•• Po ukończoniu, według § 14 ustawy Kursów Muzycznych, wydają się .. 

-s-

(Telefonem ). 

Sprawa przebudowy tramwajów konnYI h na 
elektryczne jest na dobrej drodze. Opracowano 
już warunki na dostawę waę:onów i szyn na 
tyth samych warunkatb. jakie ostanowiono dla 
niektórych miast w gub tl rniach Cesarstwa. Je
dnocześnie magistrat Ugł.:./lZli konkurs na dosta
wę kotłów parowyth . 

§ Świadectwa nauczycielskie i kapelmistrzowskie. 18-' D 
1łtd:~łtll"a~~I"~~;':II'~~łiłl"~~łtlll'~l'~ 

Do konkurt'-u na dostawę szyn i kotłów ma
ją być dopuszczone na>ltępujące fIrmy: O Mo· 
wiecKle :.;akłady mecha,. wzne,· Huta Bankowa, 
zakłady Dnieprow~b.ie, zakład y Petr(!w lkit', Ro
t<yjskó belgijskie, Józow1!kie i Noworosyjtlkie To
warzyhtwl·. 

Opróaz t'3g0. do konkursu dopuszczone zo
staną fabryki, które przedstawią opis działaloo
id i którycb deklaracye uznane zOlltauą za llaj
de godnitjs7e. 

- Biuro emigrantów w Berlinie nadesłało 
ostrzeżeDle z prOŚbą do rabinów, aby je rozpo·
wszecbnili wśród tłumów, zamierzaj~cych emi
rować, z opisem okropnego stanu emigrantów 

tydó w w Anglii, Ameryce i Kana.dzie. 

Potrzebna jest zaraz panienka 
na demi place, do uczenicy IV klasy i dwóch mlodszych. 
za caIodzienne utrzymenie i osobny pokoik. Zajęcie od 

I 5 do 7-ej. Wiadomosć w administracji .Rozwoju", 
Przejazd 8. 69 

ZAGINĄŁ PIES 
żó~ty, duży, pysk czarny, wabi się ~,~I~n
ru'~, obroża skórzana. 

Znalazca zechce odprowadzić go za so· 
witą nag~'odą, na ulicę Piotrkowską 
nr. 200 mieszko 5. 83-3 

~~M BANK~WY 

Ulanicki i Sotołow~ti 
w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5. 

Kupno i sprzedaż papierów publicznych i monet 
zagranicznych. Wydaje przekazy i akredytywy 
na wszystkie miejscowości w kraju i zagranicą. 
Rachunki bieżące, zaliczenia na papiery publiczne 
i t p. oraz wszelkie IlzynnosGi w zakres bankier
stwa wllbodz~ce, załatwia na najdogodniejszycb 
warunkacb. 82-15-1 

.p 
~ 
Q) 

-~-_-.-e-I. 
--------------~ 

Składy i Kantor Towarzystwa Akcyjnego Handlowo-Przemyslowego 

Oprócz trudności w dostaniu się na miejsce, 
emigratlci przymierajł! g odem, z powuda braku 
roboty_ Ostrzeżenie to powinno powstrzymać i 
ludność cbrześcilońsk~ od emigracyi. Roluików, 
jadących do Argentyny, czeka taki sam 10i! "L. J. Borkowski" S mieszczące się dotąd przy ulicy Węglowej nr. 9 

CD I przeniesione zostaly na ul. Widzewską .M 60. 23-3 

I O~~------------------~e.=-~o. "e.~ •. 
!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ł!!!1!.g~~!!!l!!!!!!!!!"~"!i:Olhnq!!!!!!!Il.ł!JII.alIi. i;i!i;8!l3 .. !l!!!;zggg~~~!;;!::aa&;!!I!!' ~1!!!l!!J!!!!!!!!!!!!!!!!~I!!!!!3FFFF~"":C 

MAGAZYN MEBLI Akc. Tow. Zjednoczonych Stolarz ów w Warszawie, Filharmonia, Sienna 2. 1830 

Zarząd drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej I Gorsety szyję - eleg&nckie i wygodne. panienka z prowincyi; wladająca rosyj-
Przyjmuję gorsety do reperacyi i pn.- skim, polskim i niemieckim językiem, 

niniejszem zawiadamia wysylających ładunki, że na st icyi Łódź· Fabryczna 
dnia ll-go (24-go) stycznia 1905 roku o godzinie lO-ej rano, na za
sadzie § § 40 i 84 Ogólnej Ustawy Rosyjskich Dróg Żelaznych, będą 
sprzedane z głośnej licytacyi niewykupione przez odbiorców towary, które 
przyby'ly w miesiącu grudniu 1904 roku za frachtami: ' 

