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Rocznie

Półrocznie

Kwartaln.

ZI:
rb. 8 k.-

"

~

4, " -

2"Miesięczn. " - " 67
Odnoszenie 10 k. m.

Egz.

poje~yńczy

Wschód slo godz. 6 m. 42
Zachód slo godz. 4 m. 46.
Dług. dnia godz. 10 JIl. 01·
5 k. U_...._ _ _•

Z prze8yłkę pocztową:
Rocznie
rb. 10 kop.Półrocznie
" 5 " Kwartalnie " 2 "50
Miesięcznie " n 85

Redakc"a
W ŁODZI,

ul. Przejazd oM 8
Ił telefonu 593.

Kantory.

własny

Wtorek, dnia 24 -(11) października 1905 roku.
w "arazawie, ul. Krucza oM 21; w Pabianicach u p. T.odo ..a Minke.
.
w Zgierzu u II. Iki.rta.

CENA OGŁOSZEN: "N a d e sl a n e" na l-ej śtronicy 50 kop. za wiersz. Z'W"7cza.) ne oa-loSlzenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jeg-o miejsce.
Male o",loszenia po 11/, kop. od wyrazu (dla poszuKujl\cych pracy po 1 kop.). Rek l a m y i N e kro log i po 15 kop. za wiersz petitowy.
Za dołączenie prospektów 36 rb . .ARTYKUŁY bez oznaczenia honorary.um Redakcya uważa za bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwraca.
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pod artystycznem klerownictw€m p. M. GAWALEWICZA.
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po raz pierwszy
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.... Warszaws ka Pra I·nla Ch'
amlczna, Far b·larnl8· reperacyjno-krawiecki
~

ZAKŁAD

WlADYSŁAWA PIĘTKI, p. f. ;,HeI8na."

*

polepszyły sit2 cokolwiek warunki praey, niesienie

pom;,cy lekarskiej, ot i ws~ystk:o. Ale i.tota be2\robJcia grudniowego leży nietllko w żądaniach

ŁO!il!i!

ekon~~;~~~~~~

rozbudziło

(w
!nam )
lipeowe
" masach
Wykonrwa wszelkie roboty w zakres Pralni chemicznej wchodzące, tanio i akuratnie.
samowiedzę ich cdrębnosci klasowej. Jai lamo
g - Na żądanie w 24 godzin. ~
Ł6di, PIOTRKOWSKA MI III. Telefon nr. 851.
120-102- zgrupowan;e zadań poszc~ególnych grop robotniPrzed pp . pr:tt'my8łowcami odtowymi znalazł (zych w pO"lzechne zadania w8zyltkich robotniRozkład pociq"ów.
8:ę w6wcza'l dokumeDt nader ważny, który stał ków rzuea jatne hia'łJ na ogólne j~ daakowe
Od l-go czerwca.
8i~ podstawą żf4cań w bezrobociu grudniowem,
dla wl!zyatkicb ciężkie połoieuie.
Kolei Fa1Jryczno-Ł6dzka.
I a i bezrobocia cząstkowe w rOlu bietącym nosi·
Prowokacya firm z jednej strony i bezmollly ślady tych włainie żądań
ne postępowanie władz ze strejkoj~elm i 1. dra·
Odchodzi z Łołl~i: a) 7.10, b) 12.05, c) 1.38
Przedlltawieiele przemyału ~Jrzyjęli przed~ta _ giej (wysłano około 21)0 lodzi), pojawienie się
II) 3.15, .) &.10, f) 8.50. g) 12.10.
wione im żądania jak$, zamIJc,h Da cudze kictlze- w Baka woj'Jk i ~wiązaDa z tem odmow.a przePrzychodzą do Łodzi: k) 9.30, l) 10.15, ID) 3.łO, l nie. Dalliza więc polityka przemysłowców D:tmy8łowców ntfwwycb, pr~wadzenie dalej rokoD) 5.22, o) 8.20, p) 11.00, r) '4.11.
ftowy(h b,h zrozumiałą. -:Rokowania z robotni. wań, przeszły nie zaowsione. OJtatnia okolicznI ŚĆ
Bezpośrednia komunikacya Łódź-Warszawa pocląga-.
kami odkładały dę, przedłużały .. < Tymczasem na.der wyraŹ!lie ujawnioną została przez pozory.
lII.i - a), e). Warszawa-Łódź -1), p). Zatrzymujl\ się <ikolo 22 go lipca z T)fl.i~a zaczęły nadciągać
Prześladowany ze wszlstkich stroD, gn~biopocł~gl na wszystkich '8tacyacrh ,""" d), h), m), o). W , Anwojska.
.
. ,
.
ny przez kapitał i wojsko rządowe, niezorglni.
drzejowle -a), g), n), o). W Widzewie 1 AndrzejoWI&DJia 24 go lipca przemysłowcy naftowi sta- zowany, przez omogo nie powitrzymywany, strab), 1). Łl\cz~ się z pociągami drogi Dąbrowskiej - a), nowczo odmówili dalszych rokowań z robotnika. ciwszy głowę, co miał czynić rt b )tnik bakibk?
d), g), 1), m), O).
mi i rozlepili ogłoilZenia z wezwaniem do pracy Stały przed nim wieże wiertnicze, 1.& posrednicpod. grozą wydalenia.
twem których mógł się zemi~ić na swych "roKolej War8zaw8ko- Kali8k.
.
Dnia·
26-go
rpea
zapaliły
.i~
pr:ledsj~bjorgach
i wiete.. zapłonęły.
Odohodzll do Kalisza. o g. 6.35, 11.ł6, ł.W,
stw", prz(mydowe.
To bl ła p~erw8za l~k?ya o której przemy110 .apaza.,: o godzinie 9.30, 3.08. Przychodzłl
Na tem faktycznie skończyło s'ę bezrobocie. 8łowcy naf,owI zapownleh, skoro tylko str~ty
• lIalisza: o godz. 9.17, 2.58, &.15.
1903 roko. Przez 5 dni jeszoze r.obotuicy po. były P?w~to"ane. Smntny fakt pożarów, cbocl~ż
Kolei Obwodowa.
wstrzymywali 8'ę nawzajem od rozpoczęcia prs.. w zmle?lOnych
warunkach,
powtórzył
tnę
Odchodz~ ze staCJi Łódź-kaliska do Slotwin o godl
cy. Niektóre większe firmy, aby osłabić piguł- w grudnIU..
...
..
.
'
, & I.a, le Slotwin do st. Łódź-kaliska 10.10. Odchodz~ Iti
kę, zdobyły -się na cz~iI:1iowe d~'obne ustępstwa
.
W8Źnem Jest "YJ&ŚUleme" w JakIm kIerunku
n. Łódź-kaliska do Koluszek 7.10, przychodz~ I Kola. i od '3 sierpnia iycie w Baka, po1;oczyłJ się Dor - p08zedł rozwoj uświadomienia robotników, niezalsek do ai. Łódł-kaHska o g. 6.20.
malnym t<ll'em.
leżnie od i< h woli, na m:icy warunków ich bytu.
U.agl. Godziny wydrukowane tłustym drukleDl
Dla ~barakteryltyki 8tosonku robotników do Z wypo"iedlian-~go powyżej ostępo, mog~ być
olnaczaj~ czas od • wieczorem do 6 rano.
be1:rtb)~ia wlpada zaznacz) ć} te, w łonie robo. I wyprowadzone tylko na8tępuj~ee wnioski: aświado
tuików' zauważJć lię wówez&'1 dało niezwykłe mienie robotnikow poszło w kierllnku wznie3ienia.
pJdni.e~e!lie dUl ha. ZJfomadzeoia 30 tysięczne. ogólneg~ rozpiczliweg? położenia, powszechnego
czyniły wrażenie groma.dy niewolników, k.tórzy
b_elprawIa, pow8zechn?J berb ;·~nnoś~I. Iasp.ekcy~
zrucilI ciążące im, łańcuchy i z podniesionym fi b :ycsn, I do której r<. b )t01Cy zmnszenl byh
wzrqkiem pat'rzą wprośt w oblicze gniotącego i uciekać się. ty~ko przyśpieszyła .i utrwaliła rozbazprawia i swej' bezlitosnej p )trzeo:e. Nie- I wój tego pOlęCIa " umlRle r b.>tmków, albowiem
ieb
z wyboru robotników .bakińskich.
d08wiadcz(ni w w,alce otwartej rob )tnicJ przyj. ł in3pekc) a -ta była niczem więcej-jeno kancelamowali wówczas do dU3zy kaide dobre słow('. rlą oiarokratyczną, oddauą na usłogi kapitałn.
Nie icb wina, jeżeli zawiedzion) ich zaufanie. I
St~d byl już tylko krok jeden do zrozumie(Dals~y ciąg),
Ppśród robotników d()tJch za-! ż)'je wllpomnienie ' nia potrzeby wJpólnej, Ilolidarnej wal;;i, krok ten
Słusznie 'tltl'zymoją, że na zapJtania admini: ' o ieb ó1Vczesnych mężacb llaofl.nia,' którzy przy. I zrobLn).
.
stracyi fabrycZllej - dlaczego 8trejku;~ i co im j~h na siebie pośrednictwo pomiędzy pracą a kaW połOWie .1904 r. ze środowiska rJbotnipotrzebA? pojedjńc:r.y rob;:.tnicy odpowiadali wy: pltałe~ i, nie ulprawiedliwili' położ mego vv nich ' c~ego wyłanIa 8I~ gru~a, mi.an~ją,a. siebie org~·
mijająco. Dało to p)wód przemysłowcom ri~f.o,
ZSL f :łOla.
Stoion ek ptzemJsbwców zaś nifGo - nnac,.ą bałauhańsklcb I babl-eJba ~klOh robotnI·
wym do zapatrywalJl& się na bezrobocie, nie ja- wych do strejkająey~h po b3zroboęiu, słuszność ków, obecnie ZWIązek robotników bakińskich.
ko na rzec, p )wainą, l~cz z pewną ił śliwą przyznać kata, był oszałamiającym. Oficyaliśei ' Gra pa ta po raz pierwszy przemówiła w zrozu·
ironia:
fi m odgrywali wpros~ relę &"'entów tejaej pJli- miałym dla maB języku. OJa pierwsza wska·
Ojabel wie co ini potrzebd Dowodzili pa· eyi i oddawali miej lub wIęcej winóycb w czemzała naszą niemoc ekonomiczną i bezprawie ponowie przemysłowe] i adm~Di.ltrat()rzy.
kul wiek 'robotnikó w .w 'ręce władz rzą1owycb.
!lityczne, ~ medłagim też c~as.ie zdob,ła g m~ ~e
Niezorganizowani w jedn~ ~' cah ść, nie po:
B Jzrobocie, rąipoczęte 26 go grudnia 1904 współczncle pcś~ód mas robotmczycb.
siadając jasnego poj~cia o charak~eue i rozmia·
roku, m;l. bezpośrednią 8tyc~ność z b~zrobociem
Kiedy w mie.il!.ca pIŹlzierniko organizacya
racb potrzę,b ogćlnJch, r( bOlniey rozbijali się na
z 1903 roka.
przemówiła o możliwości powsz~ebnego bezrobogropy i kaida grupa oddzielnie opracowywa,ła
StaD ekonomiczny prze/: Ił roko zmienił cia-było to jut tylko odbicie życzeń wszystkich
IIwoj~ ż~dania, :II mocy których "yloB\łJ się na·
s:ę , mało. Majstrowie otrzymali pieni~dze na
robotników.
.t~paie owe 28 punktów żądań, przed,~alYionyeh
mIeszkanie i to nie w8zędzie. Płaca zarobkowa
Porównywaj~s żądania hpcowego j grudnio.
do rozwaien:a radzie zjazdu pr:remys}oWtÓR na- robotników, wydobywającycb naftę, podnioeh się wego bezroboeia, widzimy, że rueh robotniczy uf,owych.
I z 12 rb. do 16 rb. a Bajwyżej od 20 - 25 rb.; I uynił olbrzymi krok naprzód. Wówcza" gdy w
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Wtorek, dnia 2-1 października 1905 r.
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żądaniach

N 238
a.

