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Odchodzą do Kalisza o godz.16.36, 11.49 4.4Q,
do Warszawy o godz . .9.3-2, 3.10~ Przychodzą
Ka1·1sza o go dz, 0iJ, 11 • 21::.s
~d , 635
•
•

się

}'amięfnil(.-

przy ul. Zachodniej· N2 37.
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Z ·JlOWodn ·zmianvJ lokalu., Atlmin.iatra~Y:a „Gońca" ._'ld (lnia - 18 Lipca do
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.

przychodz(\ do,

8.20. Odchodzą.. 7 .10,

P?c1ąg~ ozn~ac~on~

(J d. j'ldminiSfracy1:
1hw1h urządzema sklepu,

.

i

YSZUKI. -n11IA
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- · -·

giettiftowe, komite·ty handlu i przemysłu,·
t rady okręgowe górnicze, towarzystwa popierania przemysłu i handlu itp. .
W pewnych- warunkach prawnych, państwowych i · . społecznych, powyższe związki
d<ibrowolne, o ile ogQł ien stanowi całość
wolną od ·znaczniejszyoh luk, mogą być uzna:
ne za całkiem wystarczające do skutecznego
p_,opie.
rania i obrony· _in. .te. resów przem
.. ys.łu kra.
.
jowego .. Jako dowód i przykład. przytoczyć
można Anglię. Inaczej rzecz się ma w państwach' stałego lądu europejskiego, gdzie układ stosunków oddziaływającyc~h na życie
I przemy5'łowe konieoznemi czyni, oprócz zwią· .
f zków dobr,ow?lnych, inne jeszcze zrzeszenia ·
I przemys.1owcow.
. .
.
I
Ażeby chcieć dostosować si~ do ustro.ju. or.ganów. prawodawczych i·administracyinych, przemysł tych paiistw posiadać musi
jeszcze organy wchodzące bez,eośrednio w
•1 s kł a d mec hamzmu
·
, t w owego.· ···"'· .
pans
·
Takimi organ.ami są związki przymusowe,· reprezentowane . przez: odnośne fa by za- .
wodowe; Przymus polega na teh\, że wsz.y; scy o_bywatele danego z~wodu, osiedli w da-

l

Odchodzą z Łodzi o godzinie 12.30, 1
12.0ót 1.38, '3.15,. 6.10*, 8.. so.
1064·- rM 1 90
;a
Ł d
d
4 35 7 45
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, nym

~ok_ręg-~,

maJą

obowiąz~~ składać,·_s.ię n~

Sroda,. 26 Lipea 1905 roku.
: utrzymanie swej =izby i korzystają za ·to .
Kalendar:!yk. Dziś: Anny Matki N.M.P. , z czynnego i biernego prawa wyboru do t.ejAstron.omie:my: Wschód sł. 4.Jl, zachód 8.01 : że izby. Izby zaś t.ego rodzaju, stanowją ·w
długość dnia gad~. _H>.51.
~ stosunku do państwa urz~dowe prz;edstawii cielstwo interesów danego zawodu.

1
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ekonomiczne
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faby .zawodowe powstały' pierwotnie xa.ko _związki dobrowolne; póżniej ,dopiero. w

z wzrastającem oddziaływaniem pań~
) stZ1Viązku
wa na sprawy przemysłowe i wogóle zarobI

k~~_.·e·.·-'. przy.brały

1 ..

0.n_e charakter ..p··..~łurz~. d.·ow. y.

Umieszcza wszelk,·
d ·
··„,
V
· NaJ.Jlle:r~ powstały 1z~y handlo~e! Jako sto wa.
. , . ,
i,~go ro zaJu robotnurnw
•
1 rzysierna kupców· rozrost zas przemysłu· re„
~ rze~neslrnkow, praczld,\prasowaczki, szwaczki ~ Izby. handlowe, przemysłowe i. rzemieślnicze. I kodzielniczego. ·a 'następnie fabrycznego spo-.
1 wodował utworzenie fab przemysłowych„ które
słuzbę domowa.
'-.,.
;
·
.
· Dla poszukujących pracr,,,pośrednictwo bez- ~
W jednym z poprzednich rozglądów (nr. pow.ięk~zej ·części istnieją obec:q.ie w połączeJtłatne ~ pp. p~acodawców .?:.aś
,· ł 156 „Gońca Lódz-"J, omawiając zamierzon_e :,I niu z izbami handlowemi jako· izby handloofiary dla biednych
uprasza · sH~ i utworzenie cent,ralnego związku przemysłow- f we i przemysłowe z dwócn wydziałów .zlo•
7057~0-0 1 ców Młego państwa~ podnieśliśmy koniecz· i źone.
·
i ńość zrzeszania się przemysłowców nietylko !
Izby tego rodzaju istniały w kraju na-

j

szym w epoce Królestwa kongresoUJego do r.
18.n, jedna w Wąrszawie, a druga w Kali:szu, pod nazwą izb handlowych i rękodziel
niczych. Ostatnimi prezesami tych izb byli
w Warszawie Wojciech Sommer, a w Kali•
.szu Stanisław Kaas.
W ostatnich czasach związki przymusowe z izbami zawodowemi na czele zaprowadzone zostały i dla innych zawodów, mianowicie dla zawodów t. zw. wyzwolonych. I
tak np. w Austryi obok izb handlo\vych i
przemysłowych (w Galicyi są trzy takie izhy
w Krakowie, we Lwowie i w Brodach), istn ieią izby lekarskie, adivokaekie, notar-

ców autorytetu.
że należenie

(obejmujące inżynierów
wolnopraktykujących i przed-

wybierającego

do

Nowela nagrodzona I nagrodą na konkursie
czasopisma "La revue du qien" w Paryżu.

Bebe ma zaledwie trzy lata, ale w jego jasnych wielkich oczach, w które matka często i długo wpatruje się rozmarzona, w tych szeroko rozwartych oczach,
czystszych od duszy i bardziej ruchliwszych,
niź skrzydełka. motyla, często pojawia się
dziwne zaciekawienie i chmurzy te jasne
źrenice. Wówczas Bebe nieruchomym
wzrokiem wpatruje się w przestrzeń i nic
nie \Vidząc w dali,. zdaje się patrzeć w
nieskończoność.

Ręce jego wykonywują
dzjwaczne ruchy, jakby chciały uchwycjć

wszystko co przed jego oczami kręci się
i wykrzywia i uśmiecha się do niego i jest
tal\. zdaje" się blisko tych różowych tł'u
styd-i paluszkó·w delikatnych, że . matka
zjada pocałunkami te kochane małe .-:ziedęce rączęta... I ta buzia, ta. śliczna buzio. zaczyna się wykrzywiać, brzydki dąs
rPbi., usteczka podobne do księżyca w

·jest poźądan·

l}ażeb

wych 7iapro

cze, albo te'Z:;,
handlowo prź~
giełdowe) osobrre
2) ażeby,

zgromadzenia

cz

k izb ;,~:and
· :Przemysło·
o osobne . fa.. _'fZemieślM~:pad ku jeże~i: 1 rrin ye izb .
· · .eh obeJmą .
itety jć

_1tet.v rzemieślni

prz.Y izb:;tch han
też p~~~-- komHet
giełdowych, utworze> . zostały wydziały dr _
hnego handlu. złożon~ z członków, wybieranych przez kupców drobny handel prowad:6ą
cych

p~zemysłowych; . c.