Zurawka 1861 konfitury, Smirnow; Sosnowiec 37212 węgiel kamien-
11Y, kopalnia Czeladź dla L Brauna; Sosnowiec 17248 mial węglowy, 
F'lec Rudolf dla T. Kwiatkowskiego. I 

Uwagą. W razie, gdyby licytacya w dniu wyżej oznaczonym nie doszła , 
do skutku, to powtórna ostateczna sprzedaż odbędzie się dnia l 
13 (26) stycznia 1905 r. o godz. 10 rano. 94 

Potrzebny,araz I l..lcytacya 
Z d O l ny I tódż, Średnia 42, Tattersal 

korep etytor li będzie ~f;a ~~j~~c~j" o 480d~~N z~~~~ę::~ 
wych, wierzchowych i roboczych, wtem 
4 ogiery. Licytacya rozpocznie Się od l 
minimum. Plata uiszcza i~ię zaraz oraz 

'lo przygotowania OSOby na świade- 2}% kosztów Tattersalu. 89-1-1 

~~o IRV kla~o~e. Wiadomość w ad- DROBNE OGŁOSZENIA. II 
-...;.::;..." ozwOJU . 91-2-1 A skanas, p. Adwokata Przys., Cegielnia-

z Francuzka 
sc!' dobrą rekomendacyą poszukuje miej
tla Stl!.lego lub demi-~l&ce w Łodzi lub 
łc01V~ljIlZd. Biuro Rosel.szewsklej, Piotr-

a 00. 85-1 

na 7. Sprawy sądowe. Porady prawll9. 
Redakcya kontraktów, wszelkich aktów 
prawnych. próśb i podań do wszelkich 
władz. 104-2-1 

Fortepian dIugi w nlezlym stanie sprze- · I 
dam tanio. Pasaż Szulc& nr. 4 m. 21. I 

90-3.-1 

nla. Pracownia, Istni~jąca trzy lata przy posiadająca chlubne świadectwa, obezna-
ul. Andrzeja 37, przeniesiona została na na w branży cukierniczej. poszukuje po-
ul. Mikolajewską ;ti 53 m. 7. Kędzierska. sady kasyerki lub biurowego zajęCia. Wia-

1785-3-3 domość ul. Andrzeja nr. 1 m. 7. 102-3-1 

M- 7Ie-;-k-o-od-:--:3=-=0-'-k-ró""'w-o·ld-:-e-n7b-ur-s'""'ki'-ch;--';-do paryski krój sukien, szybkie wykończe-
sprzedania z odbiorem na stacyi Łódź nie, poleca pracownia Lubińskiej, ulica 

Kaliska. Wiadomość sklep spożywczy Widzewska nr. 127 m. 14. Nauka kroju 
Zdrowie, Widzew 70. 95-2-1 sposobem łatwym. 18-3-3 

M agiel do sprzedania. Targowa nr. 45. poszukuję biurowej posady, znam polski 
47-6-6 i rosyjski. Oferty w .Rlłzwoju" pod 

O~b;-ia-;-d-y -g-os-p-o'da-r""'sk;-;i-e -w-d7'o-m-u-p-r-yw-a"""7t- znakiem XX. 86-4.~2 

nym po 35 kop. Ulica Pusta ;ti 3, na U dzielam lekcyj robót lykowych, haftu 
parterze.' 1334 białego, kolorowego i różnych robót 

O
"grodnik bezdzietny potrzebny na wfeś w domach prywatnych i u siebie za bar-
uO warzyw, drzew owocowych i par- dzo matem wynagrodzeniem. Ulica Bene-

kowych. WIadomość w aptece Miillera dykta nr. 18 m. 1]. 92-3.-1 
w Łodzi. 89-3-1 Z d .. ') k· k h· . araz o wynaJęCla ~ po oJe z uc mą, 
potrzebny zaraz rządca do mlljątku pokój i kudmia i pokój kawalerski. 

ziemskiego z k&ucyą· Tamże do wy- Konstantynowska nr. 49. 103-3-1 
dzierżawienia ugród owocowy z ziemią 
na dogodnych warunkach. Bliższej infor- Z aginęla karta od paszportu, wydana 
macyi udzielić może Administracya "Roz- z fabryki Poznańskiego na imię Micha-
woju". 94-5.-1 I liny Kowalczak z Łodzi. 96-1 