lipcowyth niema rozkazów do uregu- też kopalnie węgla 'W rzeczonej miej'iJcowości, naAmbulatoryum bilzpłatne. Wczoraj wieczolowania prawnej stroDy życia n.botników, oprócz lc żące do tej kolei i przez ni~ eksploatowane.
rem, w gmachu PrzytUłku dla starców i kalek,
d o magań o przyzwoite z nimi postępowanie, w żą
Obyd wie strony będą obowi~zane uzyskać odbyło s:Ei roczne zebranie ogólne uczestnikóW'
daniach grudniowych zna.l dujtmy już eały szereg wzmiankowaną wyżej zgodę rządu chińskifgJ.
I ambulatorynm bezpłatnegv ;luy chrześciań'Jkiem
wymagań charakteru pulitycznego: świ~towanie
Towarzystwie dobroczynności.
ATt. VIr .
Przedewllzystkiem zajęto SIę
.
.
1· go maja, IWO bod a orl&nizaeyi związków. kas,
od czytaDłem
_
R )sya i Japonia zobowiązuią się eksploato . sprawozdania z działalności instyt.acyi za rok uw o lu o ść prasy i słowa, nietykalność osoby i mie- f
bIegły, z którego okazaje się, że od duia 16 go
szkań, zwołanie zebrania urządzającego, cśmio , tować należące do nich w Mandżuryj koleje wy·
łącznie
w
celach
handlowych
i
przemysłowych,
czerwca
r. z. do dn. 30 czerwca r. b. udzielono
godzinny dzień pracy, wyst~pują jako określone
a bynajmniej nie w celach strategicznych.
porad b~zpłatnych 18260 W ciągu tego okresu
życzenia ekonomiczne.
Postar awia lIię, że ograniczenie powyższe czasu alllbulatoryam wydało 6.905 recept na 0(D. c. n.).
nie dotyczy dróg żelaznych na terytoryum, obej- trzJmanie z aptek lekarstw, za które ambulato.
mującem dzierżawę Laoduńskiego półwyspu.
. ryum zapłaciło 1,285 rub. 85 kop. Zaplacona
Art. VIII.
sum l stanowiła połowę należności :za lekarstwa,
Obydwa rządy cesarskie w celu wzmożenia I' gdyż 50%, Ilpteki b Jn:łikowały na rzecz nb (l gi~j
i ułatwienia Bto:m nków oraz baldlu, zawrą w naj. ludności. Chorzy za każde lekantwo płacll! uppomiędzy ROSJą a Japonią.
krótszym czasie oddzidną konwencyę co do usta. I tekom po 10 kopiejek.
-snowienia ",arnnków obsługiwania połączonyćh
Koszt każdego lekarstwa. jaki
poniosło am1
dróg
/ 2 kop.
żelaznych
w
Mandżuryi.
bulatnrynm,
wynosił
średnio
18
Att. I
Niezależnie od powyższych, wydatki ambuP()kój i przyjt..źń odtąd istnieć będą pomię
Art. IX.
latoryum w roku sprawozdawczym uezyniły: na
dzy I . h Mościami 6Cesarzem W szecbrosyjskim i
R )syjski R~ąd Oesaraki od3tępllje ceilarekie - instrumEnty i przyrządy Jekar:!kie 1,003 rab. 77
Ce3»fZem Japonii, jakoteż między Ich państwami mu rządowi japońskiemu na wieczyste i całko- kop; umeblowanie 681 rul>. 19 ko;>.; pościel i
oboFólDymi poddan~mj.
wite władanie, południową część wyspy Sachali- bielizna 137 rub. 12 kop; inne drobne wydatki
nu
i wszystkie sąsiaiujące z nią wyspy, a tak- 266 rub. 50 kop; wynagrodzenie perijonela leo
Art. II.
że wszelk:e urządzenia i hudJ nki użyteczności
karskiego, felczerów i 8łużby t.mbulat lryjaej 771
R08yjski Rząd Cesarski, przyznając, że poJi- publicznej, tam istnifj~ce. P,ęćdzie8:ąty stopień rub. Ogółem wydatki uczyniły 4,211 ruI>. 1 kop.
tyczfle, '" o~skowe i ekonomiczne interesy Japonii szerokt ś ~i p Hnocuej IItanow~ ć będl;ie granicę od. Na pokrycie wszy81 k~ch wydatków ambu:atorynm
w Korei są przeważające, ~lObowiązuje się nie stąpionego terytoryum. Dlikładna linia granicz- czerpano z funduszu zapomogowego, jaki wydaje
mieszać się do nich i nie przeszkadzać zaprowana zostanie wytknięta według brzmienia anne- kasa miejska w samie 4,000 rub., oraz ze skla·
dzeniu tych środków kierownictw8, poparcia iksu 2-go do umowy obecnej. R Isya i J lponia . dek członkowskich i Qflar jednol'a'I~owych.
kontroli, które nąd japoński uzna w Korei za zgadzają się wzajemnie na niewznoszenie w obr~.
Po odczytaniu i zatwierdzeniu powyź~zego
konieczne.
bie swych posiadłości na Sachalinie i przy l~ga- sprawozdania. rozpatrzono budżet na rok 1905/6,
. Postanawia 8~ę, że rosyjscy poddani ~ ~o: jących mu wyspach żadnych f )Ttó w, lab temu w sumie 4,000 rub. Bldźet tell zatwierdzono.
reI b~.dłl niywalt .tych ~a.mych praw, co I lDn~ podobnych zarządzrń. W ró" nJm stopniu zoboPostanowiono utwonyć dwie nowe pJ(udzozlt~mcy, a mUlD?w:cle •. że bę?ą .korzystah
wiązują, się wzajemnie do niezastosowywania :aasady lekarzy łl1atnych ambulatoryum, z penz. tych warulIkó:", w ~a.klch 8lę .zn~ldnJą podda- dnych środków wojennycb, które mogłyby p -ze- syą po 300 rab. rocznie. Na nowe pOJady poDł mocarstw na) bardzle~ uprZyWIleJowanych_
szkadzać wolnemu krążeniu statków w cIeśni.
wołano d·ra L Kaczmarkiewicza (choroby d~leP08tanawia się również, że dla uniknięcia! nach Lllperous~'<l. i Tatarilkiej.
cięce) i A. Tomaszewskiego (;horooy cbirurgicz ·
wuelkit h powoców do nieporozumienia, obydwie
y
ne) . Tym sposobem w ambulatoryam pracowr.ć
strony b{dą si~ powstrz}mywać od zaprowadz(Art. _'-o
będzio stale trzH'h płatnych lekarzy, łącznie z ornia I a r08yjeko.korejskiej [granicy jakichbądź
Poddanym rosyjskiD', zamieszkujlłcym Od.! dynującym oddawna dr. Mittelstaedtem (choroby
środk<.w wojennych, mogących zagrażać rosyjstąpione Japonii terytorya, wolno będzie sprzewewnętrzne i nerwowe).
skielllu albo korejskiemu terytoryum.
dawać swe nieruchcmcś ~ i i odjeżdżać do kraju; ,
W celu okazywania p:lmocy ubJgiej Indilogdyby jednak woleli oni pozoshć w obrśb : e ści na mieście, postanowiono zaprosi ć-: w piuw·
Art. III.
tych terytoryów, to p 'awa własuości i działal- szym rewirze d· ra Łuczyń8.kiego, w drugim reRQsya i Japonia zobowiązują się wzajemnie: I ności przemysłowej b~dą im w zupeln ! ści pozo· wIrze dora SarkowskJego, w trzecim rewirze d-ra
1) E Inkuować zupełnie i w t) m samym czasie stawione i zt b J? pIeczone, z warnnkiem llll!gania Haberlana i w czwartym rewirze d· ra Ł,kar!'eMandżnryę, 7a wyją1kiem terytoryum, którego prawom japońskIm i japońskiej jurysdykcyi. Ja· wicza.
Nast~pnje załatwiono kilka spraw czyste go.
dotyczy dzierżawa Laoduńskiego rółwy8pu, zgo- I p ~nja ~ędz~e miała prawo p:lzbawiać praw~ .z a:
dUle z postanowieniem § 1 anneksu do tego mleszkl~anUI. tego. tery:oryum lub w~sl e dl:c spodarczej uatury, poczem przys i ąp : ono do wy·
traktatu; 2) zwrócić w wyłączne posiadanie lfszystk](:~ .tych ~I~szk~nców, którzy pGl.ltyczme borów na członków zarządu. Wybrani zOlltali pp:
Ohin znpełnie i całkowicie wl'lzystkie części Man- albo admlD18tncy)D1e nIe b~d~ korzystali z p:lł- dr. Julian Grabowaki Józef Kultński i Jjn Pie·
diuryi, ujęte przez wojska rOliyjskie i japoń· ni praw. Zobowiązuje się jednak do zupełnego niąiek. DJ komisyi 'rewizyjneJ weszli pp: dr.
ssie, albo znajdujące siEi pod ich wpływem, za gwarantowania tym mieszkańcom ich lraw ma· Bernard t, Kazimierz Brzozowski i KSlwery J.l'
wyjątkiem terytoryum wyiej wzmiankowanego. \ jątkowych.
siński.
R ;syjski R/ąd Cesarski ogłasza, że nie po(D. n.).
W celu rozdziału między sobą czynllośJi,
siada w Maudżnryi żadnych praw .gruntowych,
•
zarząd zbierze się na posiedzenie w przyszłym
ani przywilejów, tni k(ucesyj wyłącznych, moKALIIDARUK TERmINOWY.
tygodniu.
gącycb dotkD~ć zwierzchnicze pnwa Chin, ani
lAŃ
W spraWI'e samor"':łdll
ml·eJ·skl-ego. Na skutek
td nie godzłl~ych ~i~ z za!!8dą równych praw.
IMfONA SŁOW
SKIK D II ś Sieml~lalVa. J li .. ~
t r o SamomJflll..
otOZ) manego zawladowlema u wyrażeniu zgody
Art. IV.
TEATR VICTORIA. D z iś po raz pierwszy .Za- pnez generał · gubernatora warszawskiego na wykochana", komedya w 3 aktach Porto ltlche'a. Początek bór d wóch przedstaw: c.eli kilku inlltytt: cyi łódz
ROiłya i Japonia zobowiązują się wzajemnie
kich do wzięt i<ł adtiału w naradach kcmisyi
nie przeszkadzać zaprow~ dzeniu śrc dków ogól- o godz. 8 wieczorem.
- J u t r o .Zf\kochana." Początek o godz. 8 wle- w sprawie Opl acowania prl'J' ektu samorz$ldu mieJ'nych stosowanych do wuystkich narodów i przy- czorem.
'l
STAŁA WYSTAWA OBRAZÓW, ulica PIotrkowska
skiego w K .ólestwie Polskiem, wczoraj wiECZ)'
i~tych przez COiDY dla poparcia bacdlu i przenr. 16 Otwarta od godziny 10 rano do gcdzlny 8 wie.
rem w lokalu przy ulicy D.ielnej 31, odbyło lii~
mysIu w Mandżuryi.
czoram.
zebrani" nadzwyczajne z8.l'2ądów czterech insty·
Art. V.
ZEBRANIA. D z i ś ogólne zebran!e opiekunek tucyi, mianowicie To "Rarz) stwa kredytowego
R IEyjski Rząd Cesarski odstępuje rządowi Ochrony w Przytułku starców i kalek pr<ly ul. Dzielnej, m. Łod2.i, Komitctu giełdOWI g l. Towarzystwa
popierania przemysłn l bandlu. ŁHzkiego Komio godz. 5 po poJ.
japońS1HtmU, za zgodą r1ądu thińskiego, dzier- J u t r o posiedzenie Sekcyi wychowawczej (Piotr- tetu handlu i przemysł!!.
zaw~ Portu Artura, T~1iena i przyległych terykowska 108), o god~. 8 ! póJ: wieMorem.
- J u t r o zgromadzenie II ajstrów szewckich (PoPo wyj dnieniu celu wczorajozego ·zebrania
toryów i wód terytoryalnych, a także wszystkie
prze~ r. Staaislawa S.lbera;eina, powołano na
praw,a , przywileje i koncesye, ~wiązane. z tą ludniowa 6).
przewodniczącegJ p. Jakóba Hertt:a. Tdn zarzą '
dzierżawą, aloo w nią włączone l odstępUje ródZlł głosowanie tajne, które l1ało wynik ra3tępu·
wnież (e ... ankiemu nądowi ja.pońskiemu wS~y8t
iący:
na delegatów wybrani zostali pp. dyr.:ktor
kie urządteoia i własności na terytoryum, któ·
L~on
Gajewicz
i adw.>kat przysięgly A iolf Kohn,
re g) dotyczy powyższa dzierża.wa.
na zastępców ich powolan) pp. Stlf<1na KossuObydwie strony wzajemnie się obowiązu;ą
tba i Lu 1wika Korala.
uzyskać wspominaną w tem postanowieniu zgodę
-sWymienione osoby powc.hne zostały do prac
rządu chiń ~kieg('.
J~lyk po:ski na kolejach. Ulywalność ję'
komisyi przez 3/t glosów. Nadmienić nal ó ży, że
Cesarski rząd japoński ze swej strony porę
('za te pra wo \\'ła~noś~i poddanych rosyjskich zyka polskiegf) w korespondencyi wewn~trznej zastępców wytnano na wypadek, o zastę(:c!lch
na 'powyższtm terytoryum będzie uszanowane.
na kolei Warszawsko Wiedeńskiej i FabryczDo- Idema bowiem żadnej wzmianki w postanowieniu
generał gubernatora warlluwskiego.
Łódzkiej uchwaloną została 'w całej rozciągło
Art. VI.
Na zebraniu wczorajszem uchwalono nie
- Rcsyjski Rząd Ce~ar8ki zobo~jązu.ie. się o~· ści w duchu żądań przybyłej do Petersbuga ko· zwłocznie zawiadom:ć drogą telegrafinną r. st.
misyi.
Eisena, jako przewodnicz,l!cego w komiSJi, o wystt\pić rządowi japoń!kle~U bez udneJ .lndemDł
zacyi, 2a zgodą rządu CblńskJego. kol~J żelazną
Osobiste. J. E generał zakonu O O. Pauli- niku wyborów.
pomiędzy C~ail.·czoń (Ku.an-~z~n-ts)) I .Po~t Ar· nów, przeor klasztoru Jasnogórskiego ks. EuzeW dniu dzi$ie~szym o godzinie l ej popol.
turem, Jakoteż wszy8tkle Jej rozgałęzleDla ze
pp. Gajewicz i ad wokat Koh 1 udali @i~ do WarwszyBtklemi prawami do niej należącemi, przy- bius~ Rejrnan, po k!';)tkim czasowym pobycie szawy, w eeh wz:ęcia udLiała w zapowiedziaw War8zawie, wyjechał -zagranicę.
wiIej~mi i majątkiem w tej miejscowości, jakonych dziś o godzinie 6'ej wieozorem, naradach
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DJ czasu '\\ ięc pozyskania od powieduiego
komisyi nad projektem samoClZ~dn miejskiego. Dorenla, mieszkańea Gałkówka, który próbował otworzyć wagGn towarowy, Doreń przyprowadzony do kankierownika, Zarząd Towarzystwa postanowił na
Prócz wym:enionyoh delegatów wyjechał już celaryi
zawilIdowcy staeyi, do winy się nie przyznaje,
'l'l"ctoraj z Łldzi, na zaplwied&iane narady, jako jak również nie przyznaje l'.'ę, aby brał udział w okra- ostatniem posiedzeniu ograniczyć się tymczasowo
na sprowadzeniu sił solowyeh wszetbświatowej
przedBtawiClel zar, ą lu miejski! g l, pn zydent m. dzeniu wagonu w sobotę. Sledztwo w toku.
Łldzi, r. st. W. Pańkowski.
,
Utonięcie. Przechodząey w ubiegl" sobotę przez sła~ły.
GórKi Mare spostrzegli, że jakiś czhwlek rluProgram całego szeregu koncęrtów podamy
Na wczorajs2em itbraoiu, wobcc otrzyma- folwllrk
cil się dl) stawu i więcej się nie pokazat U~ilowano
nego zawiadomienia, że wład1;e zgadzllj~ się na wyrat'lwać nieszezęśliwego. Pomoe okazala się bezsku- wkrótce. Pierwny z nich wypadnie w poezątku
wybór przez Oldział łód1ki Towarzystwa p ,pie- teezną. Wydobyto już ty lko zwłoki. Jak się okazalo, de· przyułego mieiią~a.
nat, 36 letni S&anl~hw Bialeekl, pochOdził z gm. Slupia.
"Hasło". Pod tym tytułem rozpocznie wyrania przemysłu i bandlu delegat~ i jeg) zastęp
sklerniewiekiego. W ubraniu znaleziono pa~zport i
chodZIĆ w Paryżu od listopada r. b., pod kieey do komisyi, obradu;ąeej w Warslawie nad pow.
gotówką 1 rb. 10 kop, Do kroku samobójczego,
jak
rownictwEm Stanisława Jasińskiego, miesi~cznik,
projek tem w prowadzenia w kraj u Bamorzą, in twierdzą, pchnęly nieszczęśliwego d! interesy.
poświęcony sprs wom katolickim, społeczym, nau·
miejskiego (&iemstwa), pUy8t~piono do wyboru
Sąd doraźny. W sobotę w nocy Walenty Ja..
wzmiankowanego delegata i zastępcy. Wyhór skulski, lat 31 i Miehsl Sta'lklewicz, lat 18, na ulie! re, sztuce i literaturze. Prenumerata wynosi
Franciszkańskiej nr. 36 zostali przyl!l.pani na kradzieży
rocznie 18 franków. Adres redakcyi i adminipadł na r. J ilna Slrzycki"go, na z28t~pCę zaś
i tak kijami zbici, że w stan!e nieprzytomnym odwiezio- stracyi: Paryż, rue de Rennes 111.
jego rejenta Konstantego M"gilnickiego.
no ich do szpitala ŚW. Aleksandra, do oddzilllu arePoniewai Zt b:ani nie są pewni, czy p. MJ' sztantów.

