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Pono Zaślub. N. M. P.
Wtor. Sw. Tymoteusza B.
Środa Narodz. Sw. Pawla
Czwarto Św. Polikarpa. B.
Pllrt. Św. Jan!\ Zlot.
SOło Sw. Flawyanll.
NIedz. Sw. Franciszka S.
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Oduhodzll z ł.odzil o. godzinie 11l.10 g 7.10",
12.06, 1.40, 3.16,
10.
P ..z~oh.dz.. d. ł.odzil Ił iod1. s.ao, LIS.

1.1.·, ••

9.35, 10.15·, 3.35, 5.22 a.ao, II••••
Pociągi oznaczone *, służ~ dla bezpośredniej komunikacyi .Łódź - Warszawa" (hez presladania).

Kolej War,zawiko- Kaliska
Odchotlzą

do KalIMta.

o g. 6.36, 11.49,.4, to,

110 . . . . .za_~: o godzinie 9.32, 2.30.
z KoJioza: o godz. 9.17, 2.J6, 1i.35.

Prz~chotlz~

Kolej Obwodowa.
Odchodz'r ze stacyi Łódź-kaliska do Słot,,11l o ~odz.
&.45, ze Slot"lu do st. Łódź·kaliska 7.12. Odchodzl\ ze
st. Łódź-kaliska do Koluszek 11 ..15, przychodz'r z Kolusr;ek do st .. Łódź-kaliska o g. 6.20.
U .ali. Godziny wydrukowane tłustym drukiem
Gf:naczaj8, czas od I wieczorem do 6 rano.

Z Komitetu ministrów.
-<Ln-

O wtorkowem posiedzeniu Komitetu mini·

strów czytamy w <Ruaj, co następuje:
"Na posiedzeniu Komitetu ministrów w dniu
17 b. m., rozwataoo 8pr.wę, wymienioDl\ w punkcie 2 Uka7.u i dotyc:t~c~ nadania ziemstwom i
miastom "i~kezej samudzielnoici w kwestyi 8amorz~du. Zaraz nil
pocr;j~tku posiedzenia
okazało się, że pnewaia 1~lI.nie, krytycznie oceniaj~ce wiele stron obowlZ!zuj~cych praw w u·
8troju iiamorr.~du "iejskiego i miejskiego. Wiele
Ustaw uie odpo,!iada wymaganiom racyonalnego
samorządu, niekIedy wprost przecz~c mu, a nit:które nawet narD!lZ&jf!. zasadnicze wymagania
kOllseFwencyi, niezbędnej w a:ktach prawodawezych. Tak naprz. ziemskie i miejskie organy Sl.lllorządu nieraz pozbawione II~ prawa samodzielllego rozporządzllnia zbieranemi przez nie suma1111; bardzo często wpływ na podzid sum mają
Ito m isye, z przeważsjącym udziałem urzędników,
zupełDle nie obznajmIOnych z potrzebami miejsco-

"00'00

~etni.

"W zasadzie uznano za rzecz niezbędną za~6"'no d la zaspokojenia rzeczywistych potrzeb
~aju, jakoteż dla Dwzgl~dnieDla wskazań, wylQ~enionych w punkcie ~ Ukazu, nadanie możli~le I!lerokiej ~amodzielności w zakresie tlamo~
I ądu. Wyrażono życzenie, aby nowe ustawy byoparte na zasadach,. które były podstaWił uz r. 1864, przyczem jednaHe niezbędnem
at znao~ne rozszerzenie ich w tych ozęściach,

,t

jt"y

w

9\~:~
\<

"

Błazen

r

o~e~etka

MIlockera.

rej prace oparte będ~ na zasadzie zniesienia
eenzury prewencyjnej dla dzienników.
Do składu komisyi należą członkowie rady
państwa i uenatorowie, dokładnie obznajomieni
z obecnem połoteniem praily, w t8j liczbie
byli naczelnicy głównego. zarządu do .praw
prasy.
W aprawie zapewnienia większej samodzieł
noś ~i s'mon~dowi miejskiemu i ziemskiemu niektórzy ctłtook.owie Komitetu ministrów wyrazili
żyćzenie, aby ograniczone były prawa naczelnikó1'l miut i gnbernatorów co do uchylania i
wstrzymywania decyj rad miejskich i zgromadzeń ziemskich."

przestarzały się.

października.

Ko~ Fabryczno-Łódzka.

Baśń dramatyczna
Mieczysława Hertza.

I Teatr "Wielki"
poni,dliałok,
nadworny"

gd'd e ograniczenia uIDorz,du w ciągu lat '*O·tu

Rezkł." pociągów.
. Od 28

pod art. kierunkiem
M. Gawalewicza.