Potrzebny pomocnik adwokata do pro - I Z aginąl paszport na imię J an& Milczar
wadzenia ka.ncelaryi. Wiadomość Biuro ka, wydany z gminy Sujki, pow. kuto 

rekomendacyjne Wagner, Piotrkowska 121. I nowskiego. 101-3-1 
____________ 93.;...---.:...1 Z powodu wyjaZdu jest do sprzedanIa 

Potrzebny matematyk do przygotowania sklep spoiywczo-dystrybucyjny. Wia-
dwóch mlodych ludzi do egzaminu domość ul Miedziana nr. 3 w sklepie. 

konkursowego na Politechnikę war&zaw· 97-3-1 
ska, (fizyka I matematyka). (Herty w Ad- Zaginął kwit od karty pobytu na imię 
ministracyi "Rozwojll" sub nPolitechni- Tekli Dymskiej, wydany z fabryki Po-
ka". 91-6-1 znańskiego. 98-3-1 
potrzebny uczeń do felczera, . obeznany zaginął paszport na imię Józefa Bler-

z robotą, i pomocnik nllo sobotę I nie- nackiego, wydany z gminy Jeżew pow. 
dzielę. Konstantynowska nr. 51. 100 1 brzezińskiego. 99-3-1 
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Najznakomitsz8 ulepszenie XX-go wieku. 

Maszyna do prania "Całą parą" JOHNA 
z przenośnym piecykiem oezczędncści~_Jm do ustawiania w pralni, łazience, kuchni itp. 

albo też bez takowego do za.toaowania na każdej domowej kotlini ~ kuchennej. . 
Patentowana w Rosyi, Niemczech i wielu innych Państwach. Pierwsza i jedyna~ która nie drze i nie niszczy bielizny ....... 

Doskonala konstrukcya w najmniejszyoh szczególach. Niezrównana zdolność robocza. 
Agentura Łódzka fabryki nasad kominowych i wyrobów metalowych Akc. Tow. J. A. John w Saksonih 1876-7 

Dom Handlowy Cz. CH LE BO wf' S ~J, Łódź, ul. Pasaż Szulc~ 7. 
t 

C'I 

<O 

o 
00 

E'eueM 

NOWE PAPIEROSY. 

Kwiat 
Braci Polakiewic~. 10 szt. 6 kop. 

I. SPRI BIKOWSKI Ł6dź, 
Piotrkowska 54 

róg Dzielnej 
Hurtowy i detaliczny 

oraz skl:ad herbaty firm 

.... .. O~ __ 
i€' • ..-...... .,.".....-

poleoa: Odstale wina kuracyjne Węgierskie, Francuskie, Reńskie, Hiazpań
.kie, Wloskie-"Vermoath" tudzież koniaki kuracjjne, oraz rumy i likie

ry kraj owe i zagraniczne. 

WiBa Krymskie: b~ale i czerwone od 40 kop. d'J 1 r"bla za butelkę. 11110-
dy staropolskie od 60 kop. do 10 rb. za butelkę. 

Kawior asłrachański 171-r-272 

gruboziarnisty bez soli, oraz wszelkie towary w zakres kolonialny i deli
katesów wchodzące Cukier po cenach stałych fabrycznych. 

D-rów~.~b~~~~hte~~?~~~ ~~!.tjego I 
Łódź, ul. Podleśna oM ] 5. 

Hydropatia. Kąpiele elektryczne (świetlne i wodne), mineralne, 
gazowe. Masaż. . 

Gabinet Roentgenowski. 
Dla przychodzących od 7 rano do 8-ej wieczorem, 57 

Zarząd Bałuckiej Kasy Posagowej 
ma hou ', r niniejszem zamiadomić SzaD. P. Cllonków, iż w dniu 22 b. m., o godzinie 
j!·ej po poludniu w sali l'piewaków kościelnych w Radogoszczu przy ulicy Bicha 
Lr. 43 odbędzie się 

3.ie Zwycllsjne o;ólne zebranie, 
na k1ór" Zarząd uprzejmie prosi PP. Członków o liczne zebranie się W razie nie
przybY"ia wymaganej licllby członków, zebranie odbędzie się w dniu ~9 stycznia r. b., 
bez w, ględu na ilość CzlOllków. 

Program posiedzeniJIII 
l) Otw~rcie posict.lzeni1\, 2) Pl' teczytanie r ,lcznych rachunków. 3) WybPr 

Zarząd I i Komisyi rewizljnej. 4) Zdecydowanie § 7· 5) Wnioski <,ztonków. 