gilnicki wybór ten przyjmie, na wszelki przypa·
dek powołano na zaBtę?cę delegata adwokata
przJs. p. B,reneweiga.
Bezrobocia na kolejach.
Wymiana wagonów. N a podstawie um()wy
pomiędzy
drogami Fabryczno· Ł1dzką i WarNa stacyach ł.Jódź - fa'-lryczua i klliska
81&wsko Wiedeńską, wymiana wagonów pomię
dzy ttmi kolej ~mi odbywala się w ten sposób, wstrzymano nie tylko przyjmowan:e towarów
te ta stacyi Kolunki droga JI'abryczno Ł1d~ha ale i sprzedaż biletów na koleje: moskiewskooddawała drodze Wi€deń~kiej taką ilość wago· I kur~ką, moskiewsko ·.laraSławiiko . arcbangielską,
l.ÓW, jaką w ciągu doby Ol tej k( l.:i otrzymała, I moskiewsko-niie~orodzką, moskiew~ko-brze8ką i
w8kutek czego na drodze Łódzkiej, rozp,orządza· moskiewsko-kazaiuką·
jl\<,ej dużym taborem, kilkadzit s:~t a nieraz i po \i
Po.zta.
200 ~agonów stało ra. postojo po ~tacyllcb i to I
Po · zasięgnięci u n a miejscu idJrmacyi, doVI tedy,
kIedy drog .l Wiedeńska nie ml)gla za- r wiedzieliśmy się, że tutejszy oddział pocztowy
d uść uC2ynić zapotrzebowaniom kopalń węgla.
!, nie otrzymał
dotychczas iadnych rozporządzeń,
Kupcy i pnemyshwcy, wiedząc o tem, że dro· , jakie wywołane będ~ bezrobociem na kolejach
ga Wit deńska jedynie dlatego nie przyjmuje nad i skarbowych W Cesarstwie. Wszelkie przesyłki
norlJl~
Wf gonów,
iż musiałaby za nie
płacić
! przyjmowane są przez łódzki zarz~d pocztowy
drodze ŁÓd~kiej po rb. 1 kop. 50 l a dob~ od i w normalnych warunkach. L .b.) zewszl!!d nawag·Jnu, rekl~mowali i dom'gali się od drogi I pływają telegrafIczne zawiadomienia o bezrobo
Wteddskiej zwj~k!lZcnia taboru przewozowego, ciu i utrodnieniacb przy wysyłania przelłyłek ko ·
szczególnie dla węgla.
lejowy! h uboczncmi spos~bami, a między innemi
W dn iu w czoraj!lzy m zastępca Laczelnik a i końmi, to jt doak tutejszy zanąd poeztowy nie
rochu kdt.i Wiedeń8kiej p. KQciatkiewicz, wy· ma do y-!bCZ88 żadnego 7goła d;cyalnego za.wia·
dal rozporządzenie zawiadowcy stacyi Koluszki, domien a od departamentu pocztowego.
f. by od drogi
Fabryczno- Ł)dzkiej przyjmował
Z chwilą otrzyma cia odooś;cgo rozporzłdze
taką illŚĆ wagonów, jaką ta. droga dać będtie
nia drogą telegn f cwą, łódzki kantor pooztowy
mogła.
zastosuje si~ ściśle do wskazówek. Tlltejszy zaWobec powyższego rozporządzenia j{S~ na · rząd pocztowy twierdzi, że strejk na kolei ach
dzieja., że transporty węgla. będą nadchod:&iły nie potrwa długo i że wszystko wkrótce wróci do
w większej ilości do Ł'>dzi.
s'anu normalneg<'.
Podejrzane zaBłabni~oia. W dniu wczorajD. tychcza8 tlo tutejszego oddziału poczto·
szym stwlerdzJno wypadek ch.1:r1 u GJl'era, wego ~rzy6yw8ją z różnych m'ast Ce8ar~twa kozamieszkałego przy ulICY Z\( h)dniej .M 22. Nie·
respondencye prAwidlowo. D&iś np. przysdy ko·
zależoie cd tego ujawniono trzy wypadki podej·
respondencye z miast nast~pujących; z Rostowa
rzanego zasłabnięcia w Ł )dzi i na Bałutach, z datą wysłania 20 b. m,; z B.HYllcg\ebska z da·
mianowicie: u Wlktorvi Smohk (ulica Kalbacha tą 20 b. m; z OJesy, z datą 18 b. m.; z RewIa,
1\t 20) u Leok ad.fi Z egler i u Artura L'lngne' z datą 22 b. m; z Umania, z datą 22 1>. m.;
ra (ul. Kelbacha M 8). Wszystkie trzy osoby z Rebka, z datą 23 b. m; z Moskwy, z dat~
leczą się w domn.
21 b. m; z Rygi, z dat~ 22 b. m.; z PetersburZ gospody ezeladniiów malarskich. W nie· ~a. z datą 21 b. m; z Władywostoku, z datą
dzitl~ o godzlDie 3 ej popJłudniu na gospod,ie
19 b. m.
czeladników mahrskich przy ulicy N awrot ]1~ 3g,
(Patrz depesze.)
odbyło si~ posiedzenie pod przewodnictwem starszego majstra p. B:1tsthkata. Po sprawdzeniu
8tanu kasy znaleziono w niej gotówką 234 rb.
SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.
66 kop. Podczas wyborów na stUdZt'g.) czela·
dnika został wybrany p. M. Poł()ński, na podstarszego A. Winkl~r.
Teatr. Dziś w teatrze Victoria wrstawiou~
zostanie
po raz pierwszy naj świeższa nowoś6
Z\Vi~ksz6Bie liGzby latarń . Gazownia łódzka
k(m~dya w 3 ch aktach
Porto Richa, <Zakoprzyst'4plła do ustawIenia now~ ch latarń na rogach olic Piotrkowskiej i przecInających ją. Li· chana>, osnuta na tle starcia miłości dnchowej,
czba latarń ustawioną będzie tak, żeby na ka- lG namiętnem pożądaniem zmysłowem, które niesmlck budzi. SLtuka ta powtórzoną zostanio
żdym roga stało pł j Jdoej latarni.
Ogólne osłabienia. W ciągu dnia wczorajsze- ! Jutrr.
W czwa.rtek po cenach zniżonych wznowio·
go następujące osoby ulegly ogólnemu oslabieniu: na
ul. Kon~tautynowskiej nr. 92 S4ymon Plichelńskl, lat 70,
ną b\d~ie sztuka Jana Augusta Kisielewskiego
pozostający bez zajęcia i mieszkania; na ul. Kątnej nr.
"W EieCl", w nowej obsadzie w rolach drugo19 A u.drzej Balezak, lat 39, który odwieziony zOiital do
planowych.
szpitala fabrycznego na ul. Nawrot; na ul. Widzewskiej
nr. J 52 Wojciech Sznatyóskl, lat 56, który odeslany zofodwieGzorek mUyGZny urz~dza Towany.
s t ał do szpitala św. Aleksandra.
stwo śpiewacze "Lutnia" w nadchodzącą niedzie·
Postrzał. Wczoraj wieczorem do Adolfa Packa,
lę (29 b. m.) we wła!lLym kkalu. Początek jak
r obotnika fabrycznego , lat 25, mieszkającego przy ulicy
zwykle o gorh. 4 ej i pół P) południu. W8p~ł ·
Średniej nr. 65 na parterze, podeszło do okna kilku męż·
czyzn, wzywająll go po imieniu, by podszedł bliżej, a
njział w nim dotychczasowo pr~,rzekli pp. Emma
gdy się zbliżył do okna, dan'J dwa strzały z rewolweru.
~choeppe (ś,liew) , A'fJll8 Btandt (łkrzypc e ) i JAJedna kula trama 1f usta, druga w pach winę lewą·
nusz
Orliń,ki (deklamacya) .
Przybyły lekarz Pogotowia stwierdził u postrzelonego
stan Ciężki, a po udzieleniu mu pomocy na miejscu, odZ. Towarzystwa muzyGuego. Jak doni(śli
wiózł go na. dalszą kuracyę do szpitala. Poznańskich.
śmy, w swoim czasie Zarząd Towarzystwa muzyNapad. Na powracającego w dniu wczorajszym CZDł g) poczynił ogłv8Zenia w pisma~h specyal·
wieczorem z fAbryld Poznańskiego do domu Tomanyc h w celll pozyskani3. stałego dyrektora arty .
sza Klimczaka, lat 38, napadło dwóe·h ludzi, którzy
stycznego. Onecnie zawiadamia Da. Komitet
nożem zadall mu fIIny w lewą łopatkę i prawą rękę .
Przybyly lekarz Pogotowia rany opatrzyl.
Towarzystwa, że staran 'a jego w tym względlie
Okradz .. nie wagonu. W sobotę wieczo!'em na nie przyniosły jeszcze poż~daneg,) rezultata, gdyż
atacyl Koluszki drogi fabryczno· łódzkiej spostrzeżono
z kilkunastu dert, (pisanycb przeważnie w ję·
otwarty wagon kryty, w którym po dokonanej rewlzyi,
zy ku niemieckim), żadna nie od p )wiadała wystwierdzono brak cztereeh sztuk towaru Wilgi okolo 11
maganiom.
pudów. W niedzielę na pomienionej stacyi zatrzymano

I

J

I

Z

osłałniej

chwili.

TELEGRAMY
Petersburskiej Agencyi Telegraficznej.

Moskwa, 24 października. Zebranie robotników miejskiob postanowiło, te tylko udOIĆ
uczynienie wszystkich żądań robotnikó" może
przywrócić .pokój w kraju.
Sumy, 24 października. Służba na kolej3~h
żelaznych zawieliła prac~.

Gharkow, 24 października. Za wie.iIi p rac~
robotnicy i słuiba kursko·sewastopolskiej i cbarkowsko mikołajewskiej kolei. Pooiągi witrzymano na najbliższych atacyaeb. Ruch przerwany.
Dworca strzeże woj.ko. Na. ulicach tyli~ezne
tłumy, tum w.je wstrzymane, sklepy zllmykaj~.
N. placach stoi kawalery •. W redakcyi "Joinego kraju" wybito IIzyby.
Saratów, 24 paidziernik.. Wezwano reprc:·
zentantów służby kolejowej d) omówienia warunków porOlomienia wzajemnego.
Saratów, 24 października. MiniBteryum spraw
wewnętrznych odmówiło lltaraniom zi( ID Jhu o
ucbyleniu kar admini.tracyjnycb, nałożonych na
lekarzów i osoby, któr~ ucierpiały " Bałaszewie.
Kodow, 24 października. O god~inie l-ej
w południe wielotysięczny tłum robotników kolejowych wtarguął do miasta, żl\dajllc przerwania robót, zamknięcia IIzkół; ws~ystko 8pełniono
natychmiast. Wypowiedziano mowy. W warsztatach kolejowycb codziennie wiece.
O godz. 8 wieczorem tłum strejkujących
farmaceutów zmusił do wyjś ~ia z a.ptek wszystkich praco1Vnikó;v. Wlaioiciele aptek zmu8eni s~
d() odmawiania wydawania lekaritw. Niektóre
apteki zamknięte.
Symbirsk, 24 października. W radzie miejskiej, po nabożeńlltwie za duszę 8. p. Ttubeckiego, na którem było obece mnóstwo publicznośei,
urz~dzono demonstracn politycznI!.
Ekaterynosław, 24 października. Bezrobooie
rozpoczęło się o 2-ej po południu "kontroli dochodów i roznerzyło się na inne wydziały, depo
i warsztaty. Telegrsf zepsuty, parowozy i ma·
lZyny zimne,ltacyi .trzeże wojllk<>. Oczekiwane
jelit bezroboc:e rzemieślników i Inbjektów. 'l'ramwaje zatrzymane. Tdlegraf kolejowy nieezynny.
Dft'orzec od godz. 6 pogr~żoDy w ciemnościach,
dorożek brak.
Sarałów,
służba

24

wszystkich

Kirsanow, 24

października.

Zawiesiła

p~acę

wydziałów zarządu

paźdtier!lika.

drogi.
Służba stacyjna

28wie!liła pracę.