"U chwalono, aby komisy a, wyznaczona do
opracow.auia nowych ustllw, prowad~iła swą pra! cę na gruncie &&llad samorządu, w nljszerszem
tego słowa znaczeniu. Przed zlożeniem tych ustaw
do utwierdl:enia Rady Państwa, uznano za po·
żądane opracowany projekt zakomunikować go,
w celn rozwdenia, przedstawicielom ziemstw i
i miast.
<W t·e j .prawi. Komitet, uznawszy w zasadt;ie n. rzecz poi~daD~ i niezbędną także roz- f
wdenie projektów, ujawnił dwa wręcz przeciwlegle pr~dy-jedni uważ_Ii za właśdwe dla zbadania opracowanego projektu zwołać zjazd przedilta wicieli instytucyj miejekich i ziemskich; mię
dzy inuymi byli latem pre~e8 Komitetu miniWystawa maryańska.
strów Witte, minister spraw wewnętrznych ki.
S",iatopołk- Miceki,
minister skarbu Kokoweow.
sprawie wystawy Maryańskiej J. E. najInni uważali, że projekt należy rozesłać do rOlldu ~toJnJ~J&zy nailZ arcypaste~z rozesłał w tygowdenia miutom i zieDlstwom każdemu z osodnIU ubiegłym do szan. księży dziekan6w arohi.
bna.
•
dyecezyi ~ar8zawllkiej okólnik, ffV którym po
,,'l'o ostatnie zdanie ilpotkało się z opozycyą
w,rłuezczemu szczegółów, znanych z publikacyj
Zwracano uwagę na to, te takie rozważanie pro- , Komitetu, J. Eksceleneya pisze:
jektu moie dać wielce różnorodoe wyniki; w kaU w&Żamy za rzecz niezmiernie pożyteczną
tdym bądź ruie w~tpliwem jest bardzo, aby
możoa osiągul\ć odpowiadl1jący ', vstystkim po· ieby w poszczególnych dekanatscb, . pod pa.tro~
i trzebom całego państw. pogląd, który możliwy oatem przewielebnych księży dziekanów utwo~zJł.1 .się ~om~sye miei scowe, złożone z kaplan6w
jest tylko przy wspóluem rozważeniu.
1 ludZI ŚWieckIch,
mających zn~jomość sztuki
"Następnie wyraiono zdanie, że taki sposób chrześciańskiej, któreby w zbiorach i w inwen: rozwahnia projektów na miejscu wymagałby tarzach kościołów, oraz w zbioraeh prywatnych
oltob dwóch lat czasu, ponieważ liem!łtwa gu- do jakich dostęp będzie udzielony, prllejrzeó zebernialne po()i~gn~IJby do szerokiego udziału chciały wsr:elkie przedmioty, odznaczające się,
w rozważaniu projtlltó1V ~ieiDstwa powiatowe, co czy to artyzmem, czy starożytnoś(lią, i wybrały
wielce opóźniłoby cał~ pr.cę·
na wystawę _przedmioty cenniejsze; dla uczczeI
<Wobec tego więk810ŚĆ oświadczył~ si~ za. nia bowiem pamięci Najświętszej Maryi Panny
l tern, że b~l?b.r r~eC"1\ P?żą~aną zwolac ~Ja~d ze wszech miar wypada, aby wystawa Maryańprzed8tawICleh ZI~m8tw I mIast dla ~O~W8LeDla ska przedstawiła się, jak ml)żna, naj okazalej.
opracowanego proJektu. Uzn~Do ró~n~ez, że po- j.
Podobnej treści okólnik w sprawie wystawy
ż~dan~ byłby udZIał w samej .komlsJI do opra- MarYilóykiej, jak wspomnieliśmy już o tem, roze?O~anla nowych . ust~~ .ludzl kompetentnych
słany był poprzednio do sz. duchowieństwa dyeI lllektórych przedstaWICIel! organów samorzą~u cezyi płockiej i Ilejlleńskiej, obecnie zaś Komitet
z pr,. we.m głos~ . dora~c~"go. My śl ntwo~zeDla wy8~awy. Ma.y~ń.8~i~j powiadomić ła!kawie ramlll .) :Jednostkl Ziemskiej doznała życzlIwego I czylI naJdostoJuleJs! pasterze dyecezyi: kielec·
przYJęcia,.
..
.
." \ kiej, sa~domierskiej i kujawsko-kaliskiej o wyW nZD'pełDlemD zac~erpDlę~egJ z łR1s1
stosowaDlu do. swego duchowieństwa właściwej
sp.rawozdaDla z obrad.Komlt~Lu mlDl stró~ w.spra: w ~ejie sprawIe odezwy. Dowiadujemy się rówIe reformy prasowej podajemy za dZlenmkaml wDleż, że podobne odezwy mają być w najbliż
petersbursk lemi jeszcze następują ce swzegóły:
I szej przyszłości rozesłane przez uajdolltojniejszych
Komitet oświadczył się za zniesieniem prze- I pasterzów w dyecezyach: lnbelskiej i wileńskiej.
pisu, na którego mocy sprawa zupełnego zam. Członkiem Komit~tD i delegatem nn dyecezy~
koięcia wydawnictwa
peryodyc2nego zależn~ kIelecką J. E. ks. biskup Kuliński mianował ks.
je~t od decyzyi trzech ministrów: spraw we- kanonika Czerwińskiego. dziekana i proboazcza
wnętrznych, oświaty i sprawiedliwości, ora" nad- w . Będzinie; na członków· delegatów w dyecezyi
prokuratora Świątobliwego Synodu (uwaga do kujawsko· kaliskiej J. E. ks. biskup Zdzitowiecki
art. 148 Uit. cenz.).
wybrał księży prałatów: Chodyóskiego i WaberCałkowita rewizya praw, dotyczących pra- skiego, na kustosza zd ks. kanonika Górzyńskie
sy, powierzoną została. specyalnej komisyi, któ· go, proboszcza w Zduńlkiej Woli; wreszcie J. E.
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ks. biskup mianował w swoJeJ dyecezyi człon nem powietrzu i stanie materyi>, wJi'owiedziany . Kulpińskiego . O godz. 5-ej
pół posiedzenie
kiem delegatem Komitetu - ks. profesora Rokosz- na korzyść niezamożnych uczniów łódzkiej Szko- I zamknięto.
nego, jednego z najgorliWllz.ych w dyccelyi san- 1 ly handlowej, :lgromadził wczoraj po południu
t
domierskiej miłośników i znawców s~tuki ko- ! w Sali kcncertowej liczną i doborową publicz- I . ~gon. WczoraJ. zma.rł 8. p. Ko~stauty Bą ścielnej. W archidyecezyi \'rarszawskiej delcga · ! ność, którA zwidocznem zilinteresowaniem wy- klewlcz, stllTSzy majster ZgromadZeDl& krawców.
tem arcybiskupim cd samego początku zawiąza- I słuchała. nadzwyczaj przyst~puie i zajmująco wyZ "Liry". Na iobotnią wieczornicę VII lokalu
nia się Komitetu jest kt!o lranl\oik Matuszewski,
Dowiedzianego odczytu, popartego Lczoemi i e-I wLiry " , przybyło 64 osób. O godzinie 9 1/ 2 zabaproboszcz parafii Wszystkich Ś;vi€;tych w Warfektowncmi doświad{!zcniami. Widzieliśmy wiE)c wę rozpoczęto polonezem, a zakończono j~ nad
oziębiajl!ce uziabnie powietrta płynnego na naj.
ranem białym mazurem. Wogóle zabawa przez
szawie.
Ks. H. Skirnbo?'owicz
rozmaitsze przedmioty, kuliśmy zmarznięt~ rtęć, całą noc sda ochoczo, nastrój był szczery i serdectny.
Sekretarz KOili. Wystawy Maryańskiej. proszkowaliśmy mięso, widzieliśmy twucly i krn?hy jak lizk.ło kaucz?k, podziwialiśmy spala~ie
Z Lutni. Wczoraj odbył się pod wieczorek
W dniu wczorajszym p. gubernator piotr- l wybuchamc przedmIotów zanurzonych w pOWle- taneczny u lutnistów. Dość licznie zebrana pu.
bliczność zabawiała się tłlń "ami już od godz. 6 -ej
kowski zwiedzał w godzinach rannych więzi enie trzu płyunem i t. d.
Ze
względu
~a
wylloką
wartoś~
wypowlepo
południu. R()zpocz~to tł!ny tradycyjnym po.
przy ul. Długiej, a następnie budynek aresztu
I dZlanego ?dcz'y~U I ogólnego znaczem~ ~emat, po;
lonezem, do którego stanęło około 50 par. Go.
policyjnego przy ul. Targowej.
~amy w J~trzeJszrm. numerze obs~erDleJSZ~ treśc s~odar~ ~utni ze swoim pomocmkiem energ:czPo spożyciu obiadu w Grand·Hotelu, udano
Jogo,
tutaj nadmiemamy tylke, IŻ zebrant dlu- me wZH~h sie do tań3ÓW które szły ochoczo aź
się po południu do gmachu gimnazyum męskiego,
gotrwałemi
oklaskami dzi~kowali owacyjnie wczo· do godziny 3 w nocy. '
gdzie gubernatorowi przedstawiało się ciało liaUZemata. Trzydziestotrzjletui Roch Kadura, roczycielskie z dyrektorem na czele. Następnie gu- I rajszemi prelegentowi za przyjemnie, a równocześnie pożytecznie spędzoną godzinę odctytu. botnik fabryczny, zamleszkaly przy ulicy Zawadzkiej
bernator udał się do pałacu p. Anny Scheiblerowej, poczem złożył wizytę n. r. st. Edwardo- Lecz o ile jednak temperatura nastroju publicz- w domu pod ;Ii 18 ' (Baluty), przechodząc Yf dniu wczoDości była bardzo wysoką, o tyle temperatura sarajszym o godzinie 10 wieczorem przez targ T811faniego,
wi Herbstowi i p. Karolowi Scbeiblerowi. Wiel kIt . l
. l d ż
. Zł
zostal napadnięty przez nieznanego człowieka, który
e pChnięciem noża w piersi położjl na miejscu Kadurę, poczorem p. gubernator był w teatrze "Thalia." na mego o a u pozos aWHl a WIe e o yczelll~ .
funkcyonowanie k&loryferów Sali koncertowej, czem zbiegł. Przybyły lekarz Pogotowia stwierdzil, że
przedstawieniu oporetki «Ach ta wio8na!>
nłącznie z kilku litrami płynnego powietrza, zro·
ostrze noża do~lęg!oserca, wskutek czego śmierć nastą
W dniu dzisiejszym o godzinie lOt rano bił..,. swoje - zmarzrśroy według wilzelkich zasad pUa momentalnie. Kadura pozostawił żonę i 4 dzieci.
gubernator 'Zwiedzał szkołę pnemysłowo-ręko nauki.
Nagły zgon. w sobotę ubieglą zmal'l nagle w dodzIelniczą przy ulicy Karola, gdzie przedstawiali
mu przy ul. Zaką~neJ nr. 52 staly mieszkaniec Radogosz'l Jasełka >. W sobot~ i niedzielę ·dbiegłą
cza, 43-letni Julian Konrad. Przyczyną śmierci byl pamu lIię wszyscy nauczycitle i władze szkolne.
dziatwa
nas~a
miała
niewymownl\
przyjemność,
raliż
S9rca.
Po szczególowych oględzinacb urządzeń uC7.elni,
Ogólne dsłabienia. W ciągu ubiegłych dwu dni
udano się d0 szpitala Czerwonego Krzyża, a stąd bowiem w dni te urządzono przed~tawjenia "Jado zakładu leczuicu·go doktorów: rrocbtermaua, sełek", z których dochód jak wiadomo ma zasi- następuj~ce osoby uległy ogólnemu osłabieniu: na ulicy
lić kliSę tak sympatycznej
in~tytucyi, jaką jest