Oba te braki pochodzą z tąd,
giełdowego,

komitet giełdowy, jest całkiem
cywilnych tj.
dobrowolne, aczkolwiek nie dla wszystkich
siębiorców budowlanych) itp. vV stosunku
kategoryi kupców i przemysłowców dostęp
do władz rządowych izby te stanowią przed- ne.
stawicielstwo interesów danego zawodu w o-·
_Gdy więc w r. 1903 nowy dyrektor wybręb1e pewnego terytoryum,
w stosunkach działu handlu w ministeryum skarbu p. Fiozaś do swych członków sprawują one poJicyę
dorow podnjósł myśl ulepszenia ustroju hanzawodówą.
dlu rosyjskiego wogóle, a handlu giełdowego
Wreszcie jako wytwór najnowszej doby w szczególności, kwestya zaprowadzenia w
państwie izb handlowych i przemysłowych
powstały w Niemczech izby rzemieślnićze,
albo ściślej mówiąc izby rzemieślników nasunęła się sama przez się.
· 'd ·
· d na,
k . k"
. re(Hand werkerkammern ), wzorowane!pod wzglę
N a ZJeZ Zie Je
.Ja 1 w sprawie
dem swego ustroju i zakresu działania na formy giełd odbył się w Petersburgu w koń·
izbach handlowo-przemysłowych, a mające za cu 1903 r., uznano, że skoro komitety giełzadanie obronę rzemiosł przed pochłaniają dowe stały się z biegiem czasu, historycznie
cym wpływem wielkiego przemysłu.
niejako, organami ręprezentującymi interesy
W państwie rosyjskiem izby handlowo- handlu i przemysłu, to funkcya ta moze być
im nadal pozostawioną, pod tym warunkiem
prz-emysłowe dotąd nie istnieją.
Funkcye tych izb, doradcze względem atoli, że otrzymają one odpowiednie środki
materyalne i odpowiednią powagę prawną,
rr,ądu a obrończe względem przemysłu i handlu, pełnią w Rosyi: rada handlu i rękodzieł co osiągniętem być może przez zamianę zgro(manufaktur) przy ministeryum skarbu w madzeń giełdowych .ze związków dobrowolPetersburgu, oddział tejże rady w Moskwie, nych na związki przymusowe, obejmujące
komitety przemysłowe, komitety handlu i z mocy prawa wszystkich kupców i przemysłowców danego okręO'u.
przemysłu i wreszcie komitety giełdowe.
Byłyby t"o zaten~ izby, handlowo-przemyJednakże niektóre 7i tych ciał doradczych, jako to rada w Petersburgu, oddział słowe, tylko pod innym. tytułem.
.
rady w Moskwie i komitet przemysłowy w
Do powyższego poglądu przychylili się
Warszawie, składają się z prezesów i człon obecni na zjeździe pr7iedsta wiciele ministeków wprost przez rząd mianowanych skut- ryum s"karbu. Tymczasem wkrótce po owym
kiem czego właściwymi przedstawicielami zjeździe w ciągu r. z. i później pisma rosyjskie podawały wiadomości to o projekcie zaprzemysłu i handlu są w Rosyi komitety
giełdowe, niektóre komitety handlu i prze·
łożenfa izby handlowej . w Petersburgu, to o
opracowaniu w ministeryum skarbu projektu
mysłu i różne stowarzyszenia zawodowe lub
propagacyjne jak np. stowarzyszenie prze- izb. handlowo-przemysł~wych.
Jak rzeczy
sto1ą naprawdę - niewiadomo."'
m,ysło·wców petersburskich i towarzystwo popierania przemysłu i handlu rosyjskiego i .
Jakikolwiek jednak będzie los tych proJektów, czy uzyskamy za przykladem zagrat. p.
Ponieważ zaś z pomiędzy komitetów
nicy izby handlowo-przemysłowe, komitety
handlu i przemysłu prawdziwe czynnymi są zaś giełdowe pozostaną tylko pod dozorem
tylko komitet łódzki i poniekąd komitet ode- izb gospodarzami lokalów i zebrań giełdoski, wspomniane zaś stowarzyszenia, mają wych, czy też funkcye izb poruczane zostaną
całkiem prywatny charakter, przeto jako
komitetom giełdowym po odpowiedniem ich

BEBE

zreformowanf""

•.·. •.·••

jalne, in:Jynierskie

HERMANN DEROSE.

$

przedstawicielstwo handlu i . ~.
wsłu .-na.
pierwszy plan wy;s11nęł,y się kotni .· ·giełdowe, z pomiędz·.J·.~· których naj~i&ks.•·.·:&•.-.- .·.•.·.·ą .·.• ·.·r.uchli.wość uwydatnia komitet moskiewą-kk~
Że taka reprezentacya inter~.~ó'W prze".'
mysłu i handlu nie jest dostatecz~t~.; uznano
oddawna zarówno w kołach.przemysłowych,
jak i w ministeryum skarbu. 7 -~-c{c:"•> ;., <)"::
Zgodzono się równiez i łla-~of ze powo.;
dem tej niedostateczności jest przedewszystkiem brak środków materyalnych i brak dostatecznego względem kupców i przemyslow-

· Wsprawie szkolneJ.
W "Ostatnim „Tygodniku Illustrowanym"
P- Ign~c~ Matusz~wski pom1Pszcza nast~pują·
ce UW 0.,ł4l o naszeJ spra:vie szlrn_lnej:
·
• „Są spr~W.Y,.
o ktorych ~ml.czeć trud!1o,
1
I gdy~ doma?aJą ~-nę rozstrzygmęcia. Do takich
nalezv
własme sprawa t zur
//
·
·~n.
"straiK'
"' u 51zkol"
~ ·
nego ·
.
.
.
.
. , Gdy?y mnzna było o sprawrn teJ powiedziec. gło~no \Vs~ys.:ko to, co mówi się prywat;iie~ me,wątph wie dyskusya doprowadziłaby
do Jakrngos pozytecznego rez~ltatu.
l
Prof. Askena?.iy, .znany historyk,. a zarn' zem_ autor ~oslrnn:ił~J b~·osz_ully o iJemnych
sk~tkach dz~a~a~nosrn ~rn1w0rsytetu w~rsza w.sk~ego,. pomiescił "~ .lipcowym zeszycie „B1bh~t~k1 ~arszaws~le.J." a~tykuł, '~ którym z
mozllwem~ zas~rze~e.manu, !1awo~UJe do w~glę
dnego przyna.J mmeJ ~akon~zema „~traJku.".
Prof. Askanazy rozumie, tłomaczy 1 uzna.Je
'~noralne .i ~1syc,hylogiczne motywy „straiku",
Ja~o mamfe::;tac~1, ale ostrzega przed szkodam1 praktycznemi.
..
Czy konkluzya, do której dochodzi szanowny. profesor, od powie przekonaniom wię
kszośc1 naszego spnłeczeństwa-nie sądzimy.
Należałoby usłyszeć wszystkie aq~umen
t.t „pro'~ i „contra "·. a mamy nadzieję, ~e
kierownicy urzędowi spraw szkolnych me
~ędą t~n:i.u prze~zkad_zali, b? P.oznani~ nas~roJU opmn publicznej w Kra.JU wazue Jest
nietylko • dla nas samych, _lecz \ dla , tyc?,
w których ręku spoczywa krnrune1{ sZKolmctwa.
Biurokratyczna metoda tłumienia głosu
interesowanych obywateli kraju dała tak smutne rezultaty, że trzymać się jej dalej byhb.Y"
bezcelowem, a nawet szkodliwem n!etylko

pełni, posępnego księżyca, na. którym ząb- ·
ki błyszczą jak śnieżne szczyty...

Pewnego razu gdy byl sam Ż matką,
zapytał nagle z ciekawością:
·
I maly kochany tyran krzyczy, rzu- Po\viedz mamusiu, gdzie znaleźli
cając z furją rączkami.
Chcę wiedzieć.. braciszka Li~ Mama uśmiecha się?
ja... chcę wiedzieć?.." i tupi~ nogami, dener- 1
W parku u . kuzy~ld; mój mały '
wuje się i płacze.
ł ciekaw.sl~i, pod k_rzakiem roz~
Pewnego wieczoru matka płacze ubie- i
Bebe roz.twiera sz~roko .oczy. ..... ?
rając Bebe w czarną sukienkę, on kokie- i
- A. m.me rr;i~m~srn. gdzie ~n~lezli.
teryjnie pozwala z przyjemnością wfożyć ł-. Cieb~e. moJ wielki ezłowie~u. po~na siebie nowe ubranko j znajduje, że jest f czas zimy, smeg ta~ padał, pada.I i z1em1a
pięknym w tej nowej sukience, pomimo c~la ~iyfa ·pokryta białym puchem, zupeito smutek r:natki, porusza młode jego ser- me biała
. , .
. ...,
duszko kto wie? może kochanemu chla-'- Czy tak biała Jak wfosy babci Lh
pakowi zdaje się, że mamusia stłukła po- i . ---: Tak, ~aK.„ Spostrzegli ,ciebie pod
liszynela albo zepsuła. jaką jnną zaba\vkę? \VIelk1m rbukrnt~m chryzantemow.
?b~jmuje matk~ ma1emi rączkami za szy- ) ·
h.t~, ~nn~e. z~alazl~
Ję 1 pyta !agodme:
.
T" OJ OJ ciec.
.„
- Pod bukietem chryzantemu?
/.
- Dl aczego p1aczesz.2
_ ~'1A t.at{.
i
,,. /"
1
,,.,
Matka, ściskając go tlomaczy mu
Było mi p~wno bardzo ~dl'no?
przez łzy.
-- Nie, bardzo ciepło! mó{„czlowieku
~ Dziaduś twój umarł.
J maly.
~ /
- śmierć go nam zabrała.
Czy ja krzyczar? tak
Zrozumiat Twarz jego przybiera na- chrzestny?
.
./
j
gle wyraz poważny i smutny jak jego su- Oh! tak, krz,6załeśl nawer głośniej·
kiemrn, w oczach zjawia się zmięszanie, niż chrzestny synj/
·
porusza malemi rączkami. Bebe spuszcza
Bebe, gdy 1;i1ko matk.a
glówkę, myśli chwilę, a potem nagle pyta l na sekundę, zg1nąf ·gdzieś i nie
nie spokojnie:
J na śniadanie; \vofano na niego
- Dlaczego on dal się wziąć śmiercif" i