Konstantynopol) 24: października. Wysoka
Porta zwróciła aię do dziekana ciała dyplomatycznego, posła anstro ' węgierskiego bar. Calice
z protestflm przeciw obecności d"legató" finan.owych w Ueskibie.
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W dn:u 25 b. m., t. j. w nadchodzącą i
ś 'odę od b~dzie s ' ę w pl a,tarej katedrze wIo·
cław~kiej uroczy8te poświęcenie pomuik.ów Ś. p.
biskupów: A!eksandra K. Bareśniewicza i Hen.
DJZwala 8j~ robić nadpisy na szyldach inryka P. KOES()wskiego, wraz z nabotfń1tvnm ża. stytucyj społecznych, band:o'Nycb, przemyelo·
ło1:lnem za dusze tycb dzielnych p18teny. Stąd
wych, i rzemieślniczych, magazynów, sklepów,
też spodziewany jest na ten dzień liczny zjatd klunów, re8~aur~eyj, traktj~rni, oberż, hot~li,
duchowieństwa i świeckich. Pomniki wzmianko- karczem, zaI8~.dow, sptek J t. d, oraz n.a ra·
Wolne, robione na miejlicu przez rzeźbiarzy kra- I cbun~~l.Ch, cyrliularzach ban~lowych, k~ltach!
kowskicb, W1 kute są w pięknym marmurze czer- I etykIetach, kartatl.h restaurac.YJn~eL, C,eIlUlkach l
wonym, .prowadzanym z Węgier; będ~ tet je- I t. d., oprócz ObOy!I~zkow(g(} Ję~y.;a pamtwowego,
dnI!. wilicej ozdobą wspania.łej, al, poważnej ka- I (k~óreg.o tekit ~IDJfn b.Jć U11l1eSZcz~ny na pr~e
tedry włoclawskiej. K081ta pOlltawienia tych dZle W)d.oC'lnU~ll !ltcraID,), ~akie w ,le,doym.. z J~'
cennych pomników ponO"~z~ księża dyecezyi ku· zy~ów, któreml ~!ę po.łu~uJe luduo.śc ~OWlerZfj ·
jawlkiej, ~śród których zmarli biskupi cieszyli ,: ne) ~anu gaberDll, zgodn:e z pneplUm} co do
się rsjgłębszą czcią i miłości,. niekłamaną.
bezpIec.z~ń3twa s~r.ldów, oraz wymagan cenzu·
.
_ W niektórych szkołilch gmingyeb w oko· ralnoścl Jch treŚCI ..
lioy Włodawka i Nieszawy włościanie zażądali
Rl,)zpo~1.ądze~Je powyi~z~ r.oze8ł~no gn?e~
nauki dzieci w myśl uchwały komitc tu ministrów na.torom: wileńsKIemu,. kowlenłklemu l gro!!Zlenw języku p(,hkim .. Z tego powodu ukoły te cd aklemn-dla wykonama.
paru t~ gadni joż świec~ pUltkami.
--:-- W parafd Lubań, (;>oozta Waganice, gub.
warn), znaleziono 4ł% li1t zastawny ~eryi 6 ej
ROZKAZ DO WOJSKA.
TowarzystwA kredytowego m. Ł'}dzi, na rb. 100,
wydany w dniu 1 maja 1899 r., wraz z trzema
kuponami do takiegoż lista. Pos~ukuje się praw "Kur. Lit." ogł oszono !Jastępujący rozkaz
wego właściciela wzmiankowanych papierów, do woisk okręgu wOJskow€ g,) wileńskiegc:
któryby odfbrał l'Ilamcść swoją, dając eoś "zna.0 !tatniemi czasy, w bardzo znacznym stohźnego" na kOŚJiół w Lubaniu.
pniu zwiększyły si~ przypadki nie przyzwoiteg-o zachowywania się żołnierzy ooza koszarami, a zwła
- : -:-:szcza na ulicach miast Tak naprzvkhd w wn
nie, w ciągu 3 ch tygldui, za8~ło 20 wypadkó"
.apis, p Dlskie.
mniej lub więcej znacznych nieporlll;dków. Mo
W nr .• Kuryera Vtew." ogłeslono następu żnnby mniemać, że wystsrczQj~ca liczba ofIcerów
jące postanowienie generd gubunatora wileń
i znaczna l cr.ba zapasowycb, powołanych do szeskiego, kowieńskiego i grodzidskiego :.'. dnia 20 regów, źle cddziaływać moie Da przestrzeganie
PQrządku wewn~trzneg ' ; lecz cią~l) zwięks'l;ają ~a
"rzei:>ill. st. st. r. b:
~Do pp. gubernatorów.
się ilość wykroczeu nietylko mi~dzy zapasowymi,
W liczbie różnych środków, mających na lecz nawe.t już i między żołnierzami pOzo9tający
cela 'tniesienie v. p lywów pol kit h w krajn pół mi na czynnej służbie, dije w8kazówkę, że wła·
nocno·zachodnim ore.z r IZWÓj znajomośJi języka dze i wszyscy cf;cerowic lekko s'ę zapatrują na
państwowego pc.śród miejscowych rótnoplemień t te objawy i nie 8tol!ui~ niezb~dnyC'h środków ku
ców, przez b. generał gubernatora kraju M. N. ich usunięciu. Zauważono, że na ulicy l f,cerowie
hr. Murawiewa., zgodnie z oyrkularzem II d. 24 nietylko nie 2.wracaj,\ wcale awsgT na niepnymarca 1864 r, ~akazaco uŻyw1lnia. napisów pol- zwoite zachowywania s;ę żołnierzy, l-!cz w razie
skich na szyldach zakładów publicznych i prze· gburowatego nieolrazania należyte~o im ogobiśc;e
uszanowania, ucbylają gi~ wyraź de przed Ilpfł
myslo~o·balldlowyeh, a także na ogłoszenituh,
rachunkach i innych doknmt ntach łaudlowycb. nieniem ubowi~zkil, włoż ')n eg .) na nich przez uOhecnie wykonywnjąc Najwyższy Ukaz z d. f:tawę·
W tych warunkach (ficerowic stają się nie1 maja r. b którym rozkazano w przeciągu
6 ciu miesięcy od d~ty ogłoszenia rzeczonego tylko zezwalająeymi, leCll nawet uczestnike.mi teprawa znieeć rozporządzenia administracyjne, go nienądn, jaki się wtarga do 8zeregó 11 armii.
Proszę zrozomit:ć, że w ciężkich cza'Jacb, które
ograniczające uiywanie języków miejscowych
-

I

I

Podpi~ał: DJwodzący wojsk~mi
generał piechoty

I

W jednym z o8tatnich numerów "Rui" p. Józef Jeziorańlki, pom · e3!.lił w rubryce mSprawy polskie" następa.Jlłcy art y klll:
nW R,syi rusyfikaCja uwaianą jest za śro
dek ku zjeduoczeniu pań'3twa. Z!lS pierws7ą zasadą rUij) f. ka.cy i jest, według tej teoryi, wprowadzenie j~zyka rosyjskiego do wllzelkioh fllnkeyi
życiowych.

Zjednoczenie pauitwa jest celem ściśle p(,litycznym, a volityki uczy hhtorya. Zipytajmy
w'ę} historyę, czy znaJd~ie się na świecie chcć
jeaoo państwo,_zjedJoczone pny pomocy pr~ei~ta
czania podwładnych mu narodowoś:Ji na. nsro·
dowcść pań!!twoVl ą?

Na takie zapytanie nie moina znaleźć odp:l'
wiedzi i nuc;\j , jak przeczącą. J ~żeli, po upływie
300 tn lat od kahstrcfy pod Białą Górą, uie zdo·
łano wynarodOWIĆ Czachów, to chyba trudno jest
wogóle liczyć na zjednoczenie państwa przez wynarodowienie.
W tych razach, gdy jedno3ć pań9twowa zostalli. Izeczywiście osiągniętą, widzimy zupełnie
co illnego. Slówajclrya, pomimo swych trzech
rówoouprawuionych języków, lItanowi ś.!iśle ~ł!}
czoną całość. Stany Zjednocz lno bardzl) prędko
pozysku.i~ sobie obywateli najr6tnol'odniejizych
narodowości, pomim), że w szkołaeh język wykładowy pozostawiony jest do wy boru uczących
sję . . Anglia bardzo Ilkutecznie roz.zerz~ swe panowanie i kulturę, nie zarzncaj,\c nikomu jętyka.
Trzeba pl'zejs,ć sil2 myśl~, że zjednoczenie,
prly braku miłości, j el!t niemożliwe m; aieby S i ę
~jedlloezyć, trzeba się wzajemnie poko:lhać. Poni-
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Rusyfikacya.
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przebYłll'amy, wszystkie siły pnw:nny być ześrod
kowane ku ustaleniu trwałej karaoś Ji w wojsku
i kil przywróeeniu naleiytego mn szacunku. Daje
się LO o~iągnąć tylko przez niezmiennie ścisł",
przestrzeganie regulaminu wojilk,6wego i w równym stopniu 81lrowe wymaganie przeRtrzegania
go przeb podwładnych. Wymagam, aby wszelkie
zapoczątkowania (, ficerów, mające na celn przywrócenie naruszonego prze~ żołnierzy porządkll,
lub przywrócenie karnoś~j, były niezwłoczn:e i
energicznie popieranie przez z\vierzchuików. W ra·
zie otrzymania zawiadomienia. policyi o niepo
rządkach, wywołanych przez żołnierzy, należy
starać się nie o uniewinnienie swych podwład
nych, lecz o zastollowywanie skutecznych środków,
aby się to w pnyszłGści nie powtarzało".

w kraju północno zachodnim, anicopierające 8ię
na przepisie prawa, celem ujednostajnie .
nia nowej zasady przez władze miejs1owe, uważarn za nie~b~dne,
w szczególnoś c i w sprawie
szyldów j ogłuszeń, zakcmunibwać J W. Pol0U
następujące kierownicze zaslldy:

Z KRAJU.
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PRUSA.

opłakany,
s ię u czyłem i -

l sta"li t.
Palkarz,
Godlo: ,Ani Eros, ani Psyche,
I
Tylko
- szare, ciche". i oto wlecze się alugi
-

Calf); noc

pałkarz

I
I

-;;.;;.;&;-

- No! oddaj ryczkę, ty ...
- I-idź, bo ci powiem ten wyraz, co wiesz ...
-- - Mamusiu! On powiedzial: prukwa.
- A ona się pluje, mamusiu.
~ AD plus BC..plus CD -- nie przeszkadzać
bębny plus DG, równa się 2DC plus CD.
- No, oddaj ryczkę, ty ...
- Kazio niech odda stolek Zosi i proszę
być cicho, kiedy inni się uczą - odzywa się glos
matki.
:Kad stołem p.ochylone dwie płowe czupryny,
zajad!y pomruk niemi kołysze. Uczą się chlopcy.
"Gszy zasronili rękami, jakby .wobawie, że zdob~~
ta wiedza przez dwa zdradliwe otwory ulotmc
- AD plns BC plus CD ~ cii1g1e to samo,
a obok:
- Ante, apud, ad, ad"ersus,
Circum, circa, citra, cis ...
dźwięczy jednostajnie, bezmyślnie, chwilami jakby
rozpacz1i.wie, w beznaJziejnej trosce o zdobycie i
i utrzymanie w karnym porządku niesfornej rzeszy przyimków lacińskich. Zawodna to praca, bo
uiech zly los choć jeden z nich tylko wytrąci
z pamięci, rwie się caIy gramatyczny poemat i

masz:

palę

po-

(

życie

D O L A.

się może.

życiu myś:i

często ciężkim

~.r.rJ"..r.r.r..r.r..r..r..r.r..rJ...r.r..r.rJ"..r..rJ'.r...l'V"'J'J'\./'.r..r../".r..rv-...I"\.r'J'V"'.r....rv"~.r.r.r..rJ'">J

:~

idzie na marne, jak
w
I
I praca
dorobek,
trudem zdobyty, lecz ni- na
gdy tak serdecznie nie
jak wtedy:
późnie.i

KONKURS

I

I

- wy śm iewają siostry
kwartal niepokoju, bo trwa
nieszczqsna jedynka w blisl<ich pamięci i wylania
się jako wyrzut, czy gro;'ba, lub nawet zlośliwe
czasu ol,rl'ślenie.
- Bylo LO wtedy, ldedy Sta\ przynióst pal·
kę z laciny.
A potem życie przychodzi, a z życiem blędy,
zaslugi, troska, czy radość - myśl jednak do tych
wspOl1mieI'l zawsze powraca i zawsze szczęśliwa,
gdy to, co z dziecilistw~m, z mlodością uciekto,
w pamięci odżyje.
- Ante, apud, ad, adversus ...
- Be plus CD plus DG ... - i nagle:
:I'linho, Duero, Tago G,radyana, Gwadalquiwir i Ebro - niby sygnaturka dźwięczny glosik Clzwoni : pochyla się naJ ksif!:7. kc1 jasna głów
ka z niebi es ką kokardą; i - kuje:
- l\Iinho, Duero, Tago, GlVadyana ...
- l\Ioglabyś trochę ciszej ze swoją geografią· ..
- Ach, swoja,; geografią, a cói to geografia
gorszego od twoich tam ..
Niepotn,;ebna nauka, zwJaszcza dla kobiet...
Ach, niepotl'zebna? A wlaśnie że, bo jak
wyjdQ zamą7, to pojadę do Hiszpanii i bęuę wiedziała gdzie co, a ty ze swojem ABC będziesz
patyki za geometrą nosil, najwy~ej ... Mamo, niech
marna powie, bo już się prześladowanie zaczyna ...
Minho, Duero ... l\Iinho, Duero ...