Wschodniej nr. 17 Abram Zyberman, lat 68; na ul. muWattena, Skibińskiego i Zaborowskiego przy uliI Oehronka. Przedstawienia te, pod każdym giej nr. 63 Ewa Bende!. lat 40; ua ul. Benedykta nr. 29
cy Podleśnej. Stąd gubernator pojeehat do SynaChana Frunkelmau, lat 29; Da ul. Nowo-Z!lrzewskiej nr.
wypa dl y bardzo udatnie, cieszy- 17 Michał KodoW3ki, lat 47 i na ul. Dlugiej nr. 14 Rogogi nn ul. Spacerową. , O godzinie 12t popoł. względem
udano się do szpitala imienia małżonków Po- ły (jię z8slużonem powodzeniem. Z~ względu man Pytlicki, lat 3ł, który zostaŁ od"ie~iony do szpiBa wyjątkowy cbarakter omawianYllh widowisk, tala Czerwonego Krzyża. We wSlystlLich tych wypadkach
znańskich przy ulicy N owo·Targowej. Po szczepowrócimy do nich w przyszłości. Jak nas lekarze Pogotowia udzielili chorym doraźnej pomocy i
gółowy c h oględzinach szpitala , gdzie objaśnień
za wyjątkiem ostatniego, pozostawili ieh na miejscu.
tych
b~d~ie jeszcze
Ślizgawica. Na ul. PiotrkowEkiej nr. 81 Szlom a
udzielali miejscowi lekarze, guberna tor w towa- informują, przedstawień
czter
y.
.
Kwiat,
8-letni syn stolarza. poś l izgnąwszy się, upad! i
rzystwie swojej świty udał się p(.) godzinie 1- ej
Ze Stowarzyszenia ' odlewników. Z powodu boleśnie się poranił; na rog'u ul. Piotrkowskiej i Przepopołudniu na śniadallie do mieszkania policmaj - _j
jazdu W. N., 16-letnia uczenica gimna~yum, upad!1!, i nadstra m. Łodzi.
przybycia niedostatecznej ilości członków na za- wyrężyla prawą rękę; na ul. GŁuchej nr.7 62·letnia BarO godzinie 3 ej popołudniu gubernator wy- powiedziane w sobotę zebranie odlewników, po- bara Drolda, mieszkająca przy syou na ul. Rżgowsk:iej, poślizgnąw~zy SIę' upadła i złamała lewą nogę powyżej
jechał do Piotrkowa.
I siedzenie nie doszło do skutku. Następne zebranie, bez względu na. liczbę członków, odbędzie kostki. We wszystkich tych wypadkach lekarze Pogotosię w lokalu Millera przy ul. Mikołajewskiej nr.
wia udzielili po~zkodowanym pomocy.
KALEND.lRZYK 'i'ERMINOWY.
Napad. Na powracają~ego <lo demu Anastazego
4 0, dnia 4 l utego r. b .
Petrowskiego, 32 .letniego tkacza, na ul. Ale saildrowIMiONA SŁOWIAŃSKIE. D z I ś Wrocislawa. J uZ gospody piekarzowo Wczoraj o godzinie skiej nr. 76 napad! jakiś drab i nożem zranll go w ewą
t ro ChwalIboga.
rękę, oraz ramię· P. pośpies~yl' na stacyę Pogotowia,
TEATR WIELKI. D z g "Błazen nauworny", ope- 2 p o południu, w gospodzie czeladnikó w pie- gdZie
udzielono mu doraźnej pomocy.
retka. Początek o g. 8'/, wieczorem.
karskicb, przy ulicy Podleśnej pod J\'?! 1, przy
Bójki. Wczoraj wieczorem grono osób ze ~fery 1'0TEATR VICTORIA. J u t r o "Lubczyk", baśń dra- udziale 42 członków tego Z5romadzenia, pod botniczej zabawiało się wesoło u Rocha Bartosiak:a,
matyczna Hertza. Ceny zniżcne. Początek o godZinie 81/,
przewodnictwem majstra opiekuna p. Sta~i8ława mieszkającego przy przr ul. ZŁotej n~.. 5· Nagle powstawieczorem.
Lipińskiego, odbyło się posiodzenie, na którem
la kłótnia następnie bÓJka, w której Bal'toslak zostal
ZEBRaNIE. D z i ś zebranie członków Sekcyi hanporaniony' nożem w lewą nogę i lewe ramię. Lekarz Podlowej, Dtielna 31, połączone z odczytem. p.oc~ątek o g. przyjęto 6 nowych członków. Sprawdtano stan gotowia rany opatrzyl i poszkodowanego pozo~tawil nn.
8 i pól wieczorem.
kasy, który przedstl!.wi& się jak poniżej: pozo- miejSCU.
stałość z trzeciego kwartału 119 rub. 1 kop.,
Popłoch w teatrze .. Apollo." Wczoraj podwpływy w czwartym kwartstle , 98 rub. 30 kop.
czas przedstawienia wieczornego w teatrze "'Apollo" poogółem 217 rub. 31
kop., z tego wydatkowano lfst!!.l popłoch, wywolany skutkiem zapalenia się pod scew ci~gu czwartego kwartału r. z. 198 rb. 96 k., ną szmat i rnpieci. Wydobywający się dym wystraszy!
oz03talo gotówki w kasie 18 rub. 35 kop. Tak publiczność, zwłaszcza kobiety. Dzięki przytomności oP
becnych. na przedstawieniu, żadnego wypadku z ludźmi
-eQ:>biedny stan kasy wynikł wskutak oiepłacenia nie było. O~ień wynikl z powodu krótkiego polączenia
składek członkowskich;
p. Lipiński przedstawił prządu w reflektorze elektrycznym, oświl'ltlającym żywe
Z telegrafu. Otrzymujemy informacYę, iż na zebranym na , tępstwa tej niedbałości, przytem obrazy. A teraz pytanie: dlaczego środkowe drzwi wej.
slutek poruszonej przez pisma rosyjskie sprawy
śeiowe zamykane są na k~ucz. Czy po to, aby w razie
nie przyjmowania depesz w języku polskim na prOMił, aby członkowie dla własnego dobra pła- wypadku wywołać nieszczęście?!
cili należoośei członkowskie. Pp. Desselberger i
stacyach telegrafic~nych w Cesarstwie, sprawą
Bierzyński, jako byli opiekunowie
gospody czet~ zajął się obecnie główny Z&rz~d poczt i teleladników, zdali p. Lipiń3kiemu rachunki i książ
grafów, a to w celu zmiany tych przepisów ograki w porządku.
SZTUKA PiŚMIENNICTWO.
niczających.
Ze
zgromadzenia
kowalów
.
Wczoraj
o
go-0Naturalnie, rzecz ta musi przejść prz€-z wyż·
dzini~ 4 eJ po południu w mieszkaniu starszego
sze instancye i uzyskać zatvtierdzenie.
Teatr. Repertuar teatralny na tydzień bie ..
majstra Zgromadzenia kowalów p. Józefa GorzW sprawie podatku przemysłowo handlowego. kiewicza, przy ulicy Koustantynowskiej pod M żący zapowiada:
Wobec wielu bardzu poważnych wątpliwości, 53, w obecności asesora cetlbowego p. Stanisła
W teatrze Wid~: \m w p o n i e d z i a ł e k
podniesionych przy rozpoznaw~niu projektu re"Błazen nad worDy", . wesoła operetka K. Mil lU· .
wa Bocheńskiego, odbyło się kwarta.lne zebraoie,
formy podatku pn.emysłowo · handlowego w gru- na któl'em zapisano w poczet majstrów p. Kon- ckera.
dniu r. z . w komisy i, złoż o nej z nrzęd n ikow mi- sta.ntego Za wadzińskiego, wypiaano na czeladniW teatrze Victoria we w t o rek po raz
nisteryum skarbu i pr zedstlllvirieli komitetów kó,,: Czesława Zająca, Kazimierza Witkowskie- trzeci i ostatni odegrany zostanie «Lubczyk),
gieldowych i przemysłowych, rzecz<.:ny projekt go, Fraucinka W odzińskiego, Henryka Sinoradz- bRŚń dramatyczna. Mieczysława Hertza, z której
jest obtcuie gruntowuie w ministeryum przera- kiegu, Józefa Turkiewicza, Michała Broksadera i szczegółowe Mprawozdauie podajemy w numerLt}
biany. W ten sposób na zapowiedziant\ drugą Stanisława Grabowicza; uczniów zapisano 9-ciu. dzisie.iszym;
sesyę pomienionel komlsyi projekt zreformowaW Ś r o d ę wznowiony zostanie .Ahaswer",
Poczem przystąpiono do rewizyi kasy, której
nego podatku procederowegl) wejdzie już w zmie- stan przedstawia 'się jak następuie: pozostałość Sttuka Gabryeli Z\\l-'()l~ki ej, w której po ra~
nionej formie. Zwołanie drugiej sesyi przewi- w 1903 roku wynosiła 228 rub. 77 kp., wpływy pierwszy debiutować będzie p-na ZOfIIi Tetmajc:·
dywane było na koniec stycznia r. b. Stanowczy w 1904 r. 89 rb. 40 kop., podczas posied~enia
W c z war t e k zaś wznowiona zostall1 3
jednak termin nie jest dotąd wiadomy.
34 rb., ogółem 352 rub. 17 kop. Wydatkowano ,piękna komedya hr. Al. Fredro "Sluby paniel\'
Sekoya handlowa. Zapowiedziane ubiegłej so101 rb. 60 kop., pozostało w kaaie 250 rub. 57 skle".
.
1;'1
boty w lokalu przy ul. Dzielnej nr. 31 zeoranie
W . p i ą t e k znów «Karykatury>, sztu '.
kopiejek.
członków Sekcyi. handlowej, w cdu dokonania
Do komisyi dla prz:ljrzeuia ustawy cecho- Kisielewskiego. W obu tych sztukach wystą?l
wyboru Zarządu instytuc'y'i, nie doszło do skutku. wej z 1816 roku i dokonania w niej poprawek, p. Marya Olszewska (Kuszo), wdowa po ś. p.
Odłoiellie zebrania 8obotniego na dwa tygodnie,
li>
wybrano: star8zego maj8trA p. Józefa, Gorzkie- Ed wardzie Olszewskim.
spl)~oJowane zostało obecnością zaledwie czteW próbacb "Szkoła małżeńska fi, kODled~.
wicza, pod8tH8zego majstra Wilhelma. Brauna i
rech cLłonków Sekcyi.
pp. Wilhelma Keniga, Jógefa Millera, Juliana z francuskiego, dOi;y"hczas nigdzie jeszc~e nIże
Odczyt p. Zlzisława Majewskiego. «O płyn- 8abowskiego, Antoniego Malborskiego i Jana gcana na sceoach polskich. Widzimy WięC,
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repertuar bieżącego tygodnia będz.ie bardzo urozmaicony.
KOD(lert orkiestry Towarzystwa muzJ unego.
W najbliższy poniedziałek d. 30 b. m., w Sali
koncertowej, Towarzystwo muzyczne urz~dza wła
sny koncert, w którym, jako solistka, w( :i; mi e udział p na Eugenia. Argiewiczówna, skrzypaczka,
a zbiorowe siły Towarzystwa zaprezentuje symfoniczna orkiestra, pod kierownictwem p. A. Turnera.
BIlety na ten koncert sprzedaje kancelarya
Towarzystwa, ulgowe dla członków, za zwrotem
mar ki N.! III.
Opera i operetka. W !obotę w teatrze" Victoria) towarzy stwo operetkowe wystąpiło z najpiękniejszem dziełem w stylu komiczno-operetkowym z operetką Offenbacha <Piękna Helena».
Cdość wystawienia "Pięknej Heleny) szla
dość składnie, orkiestra tym razem IIprawiała się
gorzej niż zawsze, ale za to chór i niek.tóre
partye .solowe ""konano ku ogólnemu zadowoleniu. Szkoda. tylko, że przedstawiciele ról komi·
cznych szarżowali do niemożliwości.