86-3 -2 Zarząd. 

• .......... ~ ..... ~ ......... . 
I KAUCYONOWANY KANTOR I 
I PRACA" = . " . ~ Łódź, Piotrkowska 120 .. 

I poleca: freblówki, bony różnych narodowości, gospodynie wiejskie i miejskie, _ .. 
osoby do pielęgnowania chorych, ogrodników, kucharzów, l.okajów, 

1525 wuźnych, portyerów, bufetowe, krawcowe, praczki, kucharki, młodsze, 
., 1'-42 niańki i sluzbę. Rekomenduje tylko z dobremi świadectwami. 41 
.. Woźni obowiązani przy zgod,zie przedstawić znak firmowy nPracau, " 

.~ ............. ~~.~ ....... . 
ChorDby weneryczne, I 

moczopiciowe i skórne S. 
AKUSZERKA 
Karasiówna 

Dr. SI. LEWKOWICZ 
Zachodnia Ni aa 

(obok lombardu akcyjnego). 
Dla panów od 8-11 r. 1 od 6-8, dla 

dam od g. 5-6. c-83 
W Biedziele i święta od 9-12 i od 3-6. 

Dr. H. Szumacher 
Choroby weneryczne i skórne 

Nawrot M lA 
Pn~m~e od9-111 od4-~ 

panie od 4-5 pop. 1820r28 

Dr. R'abinowicz 
Ohoroby gardla, nosa i uszu, 

przeprowadziła SIę na 
Zawadzką pod He 8. 50-3-3 

Zakład 

zegarmistrzowski 

~t. URt~~łtGO 
przeniesiono n'- ul. 

lliotrkowskł M 145 
Przed sklepem przystanek tramwajowy. 

1029-d-7.:l 

,Pia ',ino 
POWRÓCIŁ., zagraniczne (krzyżowe struny) oraz inne 

, meble z powodu wyjazdu wyprzedaję do 
przyjmuje jak dawniej od 10-12, 5-7, 14/~7 stycznia 1905 roklI. GrÓ"'Da;N2 51> 

w niedziele od 10-12, i od 3-5. I m. 35. 76-3-t 

Dr. A. GrosgUk 
Zielona M 3. 58-10-5,' --- , 10 krów 

C"'oroby skńrne weneryczne cielnych i wycielonych do sprzedania. 
!-! v, ' W' d . . b fe 'e a ~tacyl Pnien'o, . • . \ la omosc w u CI n c n 

, moczop.Clowe. ! Drogi Żel. Warsz.,Bydgoskiej. 64- 3-3 
011 81/ 2 11 1/ 2 r. 6 ·-8 wiecz., ' IIlIule 5-8 : 

pu",ułndnln. \' p kl'. 
W niedziele I ś~lęt:. 9 r. do 1 pop. O Ol) 

Cegle.nulIIłlOIi 23. 1608 d 87 I 

W Gar~~nc Bl'Vl" ~ra ! ~\~~;~c:~ie;~e,~;~::ą~Yje~t ~~l~d;~:j;rei~ 
. l Widzewska 86 lI[ piętro m. 15. 6l 3·3 
" I 

I .. ~ ! Z ukończeniem eksploatacyi leśnej jest 
(vad .JeZIorem Garda) I do sprzedania w Wilamowie (p. SZlIdek 

I praktykuje od dnia 15 września do dnia gub. kaliska) , 
I 15-go maja 1428-8-2 

-------- \ O-rka B. FRENKlÓWNA. Tartak 
l 
_._- - - z calem urządzeniem 

Kostyumy maskaradowe d~r:::f: i 

Garnitury frakowe · 
Garnitury surdutowe 
Czarne spodnie i kamizelki ww;~~l~i: 

ao wJnaj~cia u Emila Schmechla, 
Piotrkowska M 98. 

Zakład Leczniczy i o sile lokomobili 16-konnej, ' fabryki Au-

l ~hirurl'i~zu~ -GiD~kDl~01i~z~" I gUstNRepPhan, .• w1akrszawa. t t 139-1 

Q Q ł i auczycle a z pa en em 
w Łodzi, ul. Południowa HI 19. I H I B "II 
Pokoje pojcdyńcze. i wspóll'l.e. Ca· I e eoa ru ow l łodzienne utJ"zymamc wraz z le( z a· , d . I l k . 

.. I :':~~!h:Hi~:~~~l~. {i:1: ! nrv ni" ~irz~ncacn, I 
\ 

KrUJsche, ę:iu';Jkolodzy: Kaawe .. j H J J P li':> 
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