Staś

od lachiskich przyimków oczy

przeniósł

siostrę:

-- Koza, cz yli gęś ...
-Ach, scyzoryk, czyli osiel... Mamo!
I znowu po ch wili:
- A jak się to dokuczanie nie SkOliCZY, to ...
powiem.
- Co powiesz?
Choć pytanie clrwi'1ce, to jednak słychać
w niem, że i niepokój mlode dusze trwoży, bo
nawet najmlodszy Kazio przerlval zabawę i niej bieskie oczy zwró0il na siostrę.
No, powiedz, co powiesz?
I
- Już wy wiecie, co ... Dobrze wy wiecie, co
się na papie ... zaczyna, a na ... rosy końezy.
Chwila ciszy i krzyżują się zle, prawie nienawistne spojrzenia, a Kazio, zaczepno-odporny
sojusznik, uważa za wlaści we targnąć malą: ~osię
. za zlociste loki.
Mamusiu, Kazik za wlosy się ciągnie. Ol ...
i
- Kazio pójdzie do kąta - odzywa się zmę'
, czony glos matki.
I
- Czy zaraz, proszę mamy, czy jak drugi
Ira!:? ...
l
-- Zaraz.
I
Chlopiec z nieszczerf); obojętnością z wraca się
! na ustanowione miej3ce przy szafle, guzie oblarte
! pasb obicia świadczfJ: o jedynej w tem miejscu
rozrywce i śle stamtąd w stronę dziewczynki pantominę, wyrażającą przyszłe męki po skończeniu
pokuty. Nie straszny jednak TOt'quema1a w kącie
stojący, bez obawy krząta się Z03ia, . okrutniejszą:
l mękę (lia duszy zamyśla: ustawiła st')leczek tui
obok skazańca, rozlożyła na nim rozmaite kuszące przedmioty i żwawo rlnpoczęla ożywioną komeclyę zabawy.
.
.
(d. c. n.)
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żanie zaś mowy ojczy&,tej jest potrącaniem o najna9trojatb, wnioskatb i obawacb. I doprawdy
drażliwSlą strunę, jiHt zadaniem gwałtuI a gwałt
zdaje s: ę niek iedy, że niepotrzebne byłyby obewyraiza tJlko nienawiść.
!I cnie wszelkie pamiętniki:
wszystko to zapisano
Jednym z największych i najniebezpieczniej- już pned laty pięćdziesięciu. . .
szych błędów jest mnit'man;e, te jakoby wynaraOto kilRa urywk6w z dziennika Nikitienki

I

.

l

!
I

Wf.Ć
b~dą "same wady", osobistości wybitne
schodzić będą ze sceny przedwcześnie . . A po
upływie p6ł wieku znowu zaczną zapełniać się
z1ianemi już uwagami dzienniki pllźlzieroikowe".