*
Opera. komiczna kompozytora czeskiego Bedrzycha Smetany p. t. "Sprzedana narzeczona"
(Prodana nevellt~) jeśli jest zagrana w odpowie.
dnim nastroju i traktowam, mimo swego komizmu, możc liczyć zawsze na powodzenie, dlatego,
że posiada piękne
te~ aty
Bolowe i zbiorowe,
podłoione misternie skompliko\\aną instrumentacyą- Bmet:wa należy do kompozytorów odrodzenia czeskiej muzyki; byli co prawda i przed
nim ludzie dzielni, którzy również uprawiali muzykę kompozytorską swojską, lecz w mniejszym
pokrojo. Smetana dla muzyki cze8kiej położył
takie zasługi, jak MOlllU.!lzko dla sztuki polskiej . On to poznał doskonale swój ur..ród , L jego uczucia wlal w swoje arcydzieła; humor
posiadał również świeży.
Opera ta. byla wyreżyserowaną bardzo dobrze pod względnem scenicznym i dekoracyjnym.
Kostynmy świcże przedtltawiają się doskoude.
Sceny solo"e były wykonane o wiele lepiej, niż zbiorowe. Opera b,)'h przygotowana

sumiennie, thóry sprawiały się dzielDle. Orkiestra kierowana wytIawną ręką p. Hołodeńki trzymała si~ równie:t dobrze.
Najgorzej wypadł jednak naj piękniejszy
ustęp opery,
seksŁd W 3 akcie <Pomyśl o tem
Marynko, dobrzc zwab, mało brakowah do zupełnego rozkładu.
Sekstet ten musi być doskonale wyuczony, aby zrobił odpowiednie wraże
nie; soliści muszą być pewni swych ról, gdyi
lekkie podtrzymanie orkiestry nie może zatrzeć
braków ztąd pochodzących.
Pani B teJska w roli Marynki odtworzyła typ
doskonały dubrodueznej i uczciwej
wieśniaczki.
Glos jej brzmiał metalicznie i równo.
Rolę Janka, narzeczonego Marynki, oder,rał
z powodzeniem p. Zakrzewski.
~ ~ Wogóle całość wystawienia <Sprzedanej narzeczonej) podobała się Lcznie zgromadzonej publiczności, która co chwila oklaskami dawała
oznaki 8wego ZAdowolenia:
Balet z precyzyą i z życiem odpowiednim,
odtańczył czeiki taniec
"Furjanta" i zgrabną
<Poleczkę ) , zaca darzuno tańczacych 8utem i o·
klaskami.
•
Na zakończenie odtańczono z powodzeniem
Wesoły bal et "W e~ele w Oj cowie".

Aloj"y Dworzaczek.
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Z dnia 21/1
21/11 ppl. 1 757.0 - 5.3 1 98 Pd W O 1Temperatura
21/1 9 w.
767 .3 Pd W 2 Temperatura
-53 C.
22/1 7 r.
757.71-11.8 931 Pd W 1 min. -129° C
Opadu 0.0
. Z dnia 22/1
~Ill pp.
758.3 - 5.7 65 Pd W 1 Temperatura
mu -5.4,0 (.;
2!II 9 \l.
758·8 - 8.5 85 Pd W 1 Temperatn filo
2M7r.
758.9 - 96 81 Pd W 1 mln.-123° r.
Opadu 0.5
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Poniedziałek

ii:mi.fl. 23 stycznia 1905

f.