Bebe

I

I

=

I -

I
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czeńs

wa,

lecz· i. dla państwa. N ale.• · est~~ f?ry w śl,epą ~abkę.
Wyr . o n~dzieJę_ dopuszcz~ma prasy
do głosu . sp~aw1e. s.zirnlneJ, musimy zazna.czyć z
~m'. ze mieJscowe władz.e e?ukacyJ·
ne ~Jt" się liczą z rozp?r:nądzema~1 władz
ce,J,Jifraln:;ch, a nawet takrnh, które f3 trzymały
sa;t1kcyę Najwyźszą.
.
,,Gazeta Polska" zwróci~a uwagę, że w
punkcie 4 Najwyżej zatwierdzonej uchwały
komitetu. ,mi~is~rów ~y~aż?ie powi~dziano, żeby „zlecrn m1mstrow1 oswiaty do niezwłoczneg-o opracowania i wniesienia do "Rady Państwa, bez porozumiewania się z rządami" całego szeregu przedstawień, a między innemi-nadania zakładom prywatnym· w Królestwie
prawa w_ykłudania. po polsku wszystkich przedmiotów,. z wyjątkiem jQzyka rosyjskiego, historyi i geografii. Tymcz,asem na 18 podań 1
złożonyl:h prz~z różne osoby o .puzw?lenie otworzP-ma szkoł prywatny~h z ..ięzykrnm wykładowym p~lskun, odpo,yrndziano dotychczas
tylko na b-'-1 to odmowme.
Kto paraliżuje wykonywanie Najwyżej
zatwierdzonych praw _ nie wiemy, ale ktoś
musi to robić, wyrządzając społeczeństwu
krzywdę i siejąc nieufność i rozgoryczenie,
zwłaszcza, źe nadanie daleko większych praw
szkołom prywatnym niemieckim w guberniach
nadbaltyckich stanowi dziwny i nie dający
. się niczem umotywować kontrast z tern, ·co
zrobiono dla nas.
zwracamy więc ra~ jeszcze uwagę, że
tylko danie prawa szczerego i swobodnego
wypowiedzenia zdań w prasie naszej o sprawje szkolnej może doprowadzić do jakiegoś
rezultatu praktycznego.
raz.
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t:::i. List z niewoli japońskiej
Jeden z urzędników ze sta~yi Wars~awa·K?welska, p .. J. D..otrzymał hst ze stron
1• dalekrnh
bo aż z miasta Osaka w Ja1 ponii
I
List· pisał towarz-y~z lat dziecięcyc~
I adresata p. Jan Dworzeck1 rodem z gubernn
łomżyńskiei; ostatnio szeregowiec armii rol syjskiej pułku strzelców, który bronił PortuArtura podczas oblężenia przez japończyków,
a pr~y podda_niu . si~ twi~rdzy D. wraz z innym1 dostał sH~ do mewoh.
.
D. człowiek młody wesołego usposobrn1
l nia, nawet i w niewoli nie stracił na hui morze.
.
.
j
Nie narzeka zbyt010. tęski tylko za pol! skiemi paniami i pro~i .d~wne~o kole.gę
o przysłanie mu cho?hy ]akieJkolwiek łom~ynianki albo warszawiank1, grożąc w pr~ec1wI nY:m razie oże~.iei:iiem się. z .kosook.ą pięknośc1ą. Utrzymuje Jednak, ze Japonki są wcale
I ładne. . , . .
. _ .
Prosi rowmez o na?e~ła_me ~u paru pa:
1
l czek sturublówe_k nadmiem~Jąc, IZ mogą byc
I choćby .naw~t ~ dobr~e .uzyw~ne, , bo choć
! mu w. n~ewoh Jest ~rnźl~, ~le Japo;ciczycy są
I łako~I I za wszystiCo kazą sobie dobrze
.
.
. .
.
1 płacie. .
! . ,N_ie~olmcy. bawią się Jak mogą. Gomą
' się, sc1g~Ją, graJą w palanta, 3:le 'Yszystk? to
w obr~~1e. ba_raków, za gramcę im bowiem
wydali? się me wolno. . . . .
.
Piszący ma nadzieJ.ę, I~ 1eszc~e z~_w1ta
d? Warszawy, a wtedy w1ęceJ opowie mz na·

j

I
I

I
·1

1'

I

· już choćby sam fakt że miasto dla nieJ odpo1 wiedni .lokal ~rzyszykowało. . .
. ..
.
~iech. me .sądzą j.ednak 8~. czytelnicy,
że to Jest Jakiś. kawał reporterski ·1U,b nacią·
~ ganie naiwnych.
·
J
Prosz~ o~wiedzić łaskawie plac m:lejski
l (Konstantynowska Nr 4) a n.dewątpliwie
i najwytrzymalsze łódzkie' nosy i najodporniejsi
na
zaraz~
śmiertelnicy,
prędko
czmychną z tego „lokalu" .czysto cholerycznego.
.
. .
· .
.
Wyziewy z kałuży błota, ze zgniłych
1 starych
kostek drewnianych i innych spadków, roznoszą zapachy, nic wspólnego z perfumeryą nie mające, pono aż pod same stopy
wielkiego magistratu, gdzie właśnie pracuje
pilnie Komisya· anticholeryczna.
·
= Osobiste.
Dochodzi nas, 'wiadomość z Warszawy,
iż artysta-rzeźbiarz p. Wojtasiewicz, twórca
pomnika Kordeckiego w kościele św. Krzyża
. cię~ko zachorował i leży w szpitalu św.
I Rocha.
.
.
.
R~paracya c.h?dmków.. .
.
Prawie wszyi;;tkie chodmk1, zruJnow8:n.~
podc:łlas wypadków czerwcowych, z.ostały J~Z
doprowadzone do porządk:'l; obecme czekają
na napraw~ te, które zruJnował cza.s, a które P?Winny by być dawno zastąplOil.e nowemi.

I

=

I

i
= Znowu zwłoka.
pisał. .
.
. .
1
Kanał pod plantem drcgi źełaznej .łódz
„ L1~t ten . ~Js~ny był 29 kwietma, szedł kiej, który służy nietylko do ścieku. wód, ale
więc bllzko 3 miesiące.
. i do przejścia, gdyż tworzy on jedyną komu-

nikacyę pomiędzy ulicami Tramwajową i Wysoką, został obecnie gruntownie odnowiony,
co według zdania miejscowych obywateli ma
znaczyć, że sprawa budowy tunelu pod plantem kolei dla połączenia z ulicą Targową poszła w odwlokę.
Z powodu, że sprawa ta w. komunikacyi

MIEJSCOWA.
"
-

==
z lrnlei.
Od lat paru fabrykanci

idprzemysłow cy

1

1 łódzcy domagają się od zarzą u drogi że a1 znej łódzkiej zmiany godzin w
ekspedycyach

-i-·
·
z ·.DALSZYCH STRON·
J k.olejowych, gdyż godzin.y, w których odbyw~
. · . .
, się p.raca w ekspedycyach, a w szczp,gólnośc1
~ Towaezystwo. dz1.enmkarzy .1 hterat?w j dla przychodzących towarów, są niedogodne i

polskich na ~zeszę mem1ecką zał?zono. św ie- l
żo w Poznanm. Instytucya ta z J~dneJ stro- l
ny na podstawach czysto ekonomieznych o- !
par_t.a, ma nieść , P.omoc matery.alną. czło_nk~~
swoim w ~tarosc1 lub. yv razie 1!181!1ozno~ci i
z.arobkowam,~, M z drugi~J. P?starac się ~ w1ę- l
kszą łącznosc przedstaw1cieh pr~sy pomiędzy
sobą.. Pr~zese.m towarzystwa Jest. p. Józef ~
K.ośmel~k1, wiceprezesem k~. Stamsła~ O!ro-1
mewsk~, . sekretarze~ p~ Jozef Goździewwz,
skarbmk1em p. Marcin Biederman.

pociągają za sobą zbyteczne wydatki. Przemysłowcy i fabrykanci domagają się również
aby za przychodzący towar kolej nie wyma·

I gala składowego i

osiowego za ~więta i. niedziele, a to z tego powodu, ze prawrn we
wszystkich fabrykach i kantorach w ostatnich
czasaeh wprowadzono święcenie niedziel i
świąt. Sprawy powyższe oparły się· nawet o
ministeryum komunikacyi, które w swoim
czasie zapytywało Komitet giełdy łódzkiej o
zdanie.
!
Obecnie dowiadujemy się, że zarząd ko·
! lei łódzkiej rozpatruje kwestyę zmiany go·
\ dzin, które obowiązują obecnie przy odbiorze
towarów na stacyach tej drogi w dni powsze·
dnie i święta, w celu przystosowania się do
potrzeb miejscoweg~ handlu i przemysłu, jak
również i dla wygody ogółu osób zainteresowanych.
.
J
W sprawie tej zarząd pomienionej drogi
zwrócH się do wielu firm w mieście z prośbą !
· o nadesłanie wskazówek, które mają posłużyć l
jako dane do zmiany godzin pracy w ckspe- ·
dycyach dla przychodzących towarów.