d&.wianie, oparte na wszczepianin ję'Zyka pań- t za październik r, 1855:
stwowego i zdegradow1inia miejscowego do roli ;
Teraz dopiero okazuje się, jlik okropne były l
Prz)' szły król Norwegii.
drngofl':ędnej, n&jlepiej dawało się I:Itosować w dla Rosyi ostatnie 29 lat. AdmlDistracya.- 'N cha-j
szkole I że ~zkola jest na!uralnem, najbardziej l osie; stan moralny w przygnębieniu; rozwój umys-8Da j lljącem $. ę miejacero do zjednoczenia.
! łowy powstrzymany j nadużycia i kradzieże wuo- !
Ks. Karol duński, którego wy b)f na króla
Błąd pcl fga. tu na t~ m, że, na zasadzie prze-l sly . do rozm ia rów wprost potwornych. Wszystko Norwej!ii zd:;j! się być zapewnionymi liczy obesta rzałej, 8laUmOWl j psychologii, zwykliśmy u·
to są owoce pogardy względem prawdy i Iilepe.j coie34 ty rok życia, jest wysobiego wzro8tu,
wdać wiek młody za podlejający wpływom ze i wiary w samą tylko siłę materyaloą.
wytworny i bardzo miły w obe.iś~iu, jak zape·
wn ~ trznym latw iej, niż wiek dojrzały, i zdaje l
W społeczdBtwie zatzyna ujawniać tlię dą · wniają WeZ ; 8Cy, znający go (}sobiś~ie.
nam się, że charakter młodzieży ulega, jak wosk, ; żenie do lepszego porządku rzeczy. Ale tem jeWykształcenie o t nymał staranne, przeszedł ·
każdemu Ilaciukowi. Pdychologia zaś. bardziej w : szcze Ilit ma się co łudzić. WS?<ylłtko, co dotyt:h
811y z odznac'&eniem kUTS nauk, wymagany od
gł\b ę rzeczy patrząca, wskazuje nam, że w wie- czas u nsa było, zarówno dobre, jak i żle,-wy' i diDerów marynarki, w której siuty i obilcnie,ja·
ku młodym przeważa bardziej, niż w jakiejkol· pływało nie z Ramcdzielnego swoblOdnego rozwoju i ko p:erwuy (fi er okrętowy.
wiek ir.nej epoce życi a, wyobnŹlia i zupełny ducha spułecznego, ale ~ rozkam i z woli wład"y I
Na stanowiska tem, nie samodlielnem, nie
brak re2gowllnia !ja k orzyśd materyalue.
wyź~zej, która rozporządzała się w8zystkiem i ; mir.ł jeszcze sposobm, ści wykazania zalet doU 'oy można. na takim psyt hologicznym pod · s~ IDlL wiodła wlizyłltiW tam, dokąd sam a l heiała. wó 1cy. N a polu dyplomacyi i polityki jest rówkładzie wymyślić plan bardziej Died (J~żuy, jl.\k
Wybitne osobistości i pojedyńc7.e fjkty mało zna - niet kartą nie zapisaną, tem większe zaintereso·
walczenie z idu!! :zdrową i mocną za pomocą idei czą w powszechnym oceanie zastoju: są to pę- wan:e budzi występ jego w roli naczelnika. pań·
·fl1l~ zywej i nartucone) Zlrowa idea- to mił1Jść
cherzy ki, WJ dobywające się na powierzcbnie sen - I stwa, którego obywatele odzn&ezają się wysoko
i be~graniczne oddanie si~ językowi, wpojonemu nej wody, w2.bnrzonej nagle .kutkiem spadnięcia ' rozwiuiętem poczuci(m gocn 1 ści osobistej i perazem z mlekiem maderzyńskiem. Idea fał811ywa W' jej głąb jakiegokolwiek ciężaru.
wn(Ś~1 siebie.
-to jednoczenie p ) ń~twa nie Iagodllośeią, równoWIele osób, znanych już teraz u nas, rozpraPożycie maHeńllkie księcia uchodzi pOW8ze·
"llpraWllhniem i kulturą, lecz przy pomocy przy- wa o p rawie i jawnoś~i o zastąpieniu biurokra- chnie za bardzo s'ŁCzE;.ś:iwe. Małżonka jego, z
musu i grdby.
, cyi w administracyi przez właściwsze sposoby domu księiniczka angielSKa Mau:J, nwahuą jest
Nie ulega wątpliwości, że szkołl1, gdzie j\- : załatwi!loi,a spraw. Oby ~JI~o. nie "koń?zylo, się za miłośnicik~ literat:lry i I'lztuk. pięknych,
zyk państwowy edgryw2ć będzie przynaltŻną mu r na gadana! Rozum r08!.Jslu Jest zdumIewająco a zwłaszcza gorą 'ą WIelbicielkę 108en&. W parolę głównego przedmiotu, bez narzuconej mu je - skło!lny do poprze~ta~allla na słowł.eh ,zamlai~ laeu k3ięstwa w Kopenbadzt', nab) tl m od króduali roll p( średD1ka w wjkładach innych przed· I ueczy,~z~czyn .. su~ I.kuń(\zy , wszys~ko .plęlm~ml I la greckiego, odbywają się cZE}tłto ~ebrania art ymiot6w, - dawtć b«;dzie zupełn~ gw~rancyę, Że I mancDlsml, któremI, Jak to Slę móvn, pIekło Jest 8tyczne, na które wstęp p)Siadają wybitni art ylcduość w iupełncści język ten po~na. Każdy w.yhruko~ane. :rera~ n~le'iy nam sknplć wszystś.li dt:óscy. Sa.m k&iątę, będ~cy wybitnym pia.Toznmie znaczenie pgństwa i każdy rozsądny . kle SIły I zgodDle użyć Ich do spraw pożądanych. niiltą i mahrzem, biene w zebrani&ch tych
n.łodzien ' ec, w intercs·e wła@nym,będziesię ')D,ty,he.zasprz,edstawialiśmy. w E~ropie. tylko uidał czynny i, jak powiadają, nie jednemu jut
nei) ł pilnie języka pl:ńjtwowcgo, by usunr ć ulbnym~ą plr.Ś~, którl\ groz~llśmy jej. tycIU oby- ntalentowanemu młodzień(l(}wi duńskiemu ułatwił
przeszkody, jakie w wielu karyerath życiowych! watebklernu, D1e ZI Ś Siłę wleJką, skIerowaną do uzupełnienie wyksztalccnia artystycznego za graDiezna.j m ść tego j~!yka stawiać będzIe. Zre- I wlasne60 udo~kolJaleni~ i ruz.woJu..
nicą.
sdą, nikt nie myśli s~r.teciwiać 8'ę słuszuym!.
'reru wszyscy w~dz.ą,. J~k powlerzch?wne
Sto31lnek ksi~stwa do dnń~kiej rodziny kló,
w tym względzi~ wymaganiom.
.
11est n~.ze wykształcenIe, Jak malo mamy. Istot: l~wski~j oraz do dwo~u angIelskiego odzllacza.
Szkcłll, gdzle język państwowy praWIe wy·
nych sro,dków ~mYl!łowy(.h. A. czyśmy zamlerz~h Slę wleH ą serdecznością. ZwłAIlZ(Jza przez te·
Togowuje w8telkie inne przedmiot); sądy, gdzie zep<.hn.ąc z kulI zl~mskleJ g~lJą(ly Z 'łebórll ~Ie · ś(li a swojego, króla Klwarda VII, który oddal
sędzi e wie porozumiewają się z oska r żanymi i ze l ~ało Jeszcze ~dzlemy mnsH~ll . WZIąĆ lekcYI od mn za żonę nlljukocbańszą z córeK swoich, jest
świ a dkami przez ograniczonych tbmaczów, k tó - nIE g I
.
ks. Ka.rd bardzo mile widziany, to t«i ż spędza
ny tylko gmłl.twajł\ sprawę, i gdzie in~tytu(lya. I
Czemu to u nas jest tak mało zdolnych mę- zawsze sezon zim)wy w Anglii. Z drugiej wszakeli dz :ów J;rzysięgJych nie jest wprowadzoną, z po- Mw stanu? Dlatego-że .od k~żdfgO z ,mch 1!Y- że strony zapewniaj!!, że przyczyną tych cZ~3tych
w( du nieznajomcści ję~yka państwowego przez i magano jednego tylko-me umlejętooś,cl spełnIa· wycieczvk do Anglii ma być nietęgi stan z:irJ'
ludność; zarządy, gdzie rozmowa władz z luduo· ~ nia swych zadań, al~ poslu~zeństw8, l tak ~~a:
wia księcia oraz okoliczność, te nie znosi klima·
ś c; ~ zaKs~e s'ę kończy na nieporozumieniu; in- i nyc,h środków. euerg~czoyeb, ~by wnyscy lOm tu Dlnii.
"
8tJtucye public1.ne, gdzie ciągle \~lk(} dajl\ się I bylJ POSłUSZUl., T.akl Dleza~lły system, cZY~
Pogłosce wreucie, jako':>y k 3 if\żę pOZI) ;t ~wał
sł)suć narzekania na ucisk mowy ojczystej - l mógł wy~bowao I wykszbltl.Ć n:ętów rl.t~!ll?
pod wpływem żony, ja.k r6wniet, Że księtna
czyż mogą stanowić środek, mający nil. celu l Kaidy, ~lOrąc na swe barkI naJpoważlnllJsze
rhciała koniecznie odei~gnąć małionka od przyzjednocze~i.? . Nie, i po tysiąc ruy. nit I . Są I oboWJą"&kl, m~ślał tyl!ro o tem, ~by on. Nam jęci~ korony norweskiej-Łaprzeczają ,najemni·
\0 tylko srodki, wskazujące narodOWOŚCI podwła· U~ZyDlł zadośc panującym w,~agaDl.om, . I Jego
c~eD1 s~anowclo.
dDcj, że jeBt-podwładnlł, i że ·wobeo narodowowldnukr~g umysłowy I m' mowoll zacieśnIał SIę
*
śei panującej winna wykazywać poko~ę i po~łu · w ram~~c~ naj8~romn,iejszycb . Nie byłl> tu co.
W,.bór króla przez storting norweski dokoUeDstwo. I, z racyi swych ceeh. dośhwYl'b, Je~t I dowodl~C 1 komblDowłlC, trzeba było tylko ply - nRDy będ,ie dzisiaj. Preze~ 8~du norweskiego
to - ~od zimnych sk~ł fiolandsklcb, aż do ognI-I n~ć WCIąŻ z prądem...
, M i c h e l i e n stara się, aby w,Yb[)r dokonany był
etej Kolch i dy"-paląca i boldn,a. r~Da.
: N~ tla tych s~tl~n.ych r07D~;yślan autora jednomJilluiej dwudziestu deputowanych (h'iad.
ClyŹ jest moiliw( m, ż( bl t .. }u "symbol pc- j dZIennIk" tem W;rra~lŚtleJ wy~tępuJ~ "I?utna d.a, cza się jednak 8tanowezo z.a repuhliką.
kocania" , powtarzany na każdym kroku, mógł i ta 18-:20 pdduermkt: ~B()ze. mÓJ, Ja~l~ meKliąię Ka.rol duński oświadczył, Że pr~yj . "lŁ>ndz: ć przyjazne ucznci,? I~tota rzeczy, rze- szczęśel~, Jaka strat.a dla. n~ukl, dla mysh, dl.~ mie wybór, dokon.ny prz~z chry~tyań9ki stortinj!.'
ezywi. t \ istota rzeczy, polega na tern, te gdVby WIIZy8tklcg?, co wzuI08łe 1 pIękne. - GranowsklJ że p 'jedzie do C:uystyanii, aby ()bj~ć rz'łdy przed
nawet najistotniejne p()trzeby wymagaly ,od na- tI?ar ,! Wsród naszych uczonych. był to czł~- obr1.ędem jtdnak koronacyjnym }!r"6prowadzl
rodow<ści pod władnej zjednoczeuia z panstwem, WIek, którego ~oźn~ było zupełlJle . szan,owac, jednak plebiscyt nad pytaniem, czy lud nor we pod warutkiem ciągłtgo, systematycznego poni- w które~(} UCZCIWCŚJ moina. było w.le~zyc bez ' .ki zatwH~rdZ!l. postanowienie i wybór .stortingu.
żania, - nie ruszy się ona z miejsca.
wzgl~~me. Był on czysty, Jak promlen słońca, J i r
h
.
ł
W8zakże nie można się dziwić temu, że po- • dalekI od brudów nss ~ego 'iycl& społecznego.
e e l p }WllzeC ne glosowanIe ca ego ludu wypau .ncie gcdności ludzkiej jt'st silniejszem, od pra- I Był to Bajard mJśli, rycerz bez s\rslhn i za.' dnie u& kor~y~ć .ksi~cill., wtedy dopiero wetą pi
gnień korzyści materyaJnycb. .
.
rzutu. ~oiąż same tyJk? stra.ty i smutkj, f.l' na tron p)d ImIeOlem k:61a H .akona IX-óo.
Z;a willko takie nie powInno być Dlezrozu - ~yczne I moralne! l.totme ŻyCIe nasze płyOle
Potomkowie H~rolia Halfgara, bohatera nor~
miałem d;a nucdu rosyjskiego, który w swej li - . na padole łez·.
teratune stworzył i ~p08 i lirykC2 (fiar poTeraz, kiedy ~bliżała się rocznica Granow· weskiego, z pomiędzy których pięciu DO::Iiło imię
niżenia _.--:- - apoteozę nieazc1ęść, cierpień i odku8k~ego, i z~iorowa myśl J'?a~j8ka szyk?wała się Raakon, panowali nad Norwegią przez trzy
pienia".
"hllltoryczme" na przy~wolteJ odległOŚCI dyskon· wieki.
Gdy pierwszy z nich urodzony 01,0010 915 r.
S ilne i przekonywaj2!lce argumenty przy to- to:w ać jego rO]Q w dziejach naszej świadomości
czył p. J. Je~iorań8ki - dod<lje od siebie ~Ku
polityczno Ilarodo'\'fej, schodzi ze sceny nowy Haak.o0 zwany I?oarym ogłos.ł się królem, cały
ryer Litewski". - Zrozumie je i odczuje każdy · 1 Bajard, rycerz bez stra.chu i bez zarzutu. Opła lu~ Je~o pogrązony b.ył jesze.~e w da'lfnem po,
rlsyanin, szanujący sw6j "łasny jllzyk i ~sW'ój kując ~ięik'ł stratę,. m.yś~ ta odczuwa. z b()~eśoil\ gaJl~tvV1ef a monarcha p,kkolwlek był jut chrze ·
własny milujacy ohyczaj.
swe SIeroctwo, WIdZI, Jak szybko spaIeJą 8 : ę 8cianinem, nie mogł namówi6 p)ddanych do przy•
____
meteory z Królestwa idei w jej atmosferze ziem- jęcia nowej wiary. Pamięć jego wielbi jeden
l!kiCj i obawia się tej ciemno~c', którll najchęt- z bohaterskich poematów cykla skald skandynawllkicb,
niej 8tarłaby ślady gwiazdy zgasłej ..
w swoim czasie Nlkitience wydarł się krzyk
N l Haakonie V wymarła w 13.9 roku linia
I rozpaczy: .Sjlołeczeóstwo szybkim krokfem zmie· m~~ka Halfgara, a. ostatni Haakon, jego prawnuk,
na do zdziczenia. Kto może, niech ra.tuje du- zmarł 'tY rokn 1330. Jemu to danem było przeł:
Z powodu zgonu ks. Trubeekiego c Razswieh nę włssn!>.!" Wybrani odpowiadają na to wo· jeden rok połączy ć z koroną norweską ta ltże i
łanie, ale drogo kosztuje ich ten czyn
ponad koron~ szw€d,ką (1362) Syn jeg,), urodtouy
~amie8ZCta następu;ł\ce IDteresujące wspomnieich siły. V·II icb jest jak 108 Moj tesza, umie- z duńskiej królewny OLf, nosil tytuł króla Da ·
nie:
"W ~dnmiewający sposób powtarzaj~' się nie- rającego na granicy ziemi obiecanej. l nie ula- nii i Norwegii. Po jego śmierci matka odziedziga wątpliwOŚJi, że jeśli, jak dawniej, panować czyło. obie korony, z któremi niebawem poł~ozy
kiedy momenty historyczne, na wet w swycb ) a
rysacb idotnych, a jednak bardziej w ludzkich będzie "ogólny zastój mai ludowych·, odpoczy- ła się znowu szwedzka.
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Cały wiek pi~tna8ty wypełniony był walka- \ Królestwie Polskiem oddany zostal do NajwJż
dn:u tłum 8trejkujących wdarł 8ię na dworzec '
mi o nieza'wisłość, wśród którychS~wecya w 1523 I 8zego zatwierdzenia.
mikolajewski, wyp lścił parę z parowozu; p )ci~g '
roku uwolniła się z pod norweskiej władzy.
Moskwa 23 płIŹlziernika. Poci~g kuryer8ki pocztowy do Peter~burga nie zoshł wyprawiony. _
Norwegia do roku 1814 była 2.łączona z Dani~; koleI mlkołajewskie.i nadszedł bez przeszkód . Następnie thm wYPllśoił parę z wS~y8tkich pacd roka 18L4 nastąpił zwi~zek z SzwecJą, obe- z niewielkiem opóźnieniem. W pociągu tym rowozów.
Moskwa, 24 ptŻhiernika. N.1. kolei v. ildaw·
cnie zuowu rozerwany.
przybył generał gubernator peterdbnrJlti DarZ krótkirh tych dat wynika, że k8 ; ~żę Ka· nowo, który miał ro? mow~ z ministrem lwmuni· Ekiej rurh przerwany. M')~kwa teraz zostanie
roI n8wią7ać pragnie swoje panowanie z przekaeyi z powodu 8tr~jku kolejowego i zastus )wa- odosobuiona od innych miast.
szlemi dziejami, w k t6rych przyszłe jego pań· nia odpowiednich środków, w celu zakończenia
Kijów 24 pł ź Jziernika. W nocy 23 b. m.
na stacyi Pałonnoje dróg p;.Jludniowo·żachod aicb
stwo pozostawałoby pod władzą rodzimych dy- tego bezrobocia. W tej sprawie minister ko
Da8tów.
munikacyi miał naradę z naezelnikami kolejo- poc:ąg towarowy, idący ze tt'\C.5i Cawolin starł 
wymi.
się z pooiągi{m tewarowym st o jącym n& liniach .
Moskwa 23 p:ździernika. MJskiewski ' od- . stacyjnych. D~iesięć wagonów la jownych rozbi·
to. Nie8zczęścia Z lndźmi nie było.
d~iał związku akademickiego UZDał za konieczne
za8pokojenie natychm' a lt potrzeby w najnerszem
Kijó w, 24 października. N a linii mOHkietego
słowa
znaczeniu
zebrań
politycznych.
Wyż·
wsko-kljowsko·wororeJkiej
dz'ś pociągi nie przyPetersburskiej Ag.encyi Telegraficznej.
sza szkoła' powinna ttoszozyć się oorganizacyę szły ani też nie bJly wyprawione. Z ·Kijowa
w murach jej wykładów i dyskusyi w kwestyach
na linii połtawskit'j pociągi dochodzily tylko do
Petersburg 23 pLździernika. Dnia 25 b. m. polityclnych, lecz organizacyi mityngów poli- stacyi Darniea. PrzybJł! plc'ągi przez Zaamentyc20Jch w zakładacb naukowych wyższych kę )\ kolei cbarkowsko mikołajcwskie:.
odbędzie się ulltatnie posiedzenie rady ministrów
Charlo ÓW, 24 pddzieroika. Ruch pociągów
w Rprawie gabinetu m!Diatrów, poczem decyzya zwi~'f.ek akademicki nie uznaje.
Moskwa, 23 pażdziernika . W czoraj, o dra· wstrzymano. N!l ulicach tłum zatn}muje tram c oddaoa. będzie do Najwyższego zatwierdzenia.
Petersburg 23 pfŹdziernika. Rida petera· giej w nocy, na zebranie farmaceutów zjawiła waje i pojazdy.
Moskwa) 24 października. Ministlr komuniburskiego lll,t,tlltU tlfchcologicznt'go stara s:E2 si~ policy a z żądaniem zaprzestania obrad, do
kacyj o g .)dz. 12 ej w nocy wyjecbał pociągiem
w ministeryulIl oświaty oto, aby autonomia, czego się też zastosowano. Strejk f.umaceutów
przyzoana wyż{zym zakładom szkolnym, Q.i~ była w zasadzie postanowioDY, le~ nie spotka on nadzwycza.inym do Ptter6burga.
Saratow, 24 pd:lzitrnika. S:anęła kolej ria·
st(,80"an& do nit'go, jest to bowiem zakład nau- sympatyi. Wczoraj zastrajkowała jedna apteka,
zańsk.o· uralska.
dziś d wIe.
kowy. a nie lilko n v.
Chersoń , 23 października.
OdbJb uię zeMadryd, 24 p ź biernika. Loubet przybył
Petersburg,
pBŹdziernika. Ministeryum
branie
organizacyjne
z
odem,
zabżenia
w
Cbertu
o
godz. 3 ej w południe. KrGl powitał preoświaty
opracu\'{ uje projekt przepisów organizacyi szkół pocz~tkowl ch dl" tatarów, kałmu· sonIu uaiwtrJytetu ludowego wedłog typu za· zydenta· na dworcu.
,
Lwów, 24 p1 ździernika. Socyd demokraci
k6w, kirgizów, sartów, buryatów, baszkirów i chodnio europej8kie~o.
Mitawa,
23
pzździernika.
Dziś
generał-go·
urządzili
w8paniał~ demoD8tracyę na korzyść poinnych. Zamierzono r(lzszerzyć program szkoloy. Pierwsze dwa lata nauka ma odbywać się hernator nałoiył n!.l dwie gminy kary po robli wszechnego prawa wyborezfgo. D.lputacye wrę
w jlizykacb miejscowych, u. stępnych w rosyj· 5000 za unk~dzenia kolei i telegrafl w grani- czyły namiestnikowi mtmoryał robotników o wpwwadzenie b;~pośredniogo równego ~rIlwa wyborskim. Wkrótce projekt ten będz e wnie8iony do cach tych gmiD.
Batom, 23 p:lźlziernika. N .ezadowoleni z po- czeg8.
rady państwa.
Madr,t, 24 pllid~iernika. N a obiedzie na ·
Petersburtj, 23 pddzieruika. Ministeryum stępowalIa dyrektora uezaiowie kła, wy:hzych
skarbu wnosi do rady I aństwa projekt zniżenia zaproponowali mu, aby podał się dymisyj. Byb CZfŚĆ Loubeta król Alf ns podniód toast, w któpodstków dla rolników, poszwankow~nych na ! to następstwem postanowienia rodziców O zawie- rym wykazał 8olid3rność intcre~ów obn kraj6w.
n Pok6j powszechny-rzekł kr61- jeit życfeniem .
wojnie i ich rodz;» Projekt ten b~dzie rozwa-, szeniu lrklJyi do czasu wyj!iśuienja przyczyn nie·
zadowoleuit~.
G;mt a~yum zamknięto ,
mego serca, Jestem przekonany, że jest on ceżany bezzwłocznie.
Baku, 23 p!źiziernika. NJcą o 12 wior3t lem obu nądÓw". W odpowiedzi Loubet wskaPetersburg, 23 pl ź {ziernika. Pomięd~y Sta·
wropolem a S~yrlewem za~on~ł parowiec <Tar· od stacyi Alld rozb.Sjnby napadli nl podjazd zał na. wyborne stosunki między Francy~ 8 H .szpllnią, oraz utrwalenie j( h w intereEacb obn krageniew<, będ~cy vdunoś"ią Towarzystwa «Sa- kozacki, zabili siedmiu kozak6w i zranili jedne·
g<'. Generał·gubernator ogłasza, że ochrona ko· jów i powszechnego pokoju.
moloh.
Chrystyania, "4 pl ź hieruika.. Według inPetersburg, 23 płŹlziernika. Wśród młod,ie palni nl!fww) ch jelit zupełnie wystarczająe~ i
ży uc'ącej 811i panuje wzburzenit'.
Wczoraj by· I że fi 'my mogą przy8t~pić do robót bezzwłocZlli@\' fvrmacyi cM Jrgenladet) zredag)wanie telrs~1l
f"ancuskiego ugody karliztacklej napotyka oa
lo 21 bran ' e za miastem. Rozważauo 8prawę z całkowitem bezpieczeńttwem.
lrUD, 23 paździ~rnika. Pr'7zydent Loubet
trudncś;i ze strony S,wecyi. W tym tygodnIU
strejku IIzkolnegr>. Uchwały nie powzięto. Z'lstrejkowda kolej riazańsko uralska. PJ(jjąg\ nie przJ bJł to o 9 wieczorem. Powitanie był" bar - I trudno oczekiwać zako{lilzenia sprawy.
dzo uroczyste, takie jak w Sln-Saba~tiaDo. PoBudapeszt 24 paździeruk a K '>mitet kiera·
kur8u~l\.
W mieście spokój.
j~cy koallr,yi opozycyjnej p ,nta·!lowił okazaĆ" '
Petersburg. 23 pddzitrnika. Dyrektor fi l ' ciąg odjfcbd do E łkur~alu.
opór rządowi, któremu już wyrażono wotum uie·
landzklch kolei pańitwowych generał-ma;or DraDZIENNE
ufności przez obie izby i WDleiiono projekt odczewski zostal mIanowany gubernatorem sanmi·
chelsklm Na j !go miejsce mianowany inżynier
Petersburg, 24 października. Najwyżej roz- dania go pod s~d.
Białogród, 24 pll ź !ziernika. Studenei nni werRuin, kt6ry zbudował kolej zabajkalską
kazano w d. 9/22 b. m. uwolnić · od kar wszystPetersburg 23 października. Gubernatora kich jeńców japońskich, na które skazano ich Bytetn powzięli rezl)luClyę, protestuj ą()~ przeciw"
ustawie uniwersyteckiej i postanowili powstrzyst.·micheI8klego, w F'inlandyi, generałA Wahz- wyrokami I'ądowemi w Rosyi.
ziego, mianowano gubernatorem kijowskim, S.l·
Petersburg) 24 p8Ż1ziernik.a. G~ówny z3nąd m~ć się od 81u 1hania wykladów dJ czasu spel·
wicza, gubernatorem kostromskim.
poczt ogłai:l:ł: Z powodu zaWJeszema ruchu, na nienia .ich ż~dllń.
Petersburg, 23 października. Ministeryum nie~tórych d.rogath żelaznych, poczty wysyłane
oświaty zamu:rza przychyhó się do próśb rad
bywaj~ w kIerunku okólnj m, przewożone są koń ·
s PO S T R ZI Ż Kli I A mI TlOR OL OGI () %II.
uniwersytetów co do przyjmowania 8eminarzy - mi lub innemi 8pos?ba:m i . Nie zapo?ie?a ~ię przez to
Stacyi cer~tralnej K. E. Ł.
st6w do uniwersytetów. Do t~j pory nadeszlI. zDaeznem~ opd'nemu wobec zmeSlema. traktów
prcśba ty Iko cd nniwenytetu charkowskiego. ł konnych I staoyJ.
,
Ogólną deoyzy~ w silrawie dopuszczenia semi'l
Petersburg, 24 października. Dyrektorem innarzystów do uniwersytetów odłożono do rtfl>r- stytutu górDlczego wybrano prof.80ra moskiewData.
UwagI.
my un wersytetów, gimnazyów i sllmina.ryów dG- ! skit'go in~tytutu ~ospodarczo · rolniczego Fedor.n'ia.
chowny('b, który<:b ,prvgramy są roztrz~8ane Wykłady oiibywają si~ w zupełnym pori»zdk.u.
Elizawetgrad, 24 PliŹ !ziernika. Pociag z
w . dn~bu rozs~erzenIa wykładu przedmIotów I
Z dnia 23/X
I
I
744A
5.6 61 Pd Z 1 Temperatura
ŚJneckl< b.
' Caarkowa nit;) przybył. Pociąg z OJeay do CJar· 23/X 1 pp.
1
Pd Z l m&X·+5.6~ C.
Pttersbllrg, 23 pdjz;ernika. Komisya do kJwa stoi tn i nie odchodzi.
23/X 9 w.
745.1
l.g
Temperatura
apraw ItJwnusclowy<lh pod przewodnictwem WaElizawetgrad, 25 październik!J,. Tymczasowy 24/X 7 r.
nL3/+ 0.2 96 Pd Z O mln.+O.7) C.
tazziego na posiedzeniach w d. 21 i 22 b. m , odeski sąd wojenno morski osądził aprawę szereOpadu l J
postanov; iła wyzna !zJ Ć na zakup zboita dla gu· gowca. Aponowa, o rozmyślne zabójstwo wystrzabernU tambowllkiej pół miliona rubli, tyleż dla lami z karabinu na posternnku około składu pro·
gub. 'p~nzeń8kiei, a riazańskiej, tuJskiej i 8ara- ~hu .12,I~tniej dziew.czynk i , Kono~alenko, zb~era
1319-r
tow@klt'l) 1)600,000; oprócz tego przeznaczono na ( JąceJ trawę w poblIżu prochownl. Auap;:,wa skakoszt wyżywienia bydła włościllńskit'go w gub. I zano na pozbawienie wszystkich praw, godnosaralowskiej trzy miliony i na roboty publiczne , ści woj11kowej, na trzy lata rot aresztanckioh. pasteryzowane, sporządzane wedlug przepisu W-go D-ra.
w tej gt bernii 650,000 rb, które to sumy od· ; WoheJ braku zdań osobistych i obawy wybuchu Serkowskifgo, dla niemowląt w trzech numerach w bu,.
teleczkach porejowych:
dane b~dą do dyfp ' zycyi ziemstwa saratQwskie- ' przy p()mocy bomby, sąd postanowił prosić o wyM l zalecane dla dzieci w wieku do 3-ch m.
go; ziemst ~o powiato-we woroneskie otrzrm8ło I jednanie skazanemu zupełuej la3ki.
M 2
,,"
,,6
"
100 ~OO rb.~ ziemIańskie tylei, njżu~ediewicki~
lIIoskwa, 24 p ździernika. Rektorem uni ·
M ;)
"
,t"
tJ"
9
"
nierozcieńczane
nr.
O
dla.
dzieci
starszych
I
osób
d Jro50,0(0 rublI, atama~ okręgu chope~sklG~O o~rzy· werlivtetu wybrauy z08tał profesor M.lDuiłow.
słych, ora~ mleko surowe oczyszczane we flakonach limaI. na koszta Z8!11eWn pól włoś~lt!ń8klch l.or·
Moskwa, 24 p.żdziernika. Po linii moskie- trowej miary.
gaDl'lacJ'~ spned~ż~ zboża 112 Oą9 rb. ~atwler. w8ko brzeskiej pociągi przybywają, l!cz nie są
Dostarcza do domów na zamówienie dwa razy
dzono postanowIeDle kostromskIego. ZIemstwa, wysyłane. Na linii moskiewl!ko-kijowsko woro- dzlenni·e.
kt.t'>re .wyznaozyło 60,000 rb. dla pOWIatu warna.
neskiej i odnodze jeleekiej ruch pociągów zu.
Ziemiańska
wIńsklego na zakup zboża.
pełuie wstrzymany. Na kolejach riMańsko' ural,
Dzielna 30J
Telefon 304.
Petersburg 23 ptź ·jziernika. D. 23 go b m. akiej i moskiew8ko-kurskiej przybyły dwa po·
Filie: ul. PIOTRKOWSKA 32 i 84.
proje'łt przepIsów dodatkowych o wyborach w
ciągi; nie odchodzą żadne. O godz. 4 ej popołu'