zebrania się o godzinie 9 ej rano dnia
22 b. m. na Placu Pałacowym, aby ZA pośre
dnictwem duchownego Hapona przedstawić Naj.
Petersburskiej Agencyi Telegraficznej.
jaśuiejs~emu Pann ,Hośb~ o potrzebach stanu ro-00botniczego. W pogłoi}kach tych o żądaniach charakteru politycznego tU milczano.
Otrzymane po poludni1'.
Większość robotników wprowadzona była
Peterlburg, 23 stycznia. (Komunikat urzę w błąd eo d/J celu zebrania na Placu Pałaco
dowy). N li początku roku 1904, ~,8. staraniem wym. Fanatyczna mowa, którą, zapomniawszy
wielu robutników fabryk i zakładów przemysło o swoim sta.nie duchownym, wypowiedział Hapon
wych Petersburga, ZOBtllla zatwierdzona (w po- i prze!ltępna "gitacya ludzi 'zlej woli, wzburzyły
rządku prawem przepi8Any m), usta wa St. Peterrobot ników iak. dalece, że 22 go b. m. ogromne
burskiego ToJwarzy8twa robotników fabryk i tłumy zaczęły dążyć do środka miasta.
zakładów przemY8łowych, mająca na celu zadość
W niektórych miejscowościach między tłu
uczynieuie ich duchowym i umysłowym potrze- mami i wojskiem, wikutek uporczywego oporu,
tiom, oraz oderwania robotników od wpływów gdy nie usłuchano przedstawień i wezwań o roproplgandy przestępnej.
zejście się, a nawet napadano na w(\jska, zaszły
Towarzystwo wybrało swoim prezesem du- krwawe starcis.
chownego Sto Petersburskiego więzienia. Jerzego
Wojska zmuszone były dać salwy, na proHapona. W miarę roz8zerz'!nia się na Wilzystkie fabryki okręgl:l petcrsburokiego Towarzy8two spektach Szliselburgskim, wrot Narwskicb, w pobliżu mostu Troickiego, w IV linii na Izmaiło
zacztiło zajmo'l'i'~ć 8ię obradowaniem nad istniewskim
Prospekcie, Wasilewskich wyspach, " oj~cemi w pOizazególnych fabrykach i zll.kładach
grodzie
Aleksandrowskim i w rogu Prospektu
przemysłowy ch stosunkach pomiędzy robotnikaNewskiego przy nlicy Gogola, na moście policyjmi, a pracodawcami.
nym, na Placu Kazańskim.
Następnie w grudniu Towarzystwo pobuNa czwartej linii wysp Wasilewskich tłum
dziło robotników zakładów patilowskich do wmiezbudował
z drutu i desek 3 barykady, przyczem
szania się w kwellltyę uwolnienia z fabryki 4 rodo
jednej
z nic~ przytwierdzono czerwoną chorą
botników, II; których niektórzy, jak wyjaśniono
giew, a . z okien sąsiednich domów rzucano na
następnie, nawet nie ~ostnli uwolnieni, lecz porzucili zaj~cie dobrowolnie. Podburzeni przez du· wojsko kamieniami l dawano wystrzały. Policyanchownego Hapona i członków wspomnianego To- tom tłum odb;eral szatl:3 i uzbrllj~ł się w nie,
zrabowa.ł skład broni fabryki Schlffa, zabrawszy
warz,st~a, robotnicy zakładów putiłowskich 15
styczni .. prz~rwali roboty i oprócz żądania przy- około 500 kling stalowych, które jednakże po.
większej częś ci odebrano.
jęcin napowrót ich towarzyszów, pod wpływem
W I i II rewirze cyrkułu Waiilewskiego,
agitacyi, pnedstl1.wili żądania, dotyczące zmiany
gwa.łtownie
przerwano drcty telegra flczlle i obaporządku
w ocenie ro bót i u walnianiu robotlono
słupy.
ników.
Na gmach II rewiru, cyrkułu Wasilewskie·
Środki uspokojeRi., przed8ięw~ięte przez ingo
tłum
napadł, przyc7em lokal zburzył.
I spekcy~ fabryczn~, okazały się bezskuteczntlmi.
Wieczorem
na Wielkim i Małym ProspekW bezrobociu, pod wpływem tychie osób, przytach strony Petersburskiej, zrabowano 5 sklejęli udział wnYicy robotnicy w niektórych popów.
zOlltałych fabrykach i zakładach przemysIowych
Ogólna liczba tych, którzy ucierpieli od wy·
Petersburga; na8tępnie bezrobocie zaczęło szybk!)
strzałów, według wiadomości, zebranych ze szpirozszerzać si~ i objęło prawie wszystkie fabryki,
zakbdy i przedsiębiorstwa stolicy, przyczem, I talów i awblllator) ów do godz. 8 wieczorem,
w miarę jego rozszerzania się, wzrastały i żąda wynosiła 76 poleglych, w tej liczbie rewirowy;
ranionych 223, w tej liczbie ciężko ranny ponia robotników.
mocnik komisarza, szeregowiec i policy ant.
Ż~dania te, wyłożone na piśmie i doatarczoDnia 23 b m., dla bezpieczeństwa miasta
ne tv większej części wypadków przez dnchowprzedsięwzięto
te same środki, jakie były zastonego Hapona, rozpowszechniono poiród robot80wane d. 22 b. m.
ników.
Sardów, 23 stycznia. Otwarto. dzisiaj 39-te
Pocz~tko"o żądania robotników dotyczyły
'zmiany warunków pracy w poszczególnych fa- zebranle ziewstl\"'a guberuialnego. Zagaił je gubernator saratowski mową, w której zaznaczył,
brykach i zakłada.ch.
N astępnie robotnicy przelizli do Rpraw ogól- źe rok zeszły pozostawił po 80bie dwa. ciężkie
nych, międ~y iunemi zażądali 8 gudzinnego dnia spadki: l) Ziemstwa muszą 8ię opickować rodzipracy, oraz utworzenia instytucyi, któraby pośre nami powolanych na wojnę, 2) gubernii sarat01fskiej i całej Rosyi e;rozi cholera. Gubernadniczyła pomiędzy robotnikami a pracodawcami.
tor, powoluj~e' 8ię na Najwyższy Ukaz z d. 25
Whściciciele fabryk i prACodawcy, zebrawszy się na wspólną naradę uznali, że zaspo· grudnia r. z., wyraził zaufanie do sił narodowych
kojenie natychmiastowe wszystkich robotników Rosyi j upewnił, że praca ich będzie owocna.
Na zebraniu z pośród publiczności było przc8zlo
pociągnie za sob~ zupełny upadek rosyjskieg.)
500 osób, w liczbie t~j bardzo wiele kobiet.
przemY8łu. Inne żądania ' robotników mogły być
rozpatrzone i częściowo zaspokojor:e. Załatwie
Symferopol, 23 lItycznia. Otwarto 39- ty
nie tych spraw -zależałoby od charakteru P)s~ zjazd ziem8twa gubernialnego.
czeg61uego przedsiębioratwa. Jednocześuie pra··
Petersburg, 23 stycznia. Ministrem sekrecodawcy okazali gotowość do omówienia warun- tarzem stanu do 8praw finlandzldch mianowany
ków wzajemnego p ,:lrozumienia się ze strejkują Lindner, senator sejmu fmdlandz!tiego.
cymi i ich przedstawicielami.
(Patrz str. 6-UJ).
Wkrótce bezrobocie· przyjęło szersze rozmiary, wobec czego porozumienie między pracodawcami a robotnikami nie przyszło do skutku. Po
tej odmowie panował spokój, gdyż strejk nie
był połączony z naruszeniem spokoju publicznego
Przybywszy do Szanghaju, generał Stessel
i ze strony policyi nie było żadnych repre8~lij.
Od czasu wybuchu strejku nie zaszło aui jedno oświadczył korespondentowi <Morning Posb, że
aresztowanie robotnika, nie były t~ż u nich ro- w chwili kapitulacyi Portu Artura, środki obronne twierazy starczyłyby conajwyżej na 5
bione rewizyc policyjne.
dni. Zaloga nie posiadała dosyć dział, by szturNastępnie robotnicy zaczęli stawiać żądania,
my japońskie odpierać, przytem zostało tylko po
wychodz~ce po za zakres interesów klasowych
i postoiaty, dotyczące ogólnego ustroju państwo· 5 grauatów na każde działo większego kalibru.
wego, a. to wskutek podmów tajnych "podpolnych" · Zn cilezione przez japończyków granaty, nadawa·
ły si ę niemlll bez wyjątku tylko do dzid mniejkółek rewolucyjnych.
Towarzystwo robotnicze z ojcem Haponem szych. Przy odpieraniu niektórych ataków japoń·
na czele od rana 21 b. m. przeszło jawnie do skich, używano często po milionie i więcej ła
propagandy rewolucyjnej.
dunków.
Koni 8tai"ct.yło zaledwie diJ przewozu dział.
Tegoż dnia ojciec Hapon zredagował i rozpowszechniał wśród robotników tekst petycyi na
'*
Najwyższe Imi~. W petycyi tej znajdowały Sl(l
Z TIlkio donosz~ do Londynu, że jeden z jeń
znchwałe "dierskija" i~dania, dotyczące zmiany
ców rosyjskich w Macujamie, porucznik Mirski,
zasadniczej porz~dków państwowych.
pozostanie zapewne pnez całe życie w niewoli,
Pośród robotników rozpuszczono pogłoski i
ponieważ kilkakrotnie już próbował ucieczki.
) rozpowszechniono wszędlie. proklamacye o ko-
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dziewczyna uliczna, czy też córa ksiąi~cego
rodu.
Na zakończenie baśni autor każe ginąć iwemu bohaterowi, nie dawszy mu zaznać takiej miłcści, o jakiej marzył.
W wiekach średnich w całej Europie- a
przedewlzystkiem na zachodzie w Pro"ansalii i
okolicach nadreńskich rozwinął się kult miłości.
Roznieśli go pomiędzy
zamki rycerskie, !ltojące
oddzielnie, niby pU8telnie klasztorne, trubadurzy,
giermkowie i inne pacholęta a z imion tego licz·
nego zastępu przechowały 8ię nam nazwiska
śpiewaków,
wśród których nie brakło tei stanu duchownego. Na gruncie tej wybujałej egzaltacyi wyrosły nawet oryginalne sądy miłollUe,
których ustawy obejmowały i taki paragraf, ż~
prawdziwej miłości w małżeństwie być nie mo"
że, bo jest przymu80wa.
Zdaje się, że właśnie ten. motyw posłużył autorowi <Lubczyka' do osnucia jego baśni dramatycznej. Ale łlutor wieków średnich nie zrozumiał, ani nie wżył się dostatecznie w tę epokę.
-Baśń jego mogła
stać się baśnią nowoczesną,
gdyby był ubrał aktoró" w obecnie noszone
!luty.
Bohater główny sztuki, wychowany na łonie
natury, łamie 8ię odrazu. Po pierwszych swoich
żądzacb, zupełnie naturalnych,
przedzierga się
"łaśnie w takiego słodkiego Truba.dura, któremu
nIeraz zazdro8ny mąż język wycinał, oczy wyłupiał, lub nawet łeb na śniadanie żonie swojej

T E A T R.
"Lubczyk",

baśń dramatycena w
czysława Hertza.