1

miejsco'Y"ej ma doniosłe znaczenie, obywatele
postanowili jeszc~e raz zaatakować magistrat
i inne władze, ·aby otrzymać raz odpowiedź
kategoryczną, jaka zapadła w tym przedmioCJe uchwala.

=

Ważny obstalunek.
Przybył do Łodzi sztab-oficer głównej

intendentury, Kryłow, w celu porozumienia
się z tutejszymi fabrykantami o wyrób sukna jednego typu i k.oloru na letnie umundurowanie dla żołnierzy, które dotychczas były
bardzo rozmaite.

6. Wystawa w Zakopanem.
= Pożar.
W dniu 20 b. m. otwarto w Zakopanem
Wczoraj o godzinie 8-ej wieczór, wynikł
wystawę przemysłową i jarmark wyrobów
pożar w Radogoszczu., przy ulicy· Dolnej pod
krajowych. Otwarcie odbyło się przy licznym,
nr. 10. Pożar wynikł w ślusarni. Straty wyudziale gości zakopańskich i wystawców
no~rią około. rb. 100 .. Ogień. w prz~ci.ąg u. goprzybyłych ze wszystkich stron Galicyi. W
dzmy stłumił I oddział strazy ochotmczeJ.
mowie inauguracyjnej dyrektor związku krajowego przemysłowego, dr. Battaglja, zaznad
-------~-----------czsł~ że nierncom zdaje się, iż Galicya Jest na
wieki skaianą na pozostanie Kamerunem,
zmuszonem do drogiego opłaeania obcej tandety przemysłowej płodami surowe mi swej
ziemi.
= Zamknięcie pjsma.
I
„Tu przy t~'J uroczystości przemysło
Królowa Helena, ksi~żniczka czarnogórska
Pisma warszawskie donoszą,, że zamknię- ! z rodu, odziedziczyła po ojcu zdolności poetywej-mówił-zwiążmy się silnem słowem, iż
podwtdmy naszą · działalność o powodzenie cie gazety „Lodzinski listok" spowodowane ! ckie i daje im niejednokrotnie folgę. Świeżo napi· k ł · d
· d ·
d
·
sala poemacik, który pod. pseudonimem „Błękipracy krajowej. Nie teraz pora narzekać, że - zos t ł
a ·o, 1a g osi 0 powie me rozporzą zeme I tnego motyla" ukazał się w pismach zagraniczprzemysł nasz niedomaga, że tu wyrób jego
generał-gu bernatora warszawskiego, szkodli- I
za słaby . i za brzydki, tam za drogi. Gdy wym kierunkiem, który przejawił się zwłasz- i nych. Poemacik ów, utrzymany w tonie południocza w Nr. 131 w artykule „Omyłki partyi wo-słowiańskich romanc, opiewa w przekładzie:
przemysł nasz . na silniejszych stanie nogach
surowymi staniemy się· krytykami. W braku postępowej".
W OJ N A.
środków, któremi dysponują państwa niezale= Czy jest cholera w Łodzi.
żne, przeciwstawić musimy świadomą celu,
Tak do księcia rzecze księżna:
Analiza wydzielin osób, zmarłych na
energiczną i wytrwałą akcyę społeczeństwa,
-„Czyż nie stra~zną wojna, panie~'
kurcze żołądka, dokonana w laboratoryum
samoobronę czymią, podlegającą głównie w
Czyż nie straszne te zapasy;
miejskiem przez d-ra Serkowskiego nie wyprzekładaniu wytworów swojskich nad obce.
Ta rzeź, ten krwi ludzkiej upust,
O tem myślcie. zwiedzając otwartą dziś wy- kazała zarazków cholerycznych.
I
Te. na zlanej krwią, ciemicy,
Wiadomość ta nie powinna nas do tyla
stawę, tego ducha pielęgnujcie sami i krzewCiała z ran otwartych mnóstwem;
cieszyć, abyśmy mieli nie spełniać wymagań
cie w najszerszych kołach".
Te w powietrzu bujają.ce
Wystawa zakopańska jest bardzo intere- hygieny, tembardziej że te niewinne kurcze 1
Jęki, w których młode życie
żołądka, panujące widocznie epidemicznie, 1
sująca. Składają się na nią: wyroby metaloZdała gniazda. i:odzinnego
we, meble gięte, wyroby koszykarskie, szczo- zabierają sporo ofiar.
I
Szle swe skargi w głuchy błękit?
tkarskie, koronkarskie, ceramfozne, płótna,
--.
I
Czyż nie straszną wojna, panief
perfumerja, mydła, emalje, lakiery, wyroby
= Locum dla cholery.
Czy nie straszną śmierć na wojnie?
alkoholowe, cukiernicze i wiele innych, a
Joźeliby cholera wśród. swej zabójc?.iej
wszystkie dowodzą, że przemysł galicyjski ro· wędrówki i do Łodzi zawitać miała, miasto 1
I czy to się nie odmieni?
zwija się powoli, lecz stale.
napewno przyjmie ją godnie, czego dowodem. '
Czy nie przyjdzie czas, co zepchnie

I
i

I

!
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urządz~nia ~an~lizacyjne i asenizacyjne, oczy- ~
szezame ścieków, niszezenie i przerabianie
odpa~ków, b~uk1 1 plan_t~cye, z~kłady d~ZYłJJ
szpitale,
public. ZJ!li!.
.-·;__
.'-. -.·-.-:.-e•t...·.•.}
1 t. p.
~
_.
Wydział. ~ezielać hędz.ie pomocy dprąą„czo-n~dzorc.zeJ mstytucyom I osobom, które-0~J:•
wydziału się zwrócą, w sprawach:
~{{
a) studyów wstępnych, badań miejs;ep,.,
wych wa!unków . dla określenia zasad prpje~

Ową grozę

i w jej· miejsce
Wieczny pokój nam sprowadz,i
. ·
I pozwoli, by ojczyzna
.Nie źądała krwawych ofiar?"

.

mówiła młoda księżna, ..
Książę jednak nic nie odrzekł,
Tylko .ujął ją za ręce,
Za jej drobne, białe ręce,
Co zadrżały W jego dłoniach 1
I do okna powiódł księżnę,
Do jasnego powiódł okna,

Tak

Pokazując

plac zamkowy
Gdzie igrała garstka dzieci.

- „Patrz, jak bawią się maleństwa,
Ozwie się do księżnej wreszcie Jak im zgodna ta zabawa
Rumie11cami krasi liczka;
Jak rozjaśnia im oczęta;
Jak serduszkom dzwonić każe,
A. duszyczki samem szczęściem
I rozkoszą karmi samą.
Ale, przebóg, cóż ja widzę'?
Oto. jakiś spór powstaje,
Twarde wiatr roznosi słowa
I - patrz jeno, ukochana! Ci przed eh wiłą tacy zgodni,
Skaczą sobie już do oczu!
Podzieleni na ~romadki,
W zajem darzą się razami.
A to dzieci..„ Wiedz więc, droga,
Nasze ludy - to też dzieci!
Póki dziećmi pozostają,
Póty ·pokój zapewniony.
Lecz niech tylko waśń się· zjawi,
A z pokoju ani śladu!"
0to, co powiedział książę.
potem spyta.
„Spojrz! - Czy widzisz tego chłop..:a,
Qo na boku przystanąwszy,
Smieje się, na walkę patrząc'?
Czemu, powiedz mi, o,· droid,
On zapasom owym zdala?"

Księżna słucha,

Książę zaś: „On bowiem właśnie
N ajs1lniejszy; więc my także
Dokładajmy ws1,e1kich starań,
By ukrzepić w sobie siłę.
· T
· · ·
· d. d
Bo wie z, roga. u, na z1em1
Tylko silnych wieńczy. pokój!''

~ekcyJne,

1.

r.ieźme, kąpiele

któw zanuerzonych;

.