I

Telegramy

I

n

I

I

I
i

+

:+

195

I
I
j

M

EKO

l

Parowa Mleczarnia

Ja 238

ROZWÓJ -

Zarząd

drogi

Wtorek, dnia 24 października 1905 r.

żelaznej Fabryczno-Łódzkiej

niniejszem zawiadamia wysylających ładunki, że na stacyi Łódź Fabryczna
dnia (14) 27 października 1905 r. o godzinie lO-ej rano, na zasadzie §§ 40
i 84 Ogólnej ustawy Rosyjskich dróg żelaznych, będą sprzedane z glośnej
licytacyi niewykupione przez odbiorców towary, które przybyly w miesią·
eu wrze śni u 1905 r. za frachtami: L1J.bl n 21015 miód przaśny, Lewi;
Homel L. R. 52352 miód, KaC€llelson; Kiszyniów 19939 i 21381 . w ino,
S. Rychter; Brześć 19162 oliwa oczyszczona, .M. Wenig; Warszawa K{)w.
149491 k iszki solone, Nejman; Baku 16168 z 1904 r. 4 pudy bawełny.
Zwrotny towar: Warszawa W. 81(42 smar maszynowy, z frachtu nr.
14265 z d. (10) 23 v r. b. Eksped. tow. dla 1\1. Szejnborna. Na st. Lódź
Cho~ny: (1 8) 31 października r. b. o goizinie 2 po poludniu: Warszawa
w. 8H72 i 842.28 olej rzepakowy, S. Sikorski; Sosnowiec Ludmiła 29298
węgiel kamienny, kopalnia "Al wina" dla Mejera.
Uwaga. W razie, gdyby licytacya w dniu wyżej oznaczonym nie doszła
do skutku, to powtórna ostateczna sprzedaż odbędzie się na
st. Łódź-Fabryczna dnia (18) 3 L p ~ ździernika 1905 r. o godz. 10 rano,
a na st. Łódź-Chojny (20 października) 2 listopada r. b. o godzin' e 2 po
pol od niu.
1482-1

p-~

-

okrycie długie na wacie, 0kaz~'jnle tanio do sprzedania. Wiadomośc: Spacerowa 11 m. 7.
1850 3 3

Iskorne A A Osoba
przepisywania
pols,dm i rosjjskim.
• •w
w Adminlstracyi "Rozwoju" pod
Dr. SI. LEWKOWICZ Oferty
172-d
"Przepisywanie".

moczopłCiowe

po~zukuje
języku

Zachodnia .M 31
(obok lombardu akcyjnego)
Dla panów od 8-11 r. i od 6-8, dla
dam od g. 5-6.
c-290
W niedziele i święta od 9-12 i .od 3-6.

9-mlesięczny

blopczyk
do oddania na
C własne.
Skwerowa JfI 16 m. 12
-Człowiek w sile wieku,

1872·33

znający język

polSki i rosyjski, pragnie przyjąć jakiekolwiek miejsce. Oferty d1a "Człowie
ka" w "Rozwoju".
1247-d-5i
ortepian dobry sprzedam za 75 rubli.
Konstantynowska 41-16.
18i4.3.3
Choroby skórne, weneryczne
ram-oron Tonow - 30 'piytami, nO\1;J,
tanio sprzedam. Ulica ZŁota Alt 3
i moczopłciowe.
1892-1
Od 81/ 2-1Il/2 r., 6-8 wieoz., panie 5-6 m. 52.
popołudnIu.
aśzyM Singera malo uŻjwanadó
W nled!lele I ~wlęta 9 r. do l pop.
sprzedania. Mikolajewska]i 147.
1893-3-1
Cegielniana 23. 1/108 d-162 -O-;b"7- ":""y-o-s-p-od7"a-r--:sk'"'t-e-w--;:"do-m-u-prywatia d g
nym po 35 kop. Ulica Pusta 1i 3, na
1563
parterze.
Osoba w sile wieku, enerbiczna, znająca się bardzo dobrze na kuchni i
gospodarstwie domowem, pragnie przyjąć
miejsce odpowiednie do prowadzenia go spodarst,,"a i gotowania. Przez lat kilkazajmując s:ę stołowaniem, na
na kilka miesięcy. 144fH 4 naście
żądanie może przedstawić rekomendacye
od oEób poważnych. Wiadomość wadmin.
,Rozwoju", Przejazd 8.
1880-5-3
otrzebny zdolny chłopiec dOBiura
nauczycielskiego. Wiadomość Piotrkowska 121 mieszko 5.
1896-1
AKUSZER
·potrzebni kowale do wszelkich robót
kowalskich 00 OzorkOWA. Willdemość
przeprowadził: się na ul. Piotrkowską
18&7-3-1
NL 57, dom W-go Lorenca.
1386 ·24-1~ na miejscu u Litkiego .
. potrzebna dziewczl na do usługi, lat 14.

Dr. A. GrosuUk
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Dr.' E~;!~~!.~~iń~ki i

- ' ; - - - -1.

Dr. R. Skj~iń~ki

Ceny wyjątkowe
na nowe towary u

II
I

Aksamitlie

I Choroby. wen.eryc~ne, . 1
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Dr. El Sonn
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_p_:_:;_':e_:_:_O_S~:_:_r:_::_r:_eO_:_Sok_:_r:_:_i:"'='~~.:. :~r.: .-~:-::
U UU
l,

zaraz. Piotrkowska 255 m. 68. 1871 3-3
pokój, przy bezdzietnem małżeństwie,
dla osoby pragną~pj spokoju i ciszy,
I
do wynajęcia zaraz. Przejazd 12 m. 14
H-gie P..!..ętro. ____
1790·33
CEGIELNIANA 14,
,.
I
od 11 - 1 I ł - ·8.
2ł6-r-!;9
Jtrzebne zdolne prasowaczki. Ce/llelniana nr. 5.
1879-3-3
ralnia, od wielu lat istnieja,cJ, zaraz
do wjuajęcla, Południowa 27. Wiadomcść u stróża.
187 !-3-3
otrzebna uzdolniona panna do rob:enia
pończoch bez 87. wu na ręcznej maszy·
.... w
ulica Piotrkowska 121. - . .
fI
uszu, nosa i. dróg oddechowych. nie. Wiadom : ść: Piotrkowska 8i m. 11,
I- do godz. 11 rano.
1881-3-2
~ łh natychmiast do umieszczenia: nauozycieli, nauczycielki, Cre- "
PrzYJmuJe codziennIe od 4-6t4~~~~'30
zkola Thomasa uL Andrzeja 11. Nowy
bJówki, i bony różnej narodowości. Dział rekomendaoyjny poleoal ~
kurs na lekcyach wieczornych rozpoczęty.
1631-25-24
buchalterów, kasyerów, kasyerki, ekspedyentów, magazynierów, ~
KI~z~n~~r[
..st: &~ronomów,. osoby ~o towarzystwa, gospodynie, kr~jcz!n~e i wszel: ~
zkola żeńska J. Thomas, ul. Andrzeja
46. Zapisy nowych kandydatek codzien~ kIego rodzaJU sluzbę domową, tylko z dobreml 8wladeotwawl -fi
•
nie.
]635 -25-24
"
.. ekomenduje.
685-r-18 !JłC
pódrriczki od rb. 2, bluzki od tO kop~,
..:JC**~~~~~~:ar.~~!lL
pr?epr.owadtil się na nl~ Krótką 5,
7l'
.-h
-h
-ft:""fi
przYJmuJe Z chorobam, wewnętrzsukienki dziecinne od 40 kop. I wyżej
.
n.mi, spec. nerwowemi (leczenie robię elegancko. Targowa 71 m. 26.

*
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Ka~~lYDk~D~&lkl ~IU~D
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,

cborob;,- skórn.e, dróg :mo.
czo~ch. i __ eneryczne,

Wagner E*Iri~tr~~w~~a 1€ m~

~ l,uazy~lD I 111 fi Dmlnul~YJII·
~
Łodzi,

f,

P

m,

I Dr. J. Grabowski

nP

Choro~y

I

Dr F

~

S

S

•

lu~I~V i~tr~linat~r

]

H

zal'az p Jtrzebny na stalą robotę w fa·
bryce ozdób tekturowych do trumien.
IDlugł\ nr. 92.
H6i- 3-2

elektrycznością)

PRACOWNIA

r

: sukien damskich i dziecinnych

I

JOZEFY

Piotrkowska' Ił H5.
.00 nabyola w ksIęgarni R. Szat/.dego I we I przyjmuje wszelkie roboty. Tamte potrzebne s~ uczenice.
U48-12- O
Wł . ,tlłkłoh kslęgarnlaoh popularne 2 pzłełka

Małżeństwo

i Rzerzęczka
PrzyID10t i je~o leczeEUe

Dla

pań,

Zakład

panów i azieci
gimnastyczny

SUROWl ECKIEGO.
GIMNASTYKA, FECHTUNEK

D .... Iz. Ab .. utina, ordynztora
1)ddslału ohorób "fenurycznych I skórnyoh
'Olę" szpitalu Poznańskioh w Łod!l.
169-d·-115

(tUM

wyż e l
plamą

j

la~inął pies

lIiko!ajewska Dr. 29.

1434,04.-3

Gorsety
Najnowsze modele paryskie, bardzo eleganckie tJlko na miMę poleca
M.me SOPHIE

bialy z żólteni us~ami i .~ółtą
na czole. Proszę odprowadzlC na
1477·3 · 2
Andrzeja 7, za nagrodą.

Zuolni tta~l~

mogą znaleźć robotę

na kortowych i anIgleIskich warsztatach. Ka,tlla 6. 1455.3.3
......
....

W
<O

I

Piotrko.ska 132 m. 31.

1363.108

O~iauJ Dry\Vatn~

bardzo smaczne i zdrowe, odpowiednie na
obecną porę· Ul. Nawrot nr. 42 m. 11.
1468-3-1

Biuro Nauczycielskie

ROŚCISZEWSKIEJ

ce

PIOTRKOWSKA N: gO

W

poleca nauczycielki z wyższem wyksztalceniem, freblówki, bony cudzoziemki z
dobrem i świadectwami.
1472-3-1

I

llod Łodzią do sprzedania. Wiadomość:
{Lód:i;, Przejazd . Ą~ 23, U Bucbalczyka.