4 aktach, Mie-

Oddawna głośno zapowiadana nowa sztuka
autora <Ananke" Mieczysława Herttll., ujnła nareszcie w ubiegłą sobotę światło kiukietów. Czy
wyszło to na jej korzyść, c'/.y teź lepiej byłoby,
gdyby została poematem dramatycznym, który
z zaciekawieniem i pewnlł dozą wrażeó artystycznych odczytać możnll?
Przedewi:lzystkiem u8talićby naieżało, do jakiego rodzaju utworów dramatycznych zaliczyc
wypada <Lubczyb? Autor nazywa go baśnią
dramatyczną, ale baśń, to legenda ludowa, ludowe wierzenia, opowieści, z których poeta - myśli ·
ciel, biorl!!c je za motyw utworu dramatycznego,
wysnuwa filozoficzne wnioski, lub też porwany
czarem . poezyi ludowej, przyobleka ją w furmę
dramatyczną, aby Vlszystkie jej piękności tem
wyraźniej u plaityoinić.
Czy autor <Lubczyka' spełnił jedno lub dru ·
gie? Baśnią utworu jego nazwać nie sposób, bó
dalekim on jest od wszelkich legend. jakie fa.utazya ludowa wytwonyla. (I tym kwiecie. Now;tch myśli nie wysnuł, ani nie rzucił nowego
światła. na odwieczną historyę, biorąc~ swój początek w sile odrodczej przyrody.
Wiosna. Wśród mrok:6w g~t!tt'go la.llu, gdzie
~)Od konarami sta.rych dębów kryje się orJl!zala
chatka, dwoje ludzi, 8tarzec i starucha, którzy
już w8zelkie pokończy li z życiem rachunki, opo·
wiadają widzowi d~ieje swego ~ywota, 8woich
zawodów i cierpień. Nie mówią nic nowego ;
wszystko to już było, jelit i będzie. Zjawia się
młody chłopiec i pod t chnieniem wiosny, pod
jVpływem odrodzonych, twórczych 8ił przyrody,
rwie się do życia, pożąda 8amicy, jak się wyraża autor, duszno mu w le8ie, więc idzie w świat
do ludui, szukać... czego?.. Czy owej wielkiej
miłości, co wielkie tworzy czyny, co uszlachetnia i podnosi, co dąży do ideałów?.
Nit!
On pragnie cał~ silą młodzieńczej liwej duszy' całą potęgą zmysłów 8zahl rozkoazy, tak
wielkiej, tak bardzo upajając ej, by zasłoniła mu
wszystko i kazała zapomnieć o jutrze nietylko
Jemu ale i tej, która rozki)szy tAkiej mu dostarczy.
Buhater <Lubczyku nie znajduje takiej miłości ,
pomimo, że opatrzony przez staruszkę
jej talizmanem, kwieciem lubczyku,
wzbudza
pożądania w każdej kobiecie, którą spotyka na
~"ej drodze,
c:.;y to będzie żona i matka, czy

podawał .
Piękne

i namiętne często egzaltowane czasy
trubadurów nie znalazły odtworzenia w baśni p.
Hertza, obfitującej w słowa. ale ubogiej w treści.
Autor zwrócił się do innych efektów!lcenicznycb,
których jednak nie opanował.
Po (Ananke" oczekiwaliśmy od p. Mieczy8ława Hertza coś 8iluego,
utworu, który by zaznaczył rozwój talentu jej. autora, krok napnód
w jego twórczości. Tymczas.e m "Lubczyk, jest
o wiele słabszym, pozbawionym al[(~yi i kolizyj
dramatyeznych, a cf1ł~ sprawę ratuje tylko parę
sytuacyj zręcznie i tf'~ ktownie pomyślanych, jak
np. ostatnia 8cena W wmieszkaniu kata, scena
z dziewczynami i scena pierwszego aktu, który
właściwie jest prologiem.
Język poprawny, st.yl barwny, dużo odczucia natury, poetyczne porównania, oto jedyne
zalety <Lubczyka', któremu nie8tety nie można
wróżyć dłuż8zego żywota na scenie.
Dyrekcya i reży!lerya naszego teatru wyshwiły utw ór łódzkiego autora. z dużym nakładem kosztów i pracy.
.
Z wykonawców n:ł. pierwszym planie postawić wypada p. Brydzińskiego za rolę chłopaka,

odegraną z ogromnem przejęCIem i jednolicie,
co też przyznać należy p. Różańskiemu, w roli
Kata. matego też najlepiej wypadła ostatnia
scena utrzymana przez obu partnerów w odpowiednim na!!troju.
Pan Otliński inteligentnie i bardzo trafnie
traktował rolę starego, czego powiedzieć nie
można o pani Słubickiej, która w roli starej ani
charakteryzacyą, ani też dykcyą nie trafiła w ton
roli-a zupełnie zbytecznem patosem psuła j~.
P-na Danin w roli Magdy miała wiele do ·
brych momentów, umiała wyzyskać poetyczne
chwile Iwej roli, lecz w silDlejszych scenach
dramatycznych brakowało jej glolu. Z dalszej
obsady wyróżnić należy p. Orlika za bardzo dobrą grę w roli ryceua, p. Kosiń8kiego za dobry
typ w roli rycerza l-go. O itatniA scena z dziewczynami wyszłaby ef<:ktowniej, gdyby oDie ich
przedstawicielki, zwłaszcza p. Kośniersk.a wyglądem i gr~ lepiej
usprawied.liwiły intencye
autora.

St.

Łąpiński.

Z TUSZYNA.
(Koresp. wt "Rozwoju").

21 stycznia.

I

Niezmiernie donio8ł~ 8prawę rozpatrywała
na posiedzeniu nadswyczajnem Rada Zarządzaj~ca tutejszej straży ochotniczej przy udziale taksatora ubezpieozeniowego. Cbodziło o cały szereg kwestyj, maj~cych roz"ój pożarnictwa w
kraju na celu, którę z polecenia ministeryum
Spraw Wewnętrznych z duia 24 listopada 1904
roku, mają być rozstrzygui ~ te ua zasadlie narad
z przedstawicielami najuardlie; żywotnych i dobrze zorganizowanych Tuwarzystw. Na na radach
wyjaśniono, że strai potrzebuje pró cz posiadanych dwn dobrych sikawek i dwu marnych, dojść
do trzeciej sikawki, potrzeba nabyć 10 beczek
c~t erokolowych żelaznych na resorach.
Sikawki
również winny być czterokołowe, reiQrOwe.
Całe komplety, 8kładające się z "OZU z narzędzia
mi i si"awki, uznano za niepraktycznc dla Tuszyna. Straż miej8cowa zgadza się w , <ialnym
ciągu wyjeżdżać do ognia. o 10 wiorst po szoilie,
a o 5 wiorst po bocznej drodze z wa.runkiem korzystania ze stałej csłorocznej 300 rablowej za·
pomogi . O ile zapomoga ta będzie naszej straży udzielanA, zgadza się Rada na udział w po8iedzeniach co pewien cza!! pr.zedstawicieli Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Króle·
stwie Polskiem.
Obrady będą się odbywały w całem Królestwie, a na tej zasadzie będzie wydane jakieś
ZE
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nocy...

w coraz glębsze bagno!
.
Marya mówita to z takim zapalem, z takie m
.I przejęciem, że oczy jej błyszczaly, jak dwie iskry
elektryczne, twarz poczerwieniała, a cala szyja
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grąża.iących. ją

chce, a głupi zawsze - odrzekł Dragutin.
Cóż zamierzacie? pytała Marya.
Nie wiemy, musimy wpierw dobrze sprawę rozważyć.