_Sy~iaz~. Według

po

ł~~:k :~,~":'t . /'

i· cy ezyn.1ą zmtanę. oddziałóJ PlliPddi~h.,r~~~
w.ei :@łddz1a\l d~~ozone są pociąglt,~J z -qłud~
nt;;i., . s. . . t. ,.a. re. .ząiś.·--;··.odwożone ·.s· .I\ jak
ci'
działań, przeciw-Władywo~tok~wi. ów'lą
-- ' -O

-

..

b) programów wykonania urządzeń, szki·
ców ?gólnyc~ i kosztów przybliżonych na pod.:.
stawie badan powyższych; ,
c) porad odnośnie do systemów, które w
danym wypadku do wykonia się zalecają i do
sposobów wyko_na~ia;
d) przedstawionych do oceny projektów
propozy~cyi i ofert·
·
'
e) dozoru ogólnego nad prawidłowym
wykonaniem projektów.
.
.
.
Za czynności te. pobierane będą ustalone
l przez Zarząd wydziału opłaty.
j
Do zadań wydziału należą również sfa~
! rania,, mające na celu wzmożenie inicyatywy
w miastach. gminach i wsiach - odnośnie do
wprowadzenia w życie urządzeń' zdrowotnych·
w tym celu wydział zajmie się:
'
a) prz~gotowaniem odczytów i ogłoszeń;
b) udzielani~m pomocy technicznej Towar~ystwom, maJącym na celu propagowanie
i hygrnny;
!
c) w.ypracowaniem .ty~ów ~rządzeń _zdrowotłl:ych I rozpowszechmamem 1eh do uzytku
i pubhczn~go.
. .
. .
j
• Pr.z,Y wszyst_krnh swyc~ c~ynnośc1~ch wyI dział me wchodzi z przedsieh1orstwam1 w ża'j dne s:psunki ~na.nsowe,
~e podejmuje się

l

__ _ ._ .
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PO~. J.

. . NOWY.·York'., .ZapewmaJą autentyc ie
z~ rokowama. o pokóJ w Was.zyngtonte t_rect'ę-:#rf ; )J"~ ;f fe~'f:"S·
w. Porls.mcme.ie) rozpoc~ną su~ od ~prawy zawiesz.ema ~rom. J~ponJa ~gadza. sH~ pod wa-.

runk~e~.' ze terl!lm z~w~eszenia nie będzie
nrn
ud
. .
„
.
. . ,,
Pełnomocmk Jap~nsk1_,_
1 m1rns~er .Komura, oś~1ad_czY.ł w ro'll~ow1e, źe
I J~P.Ofl.J,-zadne~u kr~Jowi me zawdz1ęcza tak
wrn~e! J'~k. Sta~om ZJ~dnoczo~y~. ~o też Ja-1 pon~ai ni.gdy me będzie krzyzowała rnseresów

Idług~,"'\Vaszyngton
dłu~szy
mrns1ą_ca.
..
I

I Ameryka.
l . ~'ll?szyngton.

'V-! Portsmoucie- poczyprzY:gotowama do. przyjęcia pełno: moc111.Ków ..PokoJU. Będą om goszczczeni ko; sztem Unn:
.
. -.
. .
i
SpodriiewaJą s1~, ze przedstswiciele obu
I stron prz,ybędą _w dnm 5~ym sierpnia do Port~ smouthu.
. Tokio. W odpowiedzi na notę chiń
s~rn~o posła w Pa.ryżu! rząd ~utejsży komumknJe., że o to~u n.1dadow. S"\~01ch z Rosyą w
sp.ra"'.". .ie. „ M~ndzury1 będzie informował stale
rząd vhmski.
.
WITTE W PARYZU.
P_aryż.. Minister Witte wciąż konferuje
z wyb1tnym1 frnansiRtami tutejszymi.
ł...
. Pai:yż. P~ż~czka rosyjska, zawrzeć się
1 tutaJ maJąca, bęcizle miała ściśle ógraniczone

i mono.

! cele.

!

JUZ

-

~o.rderney. Priybyły tutaj bankier

żadny(,~ p~zeds1ęb1.orst.w ~andlowo-przemysł?berllnsk1 ~endels.ohn, który świeżo rozmawiał
1 W:Ych 1 me przyJmUJe zadnych przeóstaw1- w wagome kolejowym z Wittem odbył już
: kilka konferencyi z kanclerzem Buloweń1. ·
I cielstw.

RÓŻNE.

I

Kazań.

~i

TELEGf{Al\11'1

Głównozarządzający urządzenia
ziem_skiemi, z~wiadomił ziemstwo guber-

malne, ze starama rady ziemstwa o zmiane
porządku, w kwestyi pozwolenia na odczyty

. Agencyi Petersburski-ej.

w sprawach gospodarczo·«dejskich zostały
b
odrzucone, ponieważ skutkiem nieoznaczenia
~t~rs. b1ez·ąc.eao
~:rg. Sztab
gł,ówny
publikuje, ści. sł eg? t ermrnu
.
. .
że na Jesiem
roku,
proJ'ektowanAm
od czy tó w, a d mm1stracya
"
·
me miała by mozno
· ś c1· d ozorowama
· t a k o~
.est otwarcie
nowych
szkół - przeznaczoJ
wych
·
nych do przygotowania oficerów zapasu.
. ·
Stopniom niższym, z prawami z WY· I
Ki~ów
.. Skutkiem. raportl_l radc:y rzą~u
·kształcenja
pierwszego i drugiego
rzędu
\
g~bern~alne~o
w si;>rawie t1~amzowama· ?zie1
na życzenie pozostawione jest prawo otrzy: l Cl w och!ome. S~et1anewskieJ,. Zarząd miasta
mywama p~zygotowania pod kierunidem kom· I postanowił oddac spraw~ prokuratorowi sądu
petentnych nauczycieli.
okręgowego.
Kurs nauki w szkole trwać będzie 6
.Cha;ków. We wrze-śniu zwołanym

p

1
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Urządzenit

zdrowo1'ne.

I

miesięcy.

Stopnie

niższe - pierwszego rzędu, po

ZJazd agentów _ ube7Apieczeń ziemz Charkowskiej i innych guberII nu. c. harków. ,,Jużn. Kra.i" donosi·, z·e
j
bł k
~
Gpu 1 ~wa~a przez ~ęż gazetQ wiadomość
i o
zabóJstw1e 14 dziewcząt - okazała się
i

zo~taJe

I s~~ch

stan .. zdrowotny'
· 1mrsu~ awansowane b ę d ą na po d„
. t Rozp-aczliwy
.
.
tk·
t
. naszych
1 skończ
. . e~rn
mrns 1 wsi wszys un Jes; znany i szczeg6' - poruc~mków . rezerwy, w piechocie armii;
nie raż-ąco. występuje przy porównywaniu na„ stopme drugiego rzędu, po ll-u miesiącach,
szych miast i wsi z zachodem.
.
I awansowane będą na praporszezyów re_
Pomijając przyczyny tego zaniedbania i zerwy.
! zmyśl oną- 9
zazwyczaj trafiamy na usprawienie się bra- I'
Rozpwszec hmone
·
ymJ..e?"opol.
W nocy tutejszego
za pomocą
pogł os k.1 0 0 t warciu Jl podkopu,
zbiegfo z więzienia
13
kiem :r~i::~~ez®ia wnerny, żei .dh wy.kona- \ ·nowych szkół junkierskich są fałszywe.
I. aresztantów. Według pogłosek, większość
nia wfolu urz.ądzeń; '.Od:r@.wotn~;(~,hi 021ęsto, ·nie j
Z PLACU BOJU.
I zbiegów-katorżnicy.
są potrzebne duże śrO.dki: że można niewiel- l
Petersburg. Najpoddańsza depesza i 8 k Bł erddy~zewt ·. W_czo~aj sąd wojenny
kiemi względnie środkami, użytemi według ' generala Liniewicza z dnia 24 b m.
aza na ozywo nie e1ężkie roboty żanda.r
prawidłowo naszkicowanego z góry projektu, l . Z Decostro. donoszą.~ że 0 4·ej po połu- ma . Len~ke,. za. zabójstwo rotmi~tn.a Mark~w· ciągn niewielu lat otrzymać dzieło powa- I dnm po~płynęły dwa torpedowce, które po ! ~~~1~g? I podofwera. Cuka~owa .1 za zadame
źne i prawdziwe korzyści niosące.
I ostrzelamu posterunku odeszły. _
1 c1ęzkrnJ rany wachmistrz~w1 Pall.
. ..
W wielu znów -razach, gdy idzie o rze· t
Godziadan. Otr/jymano wiadomość 1
L~ndyn.
Skutkiem postanowiema
ćey a:unios~ej użyteczrro~ci ogólnej, środki na : że oddział . wielkich statków japońskich, pra: opoz~oy1 o pow~irzymaniu się od głosowania,
~en o:el Qak ~o w:skazuJą zreszt!ł pr~y~łady) '. '!dopodobme. transportów z wojskami, ukazał ze wz~lędów t~ktycz~;rch - p_ropozy?yę o odmo-gą byc os1ągmęte drogą zacurgmęc1a po- l tlę w pobhftu pf>sterunku Due na Sacha-- :o?zenm posiedzenia przy.Jęto Jedn·ogło·
życzki, w które.i kapitał znajdzie dobre opro- l linie.
sme.
.
.
.
.
centowanie.
.
1
.
Naprzód szło 6 torpedowców z których
. Po~1~dzeme odłozono do Jutra. CzłonkoDla ułatwienia tym je.dnostkom i insty- 4 podpłynęło do. posterunku i rozpdczęło strze4 wie mi.mst~t~y~n_i, .sku~kiem natarczywego
tucyom, które. powziąwszy inicyaty.wę_ chcia- lanie.
w:e~w~ma? ZJMYih się na posiedienie w wielł:rby ją w. czy;n przyoblec„ i;>rzy StowarzyszeW połu~nłowej części S.achalinu, japoń- kie] bcz-brn.
mu Techmków w Warszawie utworzono: „ Wy- czycy powoh posuwają się ku północ.Y~ Ja- I
dz.iał u:,~ądzeń 0 zdrowotn;y:ch uż,~teczności pu· , pończycy _POd ~arą śmierci. wzbronili miej- ! --------------------bllczne1 .
_.
l scowym mieszkancom przenoszenie się w ja- I
. Wydział ma na". c~lu. rozwinięci~ działal · kimkołwiek .kierunku.
j
nośm ku rozpows~aohn~n~u. urząd~en .z~rowo 1.
Ochotmcze „drużyny" rosyjskie, pdbywa- l
tnyc~ uź,te.cznoścL ogólne1 .1,~a~wienui,":urz~· I ~ą pomyśln~ działania_ partyzanckie, urządzaczyw1stn!~npa,. tJ]cb urządzen miastom,"' gm1- Ją. zasad?.ikI, na~adaJą na awangardy Japoń- i _
„Gaz. Polska" w następujący sposób, cha.nom, wsrni:i, rnstytu_cyoll1- spolecz:~ym, towa- ! skie, -poczem kryją ~1ę w górach. . .
.
1 rakte.ryzuje chwilę obecną:
rz~stwo~; 1: os~bom prywat?ym. ~!.!ogram wy- ! .
,Jeden z o_ddz1ałów ~· zasadzkJ zabił 10
„Na dwu brzegach Pacyfiku różne. ma
. działu . ~bo.imuJe . urządzen.rn, słu~~ce. do do- j Japonczy:ków, kto!ZY wyszh. w ceiac.h w!wia- chwila dzisiejsza oblicza: po jednej od wy_starozem~ ~obrnJ, zdatrieJ _. d-0. yrn1a, wody, z ; . dowczyąh.~ Drugi raz zabito 11 Japonczy- br?jeży azyatyekfob, flota japońska niesie zni~
uwzględmen1-0m potrz.eb pizec1wpożarotwych
ków.
.
' szczenie, krążąc oft Nikołajewska, nad ujściem