P

S

od 9-10 r. i

5-i3~~P~~

1793wc~5

kradziono weksel na 300 rubli, wystawiony na imię Mich 11a Baranowskiego, dnia 13 czerwca 1905 r. do 13 czerwca H!06 r. i drugi na 500 rb. Ostrzega
się przed nabyciem takowych, gdyż nie
1885-3-2
z patentem glmnazyalnym poszukuje lek- mają żadnej wartości.
cyJ i przyspasabia do wszystkich miejklep kolonlalno-dystrybur.yjny z urzą:scowych zakladów naukowych, ul. Śred
dzeniem zaraz do sprzedania. Gubernia nr. 25 m. 1.
1092-d.-22 natorska nr. 37.
1894-3-1
czeń potrzebny jest do handlu win,
Nowy Rynek 1i 5.
łB7ł-3·3
yksztalcona niemka udziela konwersacyi w niemieckim języku. Wiadomloda poszukuje lekcyi konwersacyi. Wi1883 ·3 1
dzewskl!. 86 m. 2.
1475 ·2-1 mość: PoŁudniowa 31 m· 6.
ykradziono z domu przy ul. Pańskiej
nr. 13 wszystkie rzeczy z koszem i
paszport zagraniczny na imię Anny J anckiej, wydAny z Kenigratzu i metrykę
ślubną, wydaną 6 styczuia 1905 roku z
Nowego Hradca w Czechach. Łaskawy
śmietankowe, świeże, słabo solone,
znalazca raczy dożyć je na ul. Pańską
bardzo dobre kuchenne i topione, nr. 13, stróż w9Jl:aże.
1889-1-1
poleca sklad masla, Widzewska 62. ZagInął paszport na imię Karoia-Mf:
cbalsklego, wydany z gminy Goździ
Sklepom ustępuje się rabat 1474 6-1
ków.
:).862-3-3
zaraz potrzebny zdolny ślusarz do
~I
wszelkich budowlanych robót, giętych
itp. Długa 105
1888-2-2
iladrabiaoia poficzoch.
naleziono dnia 22 wrześnla o godzinie
Z 11 w południe, walizkę. Odebrać. moż·
Mlkołajawska 59 m. 5&, 2 pi,tro.11
na na szosie Aleksandrowskiei na Zabiń
, cu 33, u Wojciecha Grzeląski. 1890.2 2
1111-d
Zaginął paszport na imię Wandy Kudelskiej, wydany z magistratu m. Turku.
1876-3-3
rubli potrzebuję za"az na I
I I 000 numer hypoteki po Towarzystwie, na spłatę, bez pośrednictwa. Oferkwaryum z rybkami I rośllnami do ty proszę składać do AdministraCyj "Rozsprzedania tanio. Skwerowa 8 m. 22. woju" pod adresem: "Splata" nr. 20.
1886-1-1
1875-3-3

S
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•

luro wiertnicze

robót górniczych.

I

górniezy

Inżynier

..

ŁEMPICKI

\
\

--

i S-ka

SOSNOWIEC (gubernia Piotrkowska).

\

Biuro ŁempicJd i S-ka podejmuje siQ poszukiwania wszelkich ciał kopalnych, wiercenia studni
artezyjskich oraz wykonywa wszelkie roboty górnicze.
,
Biuro Łempicki i S-ka wykonalo poważne roboty dla:
Towarzystwa gorniczo-przemyslowego "SATURN". ,
Zakładu HUTA KATARZYNA.
T·wa wyrobów baweŁnianych KAROLA SCHEIBLERA.
Towarzystwa bezimi~nnego kopalń węgla "CZELADZ".
Towa:-zystwa WARSZAWSKIEGO kopalń węgla i zakladów
T ·wa Akc. wyrobów bawełnianych L. GEYERA w Łodzi.
hutniczych.
T-wa Akc. wyrob. półweIn. R. KINDLER\ w Pabianicach.
Fabryki wyrobów jedwabnych KLINGE i SQHULZA w Łodzi.
Towarzystwa GRODZIECKIEGO kopalń węgla I zakIadów
przemvslowych.
Drogi żela'znej WARSZA WSKO-WIEDENSKIEJ i wielu
innych towarzystw, instytucyi i osób.
SOSNOWIECKIEGO T-wa kopalń i zakIadów hutniczych.
Biuro Łempicki i S-ka przedstawia poważne referencye i daje gwarancyę należytego wykonania
robót najnowszemi maszynami parowemi i ręcznemi.
Biuro Łempicki ; S-ka składa na I ażde żądanie szczegółowo opracowane oferty z uwzglQinieniem
wiercenia, dostarczenia i ustawienia pomp, rurociągów itp. po zbadaniu własnym kosztem warunków na miejscu.

I

I

Przedstawicielami Biura Łempicki
Glębokość

do 1000 metr.
do 40".

Światlo od2"

Zarząd

Wolffa

PODRĘCZNIKI

SZKOLNE

C. BOGUCKA i C. KIEWIADUMSKA. Pierwsza książka do czytania dla
dzieci od la: 7:mlu (zaraz po e~ementa~z~) ka:tc.n: - 4.0
,
"
Druga kSlązk. do czytania. Z CWlczenlaml grama·
tycznemi dla dzieci od lat 8-10-du. Wydanie 2, przejrzane i poprawione. Karto1\.
-.80
C. BOG-gCKA, C. NI~WIADOMSKA I J; WĄRNKO W~A. Pier.sz~ ,ćwiczenla dO, nlukl poprawnegc,plsanla. Stoplen [-1,5 k., Sto~,en II-20 k.
J. CHRZĄSZCZEWSKA i J. WARNKUWNA. Rok czytania. WYPIsy na klasę
pierwszą. Wydanie 2· gie, przejrzane i poprawion.e. W oprawie
1.F. S. DMOCHOWSKI. Krótki zbiór historyi Polskiej podług najnowszych
Źr?del historycznych. Wydanie nowe, poprawione, rozwinięte i uzupełnione
spisem chronologicznym 40 kop .. _karton.
,_
,--:-.~O
KONRAD DRZEWLECKI. Poozątkl gram !lt,kl Język. polak.ego z <'WIczeniaml i z przykIadami. "Wydanie 2, przejrzane I poprawione. Karton -.60
HENRYK GALLE. W,pisy polskie z dziejów literatury do użytku szkolnego.
Rb. }.20. w oprawie
• ,
.
.
.
150
M. HAL~ERN. Z •• ady botaniki. P?dł.ug 23 'Yydanla dZlllla "KSięga Przyrodj dora Fryderyka Schoedlera. zmleDlonego I zredagowanego rrzez profesora
dora O. W. Thome'go. Z 281 rys. w tekście
1.W oprawie płóciennej 1.20
TADEUSZ KORZON. Histor,Y. starożytna sposobem elem~ntarnym wylożona.
Ze 113 .rysunkaml. w tekscie, z doląezenlem 3 map, ~lanu I tablicy synchronlstyczneJ. WydanIe 4, . te poprawr.e rb. 1.50, w oprawIe
1.70
C. NlEWIADOMSKA. Pierwszy rok gramatyki.
-.15
Dr. J. ,NUS~BAUM, Podręcznik zoologii do użytku w klasach niższych szkól
sredDlch. oraz do, ~auczania prywatne~o dl~ .mlod~ieży od lat 10-14. Z 272
rysunka~1 w te~scle rb .. l.80, w opra~le PloCJenn.eJ
.
2.KatairgI szczegolowe kSIążek pedagogIcznych na ządanie bezphtllle.
1431.2
Z powodu nieprzewidzianych okoliczności jest do sprzedania

Magazyn ubiorów dziecinnych

w Łodzi.

·
k
l
om
mlesz
a
ny
D
Wiadomość na miejscu, Piotrkowska 69.

1441-1-1
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n 532.

JABłKOWE

Chrząszczewsldej

l

Lokal,

pod nadzorem lekarza, stos:Jje się GIM,
NASTYKA SZWEDZKA specyalna, po- .
łączona z masażem dla anemicznych,
nerwowych, w skrzywieniach, nIeprawi- w. którym znajduje się skład artykułów
dlowym układzie ramion, wad\lwem cho· technicznych firmy W. Gabler i S.ka,
dzeniu itd. Również pedagogiczna gim- jest do wynajęcia od 1 stycznia 1906 r.
nastyka dla Pań i dzieci w kompletach. 1 Bliższych wiadomości udziela Max Fi(eny bardzo przystępne. Zapisy przyj- scher, Piotrkowska 177.
145~-3-3
mują się.
J394-d 4 :

,Il;mmOJleHO UeHaypOIo.
W tłoczni "Rozwoju", Przejazd ;Ni 8.

żelaznej Fabryczno-łódzkiej

.?:

I

I

w przeCiwieństwie do bialych win winogronowych,
z natury znaczną Ilość garbnika i wsku.
J tek tego znakomieie dzialają na żJlądek. Jako śro
dek tOniczny i profilaktyczny ct. j. wzmacniający i zapobiegawczy) wogóle, a szczególnie. ~ razi~ epidemii zasługują wi~a jablkowe na j~knajszersze zastosowanie. Uznaly
to lUZ kraje kulturalne Zachodu, Jak Niemcy, SzwaJcarya, Anglia. Ameryka, a prze. ,
dewszystkiem Francya, gdzie wyrabiają wina jablkowe na olbrzymią skalę. 1318,1212
Wina jablk()we własnego wyrobu poleca F. Ende ... Piotrkowska 103.
W zakładzie, PołulCniowa.NA II, I
zawierają

drogi

I

Rosyjskich dróg

Przeciw cholerze..

A.

Telefon

niniejszem zawiadamia wysyłających ładunki, że na stacyi towarowej Łódź
Fabryczna zalegają. nie wykupione prze~ odbiorców towary, które przybyly w m. sierpniu i wrześniu 1905 roku za frachtami: Wladykauka3
15747 w!!,oby rękodzielnicze,!. Czykadze; Warilzawa m. 61:747 pasy.skó
rzane Taubenblat· W Ilfszawa m. 65008 wino szampańskie L. de Bari'
, '
. '.
.
....
.'
• >
Konsk 12ą40 .plece zelazne,
Kronenblum, BIała CerkIew 13922 WF?by rękodzlelmcze, Tokar; KJJow 94215 wyroby tabaczne, S. Kogen; WIl, no 30 L36 książki, A. Syckin; Ryga I 46466 książki, K. Zychman; Moskwa M. Br. 7633 i 763t książki A. S. Panafidina' Warszawa pos. 21713
.. ,
.
. ' . '
k~Iązkl, Rasklll; Bo brynskaJa 91 za pommane r~eczy, Zaw. St. dl~ Gold·
kmda; Homel 52116 grzyby suszone, BabuszkIn; Homel 52106 J 52264grzyby suszone, W. Cejtin; Dźwińsk 23610 korki, Kacelenbaum; Peters.
burg tow. 134015 szmerg:eJ Struk' Pawlograd 2984 galanteryj ny towar
'"
..'
'. '
• .
"
~
wysyłający l odbIOrca meWladoml, Z~mJrJe 1960 płótno ~mane, ZaJczyk,.
Moskwa 51874 gnmowe wyroby, "Rezmow. M-ra"; Porchow 7429 wyroby
rQkodzielnicze, Watalew; Windawa 1871 wyroby rękOdzielnIcze, A. Zebbe;
Kalisz 3890 beczki próżne
Wartski' Bendzin-Gzichów 17705 i 17 j 28'
. ', ...
.
kwas octowy, Mog~nc. T-wo "GZlI~how, GrodzBk 803 kwas octo.wy:
S. Morozow, Krel I Ottmann; Warszawa W. 81974 tllk. M. I wemclu
i S-ka; Warszawa 81863 kolonidlny t')war, Hampel; Warszawa 81850
wino szampańskie T. Herman i S-kil.' Warszawa 81804 i 81796 tabacznfl
~ '. . .
.
~'
8 8
K ,.
k'.
wyroby, W. MUl:!llIckl l S-ka, .:Varo:;zawa , 177 ~akaron, D.
osn~ers I,
Warszawa 80457 cygara, T. Drun; Warszawa 79433 makaron, K. MIChler;
Warszawa 80043 naczynia apteczne, Karolewski; Pruszków 5779 lakier
olejny, W. KarpiJlski i W. Leppert. Zwrotne towary: Mińsk M. Br.
114097 I 8374 bawełniane wyroby z frachtu z d. 1 ! III r. b. za Na 144097,
Zavv. St. dla K. Szejblera; Moskwa tow. M. Kaz. 116 welniane wyroby
z frachtu Łódź-Ałatyr z d. 14 I VIII 04 r. za ~ 283135, Glówny skład
za'eglych towarów dla Wolfa i Waldmana (G. Garkowi); Kałknny 3207
nici z frachtu N~ 480(\3 z ·dnia 4 i II 05 r., Ekspedycya towarów dla.
Grinblata.
Jeżeli wyżej wyszozególnione towary nie będą przez odbiorców przyjęte
w terminie 3 miesięcznym od dnia niniejszego ogłoszenia, to takowe
bQdą sprzedane z głośnej licytaoyi na zasadzie § 40 i 90 Ogólnej Ustawy

w pobliżu Helenowa, przydatny do zamieszkania przez rodzinQ. ze wszelkiemi wygodami, ze stajnią i mieszkaniem dla woźnicy, remizą dla wozów,
ogrodem, do wynaj,ęcia od 1 października lub wcześniej. Wiadomośó
u Zenona Anstadta, Srednia 74.
658-d-22

WINA

}(Q '1~O.

&

Wydawnictwa Gebethnera

NOWE

ŁOdź i jej okolice są:

p.p. Hordłiczka i Stamirowski, tóoź, ulica PiotrKowsKa
,w;
wa

1016 d-

+,

i S-km na

żelaznych.

1456-3·2

U~rania Uczniow~tiH.
ubrań

Wielki wybór
uczniowskich do
wszelkich zakładów naukowych
poleca

EMIL S CH MECHEL
Piotrkowska 98.
Ceny nizkie -

ale stale.

KAPUSTA.

Znanej dobroci kapustę dostawia Folwark Bruss po cenie:
28 kopiejek za mniejsze g~ówkl
35
"
za Iadną średnią kapustę
za pud
45
"
za wyborowe duże głowy
od 10 elu pudów dostawa do domu.
.
Obstalunki przyjmuje filia piekarska W-go Walentego Kopczynsklego. ulica.
Piotrkowska 76, dom M. A. Wienera. Dla regularnej dostawy upraszam o dokładny adres.
14\43-1
LUDWIK MEYER.

I
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rop. Jlop;ab, 11 OKTa6pa 1905 r.
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