Ale ja będę wiedziala a rezultatach?
- Będziesz, parą
- Stowo?
gdy zapal ich porwie, gdy myśl się zapali, wyPowieść współczesna.
- Slowo - odpowiedzieli oficerowie i sktoglądają wtedy, jak orly szybujące w oblokach.
niwszy się, szybko opuścili kasyno, w którem już
Zdaleka
płyną po blękicie , a już na ziemi
(Dalszy ciąg-'-patrz )(a 161.
straszny krzyk ptasząt i bezwiedne krycie się nikogo, prócz drzemiącej slużby, nie bylo.
Wieczór był smutny, ciemny; chmury, rzadW tern wszystkiem jest jedna rzecz nie- w bruzdach lub krzakach.
Oficerowie, prawie oniemieli i ze zdumieniem kie w Bialogrodzie, pokryly caly horyzont, 1/.a
zaprzeczenie ważna - rzekta smutnie pani :Mietowicowa - że naprawdę Draga myśli o wprowa- patrzyli na l\Iaryę. Nie spodziewali się znaleźć którym ledwie rysowaly się szare wzgórza naddzeniu na tron serbski brata swego Lunewica. tyle życia w tej skrzętnej gospodyni, żonie restau- dunajskie. Księżyc niekiedy wyzieral z poza klę·
biących się OJloków, osrebrzał Je, rzucając na
Wyrobiono mu już jakieś dowody wielkich rodów ratora :Mielowica.
Nieraz czlowiek prz e ch o dźi kolo skarbu, po- ziemię jasne plamy.
i w ten sposób, jak po nitce, prowad·l.l'): do celu,
Dragutin i Łoka szli milcząc przez ulice Biatrąca o niego D ogą, ten mu brzęczy, a on w j abędąc przekonani, że sami dzieci mieć nie mogą.
Bajeczne, a jednak _w ' rzeczywistość prLyo- kiejś zadum:e, w pogoni za czemś większem, . bie- logrodu, tylko spuszczone s:r.able pobrzękiwaly po
.
gnie dalej. Ileż to kobiet miJa mężczyzna, pędząc nierównym bruku.
blekające się wydarzenia.
Idąc, spotkali Kolonela, }Iaszina i l\Iilana GaSkandal za skandalem, bez najmniejszego naprzód i dopiero, kiedy go czas nauczy inaczej
szlachetnego, gtębszego podkŁadu, próżność, roz- cenić ludzi, kiedy rozejrzy s ię tu i owdzie, prze- gowica.
- Cożeście tak glowy poz.wieszali? - zapykonywa s ię, że właśnie z tamtemi, które ominąl,
rzutność, . lupieztwo, kradzieże i. łapownictwo tal się pól żartem :\Ilaszin.
oto r t'zultaty, które dal nam rząd obecny, rząd byłoby mu dobrze przez cale życie .
- I pułkownik zwiesisz swoją, gdy zosta·
'1'0 też Łuka Lazarowicz przerwal dtugie mil- .
obecny,. rząd Obrenowiczów. A tera't WystępUje " ,
niesz poddanym króla Lunie wica I -go.
czenie i rzekI:
zapytollle:
Co? - krzyknął zdurniony Maszin.
- Idź pani pilnować chorego męża, ja, Łu
- 00 dalej?
-- A tak, tak - dodal Dragutin.
Ws akże nasz naród Z3 dużo ma sit żywot ka, zaręczam ci, że słowa, które tu nam rzucihtś,
Idziecie do klubu?
,nych, aby tak bezkarni e pozwalal prowadzić się w czyn się zamienią. Trzy milionowy naród nie
N
ie, do domu.
rIl0Że
cierpieć
za
głupotę
jednego
czlowieka.
na pask u ladacznicom, pos wającym się do oszuPo co?
- Nie może -dodal Dragutin Dimitriewic. s twa niety lko w ł asnego męża, ale całego narodu,
Omówi~ spisele
Broniłem Obrenowiczów i bytem ich zwolennikiem,
podsllwają:cym ll a dynastów bękarta, a gdy to si ę
Spisek?
zwłaszcza .Milana. Ale ten człowiek o szerokich na
nie udało, drugi ego wyrzutka!
Tak. Przeciwko ostatniemu Obrenowiczoświat pog lądach już leży w Kruszedole, wydarła
Panowie, ja j estem kobietą, ale dłużej na to
go nam ś mierć; syn przy nim , to karzeI, to glu- wi i pierwszemu LuneIVic'lwi.
patl'L CĆ nie mo gę i w imieniu drogiej, ukochanej
- Szaleńcy!
pie, niedowarzone, popsute przez matkę pacholę.
ojczyzny protestu.i ę , czynnie protestuję!
Ale tylko głupie, ona winna, bo pod ta.
.J eŚli wy nie wystąpICi e , ja wystąpię z bro(d. c. n.).
- Podły bywa tylko wtedy szkodliwy, kiedy
nią w r ęku. Uwolni ę Serbi ę od tych rządów, poI
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oblała 'się lekką purpurą·

Była uroczą; serbki rzadko się unoszą, ale .

Poniedziałek, dni. 23 styoznia 1905 r.
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postanowienie w tej !lprawie. Przedstawiciele
służby czynnej pObtawih wuiusek, propagowany
przez pismo zawodowe eS traiak>, hy węże wylotowe u sikawek, dziabją eycb- w kraju, miały
pewną stałą średnicę,
gdyż
daloby to możność
w razie wspólnej pracy przy pożarze dwu lub
więcej
"traty posiłkować się cudzemi w~żaml.
Tak jest w SGwajcaryi i jest bardzo dubrze.
Kradzieże i rozbOJe, o jakich słyszymy,
napawaj~ nas obawą. W ubiegł V piątek, dnia
13 8tvcznia, na powracajl\cych z Łudzi mie8zczan
tuSZJ ń"!kicb,
na p adło
ldlkl1 lotrów - W lesie
międ~y Rogclwem i Tuszyuem.
Jednemu zabrali
kilKanaście rubli, drugiemu klUta; ostatniego po-o
kaleczono, w sk.órze na głOWIe wyci~to mu bowiem okrągły otwór lllf~ rewolweru. W KrasI,ewie, w pobliżu st. Rokiciny tej samej nocy,
·ukradziono zupełnie sklepik żydowski. Dwu z rze ··
.zimieszków, - było ich 5 czy 6 - którzy obrabowali tU3zyniahów, vojmano w Rogowie, dok~d
W8zySCy przyslli na wódk~. Warto podnieść
energię .rżgowian, którr.y nie zlękli się strzałów,
ale szli z kamieniami w rękach przeciwko zło
.cz'yńcom, aż d"u z nie h zdołali ujl!ć.

stulecia· przez K. Kasperskiego.
, niwszy twarz do połowy. Widząc, że pociąg już
c Przegl~d czasopism> pióra p. St. Horzel- odchodzi, zwrócił si~ ku wyjściu. Ale skoro tylskiej zawiera ocen~ czasopism następujących:
ko obrócił si~ twarzą w stronę publicznośoi, za"Jabrbticher .ftir Nationaloekonomie und Stati- grzmiały jeden po drugim trzy wystrzały, skiestik". "L'economiste franeai8~, "Revlle d'econo- rowane do generała.:
mie-politiąue i cLe Mllsee 80ciał>.
Zeszyt koń
Jego Wysokość wyszedł na galerYę wagonu
C7.tj: c Bibliografia> krajowa
i zagraniczna oraz i zapytał generała: c.C~yś pan rannyh Generał
c Wiadomości z ekonomih, które omawiają: prze- Trepow zaprzeczył machnięciem ręki i odszedł
mysł żelazuy w Królestwie,
działalność
banku do sali paradnej.
Publiczność rozpierzchła się na odgłos wywłościańskiego w Cesarstwie i Króle8twie, działalność naszych towarzystw
ubezpieczeniowych, 8trzałów. Na peronie latał zatrzymany przez żan
darmów młody człowiek, z zaledwie przebijają
wystawę rolniczą w Pińsku, nljnowszą statystycemi się wąsikami, w paltocie studenta uniwerkę Japonii, oraz poczty w Japonii.
sytetu i czapce studenta instytutu rolniczego. Natychmiast odprowadzono go na policyę. Na dworzec przybyli przedstawiciele władz s~dowych dla
:t:badania miej8ca zamachu. Wszystkie trzy kule
przeleciały, nie dotknąwszy generała, tylko jedna
z kul zawadziła o szynel. Opowiadają, że
Zamie~zkały
w Petersburgu kompozytor i
strzelający do generała Trapowa przebywał kilkrytyk muzyczny C. Cui w dniu 19 b. m. rozpoczął 70 rok życia.
Dzienniki petersburskie u- ka godzin w bufecie stacyjnym, wraz z towarzyszem, po nadejściu zaś osób urzędowych udał
mieściły z tego powodu źyciory.y jubilata.
P. Cni jest synem b. ofIcera armii napoleoń- . się na peron wraz z kolegą. Pierwszą kulę wy• kiej i polki. Urodził si~ w Wilnie, gdzie tet strzelił, trzymając rewolwer pod połą paltota .
Kiedy wystrzelił powtórnie, jeden z żandarmów
skończył gimnaZjum, poczem kształcił się w wojskowej alt.ademii io,żyniersk:iej w Petersburgu, rzucił się na niego i chwycił go za rękę. Nastą
w której następnie lIam został profesorem i wy- pił trzeci wy8trzał, który opalił wąsy żandar
mowi.
kładał fortyfikacyę.
Jak wyjaśnion) obecnie, sprawca zamachu
Pierwszym miIJtrzem muzyki jubilata był
na
życie gen. Trepowa jest moskwiczaninem, naStanisław
Moniullko, który u<lzył go h !l.rmonii,
kontrapunktu i kompozycyi. P. Cui napisał kil· "wiskiem Półtorackij i liczy lat 19. Ma on braka oper, z których jedna -wLa f1ibustier"-by- ta studenta, wysłanego z Moskwy. Jest on wychowańcem szkoły handlowej Morozowa."
ła wystawiona w Paryiu w r. 1889.
M

Z prasy rosyjskiej.

s.