8

I

z

I

I

ehwili.
---:-

I

GONIEC ŁÓDZKI -

Amuru, po zatoce Paskiewicza i do

ujścia

środa, 26 Lipca 1H05

t

==-====== ======== ====""' ,,"~~"

Tiu-

nie, która by pancerz dla armii swej

~:ie

przyjęła.

już na cały świat i prawie wyprzedziło. poił~ lj
względem rozgłosą p"rawdziwy, głośny angiels-t
ki Portsmouth. ~dyby połowy.drogi WittegiJ~~

Do tego stopnia umiał wynalazca swe dośwfau
czenia przedstawić w świetle pra wdopodobieńs·
pr-zebył pełn9mocmk pokoJ?WY Japons~1, bar I twa.
. .
nie stanowiła żegluga po oceanie, to śmiało ·
. .
Komura do Seattle, w stame zachodnim wa- .
Dz1ęk1 temu eząd rosyJsk1 przez swego możnaby powiedzieć, ze na całej drodzP peł-
szyngtońskim, zkąd na poprzek całej Amery~ reprezentanta zawarł kontrakt o dost~rczenie nómocnika rosyjskiego tówarzyszą mu życzliki północnej, wiP.lką koleją Pacific Great
tysięcy pancerzy podobnych, z których
we owacye: tak szczer~e 1 gorąco wyraża się
Northern, przybędzie dziś wraz z całym szta- 10 tysięcy miało być dostarJzonych juz w r. w całej prasie europejskiej,
amerykań.skiej
· b.;m dyplomatów japońskich do Portsmouth I 1904. Jako upełnomocniony, działał w imie- a nawet japońskiej radość z powodu,
że spram1d Atlantykiem.
niu rządu ro;;yjskiego pułkownik baron MU.ller, wę układów pokojowych powierzono tak utaA tymczasem w Europie dqży p. Witte i wojskowy attache w. Rzymie. ?aliczka otrzy- lentowanemu mężowi stanu, któ0remu nawet
na konferencyę i bawi dziś w Paryżu. Prasa mana przez Benedetiego, wynosiła 70,000 fr~n· pr~eciwnfoy nie odmawiają wysokich zalet poeuropejska przepełniona jest dziś wiadomo- ków, wvpłaca1nych przez bank w ~edyo~ani~. litycznego umysłu.''
ściamj, interwięwami, uwagami na temat po
, Tymc~aser:1 sprawa zac?ęła się w.1kłac~
Wszystkie dzienniki zagraniczne upatrują
.deóż.Y rosyjskiego prezesa komitetu ministrów i A.f!.1basa.da Japonska w Rzym1e uczuła SH~ zaw powołaniu Wittego szczery zamiar Rosyi
ł pierwszego pełnomocnika pokojowego. Mo:_ mepoko1oną,. a nawet. zaprotestowała wobec zawarcia
pokoju, inaczej bowiem nie powie·
żnaby powiedzieć: Witte bez końca. Nie o rz~d~1 wł~sk~e~o, c:peluJąc do ~asady ne'?tral- rzanohy tej zpra wy takiemu
przyjacielowi
1
Jada bo sta•Nkę chodzi: świat polityczny, a nosc1, w JakH:J panstwo włoskie pozostaJe do pokoju, za
jakiego powszechnie uważanym
jeszcze bardziej świat finansowy, chce konfo- ob yd wó~h stron . walczących.
Wówczas p, Jest Witte; zewsząd więc odzywają się głosy,
. cznie odpowiedzi na jedno z tych pytań, od Manzoni,_ poręczyciel sprawy p. n. ,,Monopol że zwolennicy
pokoju w Rosyi zwyciężyli
których wiele interesów materyalnych w świe~ Benedetti" we~wany został prze~ pr~f~kta wreszcie partyę
wojenną.
0ie zależy. na jedno z tych, które dziś wszy· Medyol~nu, gdzie m~ ~ategoryc~me oswia~
Opinia
ta-jak pisze "Now. Wr. "-jest
scy mają na ustach: wojna czy pokój?
czono„ z~ rząd wł~sk1 n~e ~ozwoh na wydanie równocześnie
stronną i niesłuszną.
Jeżeli
Na razie mamy niezwykłe w dziPjach µanceezow rządowi. ro~yJskrnm~1 . . .
pod partyą wojenną mamy rozumieć tych
zjawisko, że równocześnie od it'zech tygodni 1~ . ~tedy przeds1ę_b10rcy zm~en~aJą ton, s~a
marny i wojnę· i pokój. I to jak kto chce: ! raJąC bię, a,bY_ kombu1:acy~ z1;1iemła tyl.ko kie- działaczy w zakresie administracyi Dalekiego
którzy kierowali szaloną spekuladziś nadchodzą w1adomości o zajęciu Sachali· I runek; w Kt.01~ym p1~rwrn.stKowo zmierzał~: Wschodu,
cyjną aferą w północnej Korei, w lasach nad
nu, spaleniu miast, zabraniu armat; jutro naj- I W tyin celu kompama „M<.~nop~l-Bened~tti
Jalu i doprowadzill przez to do starcia z Jarozkoszniejsz a idylla, sielanka pokojowa: peł- ~acz~na u~ł~dy z a.mbasadą Japonską, oftaruponią, to ta partya wojenna utraciła istotnie
nomocnicy pokojowi wyznaczeni, Amervka. Jąc się 113 JeJ usługi.
.. .
.
ra
swój wpływ i znaczenie. Ale prasa zagraprzygotowyw a salo.ny . 'vv . starym arsenale
Drug:: a::1?asada dowiadUJ~ s~ę. o 8 P. : niczna niesłusznie uważa tę grupę za partyę
Port.smouthsk im, usta w1a zielony etół obrad. ~rn., a po nie.waz ze ~trony r.osy.iskieJ dano iu~ wojenną:
ze na czele tej grupy stali dwaj
Jutro znów, się obraz zmienja j nadchodzą ~t~,_.1 ową „zalrnzkę, w~ęc załozon~ protest, ki~ admirałowie
i kilku byłych wojskowych, to
groźne chmury wojenne: Japończycy wylądo- 1~ wywo1ał z~1ów. protest banku med~ola ~i jeszcze nie dowód:
ażeby tych ludzi-Aleksi e·
wują n~ brzegach kraju Przymorskieg~, pr.z~- kiego .. zaangazowane~o w tern 70 tysu\~~n
jewa, Abazę, Bezobrazowa, Wonlarlarsk iegogotoWUJą blokadę Władywostoku, poJaWia]ą frankow. Ban~, ~o:n1~:0 protestu r ze. st. y u ważać
partyę wojenną. Przywódcy jej
się pod Nikołajewskiem, o tysiąc wiorst na ambasad! ros7Js~ieJ, zą?a zwrotu z~llczkJ. w znaleźli za
się istotnie przez czas pewien u stepółnocy, ludność ucieka do Chabarowska, w
Spra.wa id~ie pod sąd, W toku ~ozpra _ ru i stanowili o biegu wypadków doniosłych;
głąb kraiu przy ujściu Ussuri do Amuru _ i ; okazało się „komecznem ~~produkowanie słyn_ lecz
zadanie to, jak się pokazało, przewyższa
znów oblicze Gh wili się zmienia: Komura wy- ne.go wynal~zk~ Be?ed~ttJ.ego. przed zn.a,wca - ło ich siły, i
teraz pozostali oni usunięci. Krulądowuje w Sea.at.tle, 3. Witte, entuzyastycz - mi-czego ,c.otyvhczas zamechano uczym~. Ja
cha
1
budowla
nazwana komitetem Dalekiego
nie witany jako wysłaniec pokojowy z różdż- l ko ekspertow powołano fachowcóvy wo1skoWschodu, i Namiestnictw em Dalekiego Wscho. ką oliwną, 'przybJwa na Gare du Nord w Pa- wych. I wtedŃ odra~u. wyszł~ na Ja W ,.,p~ost;
du, runęła i rozsypała się pod presyą wyryżu. Na d ·.vorzec kole). północnej \Y Paryżł!l 1 ~szustwo. Z~iawcy osw1adczyh be~ ob:sł_- nek,~ padków,
i teraz pozostało po niej tylko gorzprz "byli ambasadorow ie rosyjscy: paryzki Ne- 1 ze pan~erz Jest p~prostu „ ll:roczs st' _.farsą
kie
wspomnienie.
Ta partya wojenna istnieć
lidc~w ·i waszyngtoński hr. Cassini, oraz pre- ! (ur:a solen_ne turl::iprnatura \ ze wsze1kie do- przestala od
chwili pewnego nocnego ataku
fekt policyi. p. Lepine. Witte przybył wraz s~fiiad?~mna publlczne były. pop!'?s~u ~umbn
na eskadrę· rosyjską w Porcie Artura. Ale i
r, żoną i córką.
w towarzystwie paryskiego I grnm_ l b]~~ą, na, C(~ pubłicz1!osc 1 metylko ta partya właściwie
nie pragnęła wojny i nie
agenta finan~owego p. Raffało~ic7;a, i zar.az l publwz!1osc nabr~c sH~ po~wohła. ".· .
wierzyła w możliwość wybuchu wojny."
po prz~ybyciu do hotelu Westmmster, przyjął
!łownocześme wdrozono oska.I ~?nl~ . ~
Ludzie, których wypadki zastały na cze·
prokurzystę domu Rotszy;dó\V, p. Neuburgt:ra, ! dwocn stron, ze, s.t:ony t.tmbasady ro~.:-n,skieJ_ 1 le
zarriądu wojennego, nje mogą być również,
utrzymującego stosunki z „Haute Banque" l banku .medyolans1ne go. ~ąd bad~ oll~P..J .sprazdaniem "Now, Wr. ", uważani za partyę wofrancusk\ł z finansista.mi Malet, Hottinguer i · wę, a Je~o na_st~pstwem Jest r:oc1ą~.męcie PP·
jenną, a to tern więcej, że sam generał KuroHnskier. Następrde odbył p. Witte długą kon- Ben_edettiego I Jego. „re~rezent.a~ta , P· Manfereneyę z prezesem. ministrów p. Ronvif~rem, zor~iego, _przed sąd iuym1~~lny, 1dóry w tych patkin był właściwie przeciwnikiem wojny.
Właściwa partya wojenna, według „Now.
a wczoraj był na przyjęciu u prezydenta Rze- dmach skargę ma rozsądr.1C.
W rem i a," powstała dopiero w czasie wojny i
-czypu~politej, Lonbeta".
- - - - - - - - - składa się ona z tych ludzi, którzy nie mogą
się pogod7.ić z klęskami i niepowodzeni ami
~art~a
tll"
R?syi i dla tego pr~gnę~i pr~wa~zić
lJ
u Lill
n
az do czasu pokonama meprzyjaciela . wojnę
1
„No w. Wr." zapomniało dołączyć do tych
-?.
ludzi jeszcze dość licznej grupy tych,, którzy
-IZnamiennym jest faktem usposobienia widzą w wojni.e ~fa.sny interes, czy to ma·
R"syi
i objawem wysoko-pokoj owym, że ta- t.eryalny, c~.v pohty~.zny.
Sąd \v Medyolaoie rozstrzyga sprawę o !
,
.. ~
V:V kazdym. raz~.e i:a. ogoł ~W.YCięzac za.
oszustwo~· która istotnie jest niecodzienną. Po- ' kie pismo, jak „Now. Wr?.mia '' z zachwytem f
odzywa się o powołaniu Wittego do układów l czynaJą w R.osy1 dąz!}OSCl po~OJOW~1. tak z;e
m.vsłowy oszust skorzystał z wojny na Dalepokojowych
z pełnomocnikami Japonii, „ We i wzg,lę<lu n.a Je~nomyslną ~rawrn. opm_1~ spp!e·~
kim Wschodzie i ułożył sobie maleńl.tą "combinazióne", która omało że nie zwiodła dwóch środę 19 lipca-,--pisze „Now. Wr "-główny czenstwa J~k I na oczyw~stą i:1emozhwosc 1
pełnomocnik Rnsyj opuśeił Petersburg, by n· bezcelowosc. kon~ynuowama Wojny,
rządów i dwóch przeciwników .
.
dać się p·rzez Berlin,· Paryż i Cherbourg do
.
Wynalazcą tej intrygi jest niejuki. ErTern się t~z zapewne, tłómaczy,y~wrnrz.e
nest. Benedetti, dawniBj właściciel kawiarni Nfnvw:ro- Yorkn, do Oster boy (letnia rezy. me układów W1ttemu, ktoremu dz1s i „Now.
w H.zymie. Zresztą jegomość ten miewał już dencia prezydenta Hosevelta; i do małego W"_r.". życzy powodzenia w jego pokojowej
w życiu dużo pomysłó.w, Pomiędzy niemi miasteczka amerykańskiego Portsmouth, Uó- m1sy1.
re dziękj konferencyi pokojowej wsławiło się
b.Yłs: najlepszy system automatyczny łącze
niu wagonów, worek najodpowiedn iejszy do
e.hwytania kul bilardowych, najpewniejszy
r@r@~r@~~~~~~~r@~~~~r@
zamek, którego nikt otworzyć nie może, na}
praktyczniejs zy piecyk do kuchni racyonał·
5
nej i L. d.
Ostatni jednak pomysl, z którego p. BernlH0nedetti jest dumny,· był pancerz, · oczywiście
nieprzebija.lny . 'Wynalazca czynił z nim dośvyjadczenia w różnych halach koncertowych ,
cyrkac.h i t. p. Nie ma kuli na świecie-za
pewnjał-któraby ten pancerz przebić mngła.
Z początku zanosiło się na powodzenie
dla nadzwyczajne go pomysłu. P. Benedetti
zwrbdł się najpierw do rządu rosyjskiego.
D:1szło do tego, że ambasada rosyjska w Rzymie miała polecenie zajęcia się sprnwą. Pró;.

meniu; po drugie.i stronie Oceanu Sp.okojnego
Juan d~ F~ca na s_tatku. "M~nn~sota"

drogę
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b~l r·owiodła Bię doskoncile. Raport urzędowy
o d1·świadczeniach z pancerzem był ,jaknrij-

pochlebniPjsz y, a V1'ynalazek uznany Jako e• po~O'Y.Y, mngąc,v zapewnić ;:wyeh~zt·wo st.rG-

Mą czka mIeczna .

E E'·.' .1 m·1 eko

.· .· zgęszczone,

1
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1

$1 słpn w c&łflll świecie s, 11jlqiuylll pakmaent dlm ~zieci padem 11t1. @
~I
LYystrzegać się
11
Oryginalne tylko wopak. francuskiem.

niemieckich faisyfikatów szkodliwych dla zdruwia.
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GONIF.C ŁODZKI -
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OGŁOSZENIA

r

1 uofi

ZWYCZAJNE:
--·--·----=-=-~~~~~~~i=-~~~~~~:.~~==

INfOfł
Wars;:awski

ł pozysk~~: -~~~.~ l~~Q~~:~~sy.

T01t
;:akład

li

przezemnie

pr:(ewo;:owy.

."'kwer<?wa 8. Przep~owadzk.i ~p~cy~lnymi wagona1m meblowyrm po m1esc1e 1 na dalekie dystanse bez opakowania~ prżyjmuje meble na skład, jak
również wszelkie opakowania i ekspedycye mebli i towarów, poręczając za całość p0wierzonych rzeczy, przyczem
wynajem powozów i karet (TELEFON Nr. 609).

połysk

samą

użyciu

w

wynalezionej

N.agro~zona na ~ystawi~ hygie-

I

bujność

H
\l
1

i chroni je przed wczesną si-

Wysyła l'ię równi~i

ós~c~ędność!
A KA R O ulica Piotrkowska 88.

za r.aliczeniem

SPRZEDAZ w

SKŁADACH

"

I

l

I

1

11

'l

I
111

ANNA CSILLA. 6 Wie. dat\ I.

APTECZNYCH

Gr: ben 44. ł

PERFUMERYACH.

i

lkl1d głiw1y 1ai lidź 1 M. Lisieckiej, Ji1lrfHwsk1 i~.

Pierwszy Łódzki
- - · - - - - - - - ' Zakład reperacyjny, przedmiotów gospodarstwa 6omowego. Nagrodzony na wystawie hygienicznej
w Łodzi, wielkim medalem srebrnym. - W szeH:ie części
do maszynek naftowych i benzynowych, ora.t. wyżymaczek
na składzie, Specyalna reperacya maszynek „Prymus".
\\Tan ny do wynajęcia.

!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilłiiii~~iiiiiiiióiiii-fl

IWielkf

złoty medal

st~wie

1

skład żelaza

i wszelkich metaii, narzędzi dla rzemiosł wszelkiego rodzaju, naczy11 kuchennych;
skład broni i przyborów myśliwskich.

Szmagier
i Bartsch
-

ul. P1o~rkowska 28.i 47 r.óg Zi,e~onej,
polecają szanownej pubhcznosc1 znane ze swej dobroci ciastka deserowe i kremowe, parę razy
dziennie świeże baby petinetowe i piaskowe, herbatniki
.w wielkim wyborze, cukry deserowe i czekoladki z najdelikatniejszymi smakami w•asne~o wyrobu, jak również renomowanych fabryk Warszawskich.

w

:N2

I

N

A

1

1

CZERWONE.

1 Stołowe -

2 Grenache
3 Bordeaux
4 Lafitte

Dominjum Rogów
_ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _,

Mleczarnia, Śred1:1ia 15,.filia, Piotrk?wska 49 w Łodz1, urząuzona na wzor
.,Nadświdrzanki" w Warszawie~ Poleca wszelkie produkty
wiejskie, zawsze świeże i w wyborowym gatunku. Na miej~
scu wszystkie pisma.
1085-52-29

1~~!~:~we -

~~

Sauternes
14 Chablis 15 Tokaj wytrawny

·13

Towarzystwo Wzajemnego Kredytu

11JMosel

wlodzi,

1

l

-

-

DESEROWE

tO Portwein stary

J

l

12

lroJHł'.

się

I d. ma. :-s 1

45
50

w poniedziałek

I Nawrot M ~18.

=

*

40

!\łl
le-il

75

45

70

40

wrz

70

55
25

b) Zaofiarowane~

I

·-~

lub od I Października r. b ..
3 pokoje i kuchnia
oświetleniem gazowetP, w ofi..:\ ni:: III piętrP. Ulica
Wschodnia N2 34.
1886--5-1.

do

·r

50
25 70
25 70

Mllli&Wmm1WiiW

araz
wynajęc1;1
Z
z klozetem i

40

] 70
l
1
l
1
1

1883-2-I.

~LOK ALE 1-·

70

Rusk. Szampańskie!
oo Grand Mousseux 1 50
·; Szam pańskie z ·I
:::i dóbr .Jego Wys. ,
I księcia Olden~ burgskiego
2 50
~ Ekcelsior
0 -

Jion;ŚL

I odbędzie

35

Kościelne

r.

l maj~trów CBC nu KrawiecKie~u

65

Podania od nowoprzy.stępujących członków bez różnicy wyznania,
przyjmuje się w biurze T-stwa między godz. lO rano a 3 popołudniu.

Uessypmo.

I Sesya kwartalna

80
1

na ulice

Ś-go Andrzeja N25.

(słodkie.)

20 Portwein -21 Muscat Lunel
22 Madeirn 23 Tokaj słodki -

Passaż Meyera Nr. li, Telefon Nr. 694.
Ud%iela C%fonko"l swoinz kredytu do rb. 15,000„
Wydaje po%yc:<l(i na %asfaw papierów public%nycft.
j)r%yj"luje do inl(assa weksle i frachfy.
Wysławia pr%eka%y na WS%elkie miejscowości ,w kraju i %.agranicq.
J>łaci od przyjętych kapiłałów od 3!% do 6% sfosownie do łerminu.

1

90

11 Biały Muskat_
12 Riesling _

elarvę

b· • m., o go<1z1.. 3 -eJ.
j . ·1 po pohuinin w lokalu stowa55 . . 10 40 I I rzyszeni.a. „Lir;1:·, przy ulicy

/1

80

BIAŁE

16 _,,Chasta''

b.j 1=/2 b.

Przysięgły,

Godziny przyjęć: · od 9 do 10 r;-it·
nu i od 4 do 7 popoł. 1796-10-7

Winnica „Chasła"
Gursuf- Krym.

CENNIK:

}Ytlec%arqie.

)losnoJieHO

Adwokat
kan

przeniósł

Gwarantowane wina naturalne
z własnych winnic.

li

•

'A. Że1azovvski

wGagry w rnku 1903.

man wtollzi, PilotrKow~Ka ~~.

Cuk1erqie.

o-Przemysłowe

na wy-

G. R. Biedermann.

wyrobów %ela:<nyclz.

ul. P!~tr~owsk~ 1_0. Telefon 764, pol~~
R. Arnek:ker Łódz,
ca po mozhw1e naJtanszych cenach swoJ

Za Redaktora: Jan

llJ, miesięcy
pomady. Pomada

do później staroAci.
Nigdy nie utrzymy~ałam, 7.e panowie,
kt6rzy mają łysinę i u których cebulki włoso
we ule;!ły znpełnemu zanikowi. wyro!..ną, po użyciu mej pomady nowe włosy, gdyi jc.-st to nie
możliwe; natomiast tam, gdzie cebulki włosowe
nie uległy zupełnej zagładzie, tam pomada moja
działa już po bardzo krótkim czasie. zarówno
u panów jak u pall; skutek jest pewny.
Ola· ego tei: gorąco zaleca się wszystkim
paniom, którym włosy wypadają,, UŻ)'\Y:i.ć co prę
dzej pomady Anny CsiJJag. 25-letnia egzystencya
mojej firmy przedstawia najlepszą. ~warancyę
wypróbowanej skuteczno~ci mojego środka.
Cena słoika 3 ruble, do mycia gło\1\'Y
inyrlło SO kop.; paczka ziół SO kop.

rnczneJ w Łodzi, wielkim medalem złotym. Pierwsza Łódz~a Piekernia. Mechaniczna,
ulica Juliusza t 4. Sklep główny ulica Piotrkowska 76, 144
i Zgierska. N2 24. Piekarnia urządzona podług nowoczesnych wymagań hygieny z zastosowaniem pieców i ma<.1zyn
najnowszych systemów.

Handlu

na.

clą.gu

wizną aż

j)lekarnle.

Sl(ład

po

ta jest uznana za jedyny środek przeciwko wypadaniu i na porost włos6w, wzmacnia skórę,
wywołuje u panów bujny porost brody i nadaje już po kr6tkiem ńżyciu włosom na głowie
zarówno jak zarostewi na twarzy naturalny

A. Jan OWSKI

Walenty Kopczyński.
__________...;;....______

długie

18) cm,

I Drobne ogłoszenia.
I
Ili zaginął

paszport, wydany na irni'ę
Uszera Olszyskiego, z ~m. Góra,.

.I

pow. rawskie,;o.

i

.,

i

I

Z
le,

1882-3-3

ame

aginął
Rafała

pow'.

paszport, wydany.'

na i mię

Lepakzyka, z gm. T11po-·
łęczycki.

188 i--3·i1

1905 roJta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Żłłłtowski.

Wydawca K. Brzozowski

Druk K. Brzozowskiego, Zachodnia 37.