"EkOfi Omis ta" .
-0-

W tych dniach ukazał si~ ostatni, t. j. czwar,ty zeszyt kwartalny c.Ekonomist.p za rok. ubiegły. WydawnictwCl uległo n;eznacznemu opoźnie
niu, natomiast zustala. znaclDie powiększona ob·
jętość zeszytu, który zawiera. dziewięć prac samudzieloych i obfity dział sprawozdawczy.
Na czele numeru widnieje niezmiernie aktualn.:l. praca p. St. A. Kempnera: «.0 obecnem,
pr ~esileniu gospodarczem). Wywody autora., poparte U1eLmierDJe bogatym materyałem cyfrowym,
zasługują na baczDI\ uwag~ całej naszej prasy,
wobec groźnych rozmiarów tej klęski ekonomi'cz~
nej, które dotkn~ła kraj cały. Dziedzinę litudyów
.historycznych reprezentuje praca p. J. Kindelskiego o c.przemyśle solnym), która stanowi cenny przyczynek do dziejów wewnętrznych Królestwa Kongresowego. W dalszym ciągu bogaty
materyal cyfrowy podaje p. C. Łagiewski w 8wej
ciekawej ze względu na aktualność tematu pracy
o eStowarzys1.eniach kredytowych W Królestwie
Polskiem>, ora:& pp. M. Handelsman i Z. Nagór- I
ski w źródłowej monografii cO wsi Bochotnicy
_kościelnej pod względe::n ludnościowym). Wyczerpuj~ce studyum 8tatystyczno-społeczne dr. Zofii
.Daszyńskiej· Golińskiej o c Własuości rolnej w kra·
jach AUlitryi), rozpatruje IItan kwestyi w (Jze·chach i na Morawaob. O eRuchu spółdzielczym
w Anglii) referuje p. J. Lutosławski, o eStanowisku Galioyi pod względem produkcyi żyta i
pszenicy w stosunku do ilości mieszkańców) 
p. J. Arnold. Studyum o eBanku R~eszy niemieckieJ) zamieszcza dr. St. Pernaczyński z Poznania. Wreszcie doniosłą i palącą kwestyę ze wzglę
du na zapowiadane reformy, mianowide sprawę
-c. Ubezpieczt'nia robotników w Europie zachod
niej), porównawczo zestawią p. Bohd&n Wasiu-

Od roku 1897 p. Cui jest pre1:esem dyrekcyi C ~sarllkiego Towarzystwa muzyoznego w Petersburgu.
* ( roniew.ż z sumy, zadeklllrowanej przez kup·
ców petersburskich, jako ofiara na k08zty wojny, nie wypłacono jes1:Cze 80,000 rb., przeto urz~d kupców m Petęrsburga zalegającym w skład
ce kupcl5m wydaje nowe patenty na r. b. dopiero po uiszczeniu ofiary. eŚrodek ten-":"'piizą ePet:
wied ) - wywoływa 8kargi, albowiem kupcy widzą w nim nadn-iyeie władzy
urzędu swojego i
nieuznany przez prawo nowy spoeób opodatkowania.-

Z JAPONII.

. Pocz~tki prawodawstwa robotniczego i fabryczne"o w Japonii nie są 8tar8ze nad lat 10.
Wojna z Ohinami w r. 1894 w re:t:ultacie
nadała żywszy impuls produkcyi
fabrycznej ja·
puńskiej, a wraz z żywą ~rodukcyą kapitalistyczn~ powolała do tycia i kwestyę robotniczą
w sensie europejskim. Jnż w r. 1897 odbyto
szereg zebrań, na których zajmowano się sprawami ochrony praoy roboczej, powołano do ży
cia ~wiązki robotnikó" kolejowych i drukarzy,
oraz załóżono pismo specyalne, sprawom ocbro*
P. Słowo Glagd w "Pet. Wied." (ur. 3) za- ny pracy robotniczej poświęcone. W roku 1898
leca nie dowierzać pozornemu spolojowi Cbin i w'ypracowano pierwsze prawo fabryczne, w prona. podstawie listu z pogranicza utrzymuje, że do ' jekcie rz~dow1m przekazane naj,wyższej radzie
Kuldiy przysłano świeżo dwa tysiące żołnierzów dla handlu i przemysłu. Obok cZycia robotni·
czego" powstała w r. 1901 w Tokio gazeta co·
chińskich i 15,000 pudów matery.łów wojennych .
Pisze ón równieź, te "stosunki sąsiedzkie na gra- dzienna eNaroku Shimpu), majlłca na celu obro·
nicy z Afganistanem znacznie się zmieniły. Po- nę interesów świata. pracującego. W r. 1902
przednio rosyanie i afgańczycy od wiedzali si~ Homio Yano ogłosił pra.cę p. t. "Shinsbakwai"
wzajemnie. Teru oficerowie afgańscy i sami (Nowe społeczeństwo). Wiele wiadomości o tych
rzeczach znaleźć możpa" sprawozdaniach znaprzestali bywać w Kuszce i do siebie już nie zanego działacza japońsk.iego p. Katajamy, drukopraszaj~.
Co najmniej-powiada on-są to symptomy, wanych w. różnych czasopismach europejskich.
które niechybnie po upadku Portu Artura staną P. Katajama też oglolił artykuł o organizacyi
pracy w Jap mii w zbiorowem wydawnictwie jasi~ wyraziatszemi i zrozumials~emi."
pońik.ich mętów stanu.
W końcu r. 1900 W Japonii robotnicy klasyfikowali
się, jak następuje: w warsztatach, poZamach
na
życie
!len.-maj.
Trepowa.
-tyńss.i.
siadających motory pracowało 98,000 mężczyzn
Ruzszerzony dział eKronild ekonomioznej),
-0i 182,000 kobiet (ogółem 280,000); w warsztaopracowanej przez pp. Stefana Dziewulskiego,
W "Zapadnym Gołosie" czytamy:
tach,
pracujących bez motorów 137,000 męż
W. Zwoliń'3kiego, K. Kasperakiego i St. A. Kem"W 08tatnich czasach krążyły po Moskwie czyzn i 253,000 kobiet (ogółem 390,000) czyli
pnera zawiera tematy następuj~ce: Przesilenie
pogł'Jski o zamachach na życie gen.-majora Trerazem z poprzednimi 670,000. W warsztatach
·obecne. Brak kredytu. Sprawy Tow. kredytopowa, spelnionych w tem lub owem miejscu. pierwszej katego~yi pracowało 25,000 dzieci powego m. Warszawy. Kredyt ua prowincyi. Siły
Szczególnie uporczywe pogłoski kr~żyły w dniu niżej lat 14, w warsztatach drugiej kategoryi
przemysłowe
i sUy rolne Królestwa. Sprawa
14 ·go stycznia, które jako miejsce zamachu wska- 16,000 - ogółem 41,000, w tej liczbie i3~,000
wykształcenia rolDlczego w świetle nowego prazywały ulicę Czernyszewską. Publiczność zapydziewcząt.
W hutach szklanych, w fabrykach
Wa. Kursy rolniczo-ogrodnicze 1f Pszczelinie.
tywał .. redakcye pism, które zaprzeczały pogło
papieru i tytonio pracują d~ieci lat 9 ciu. Dzień
.Zrzeszenia rolników naszych (syndykaty powia~ skom jako bezpodstawnym.
pracy liczy przeciętnie 12 godzin, cZ~8to jednak
towe i delegacya współdzielcza). Zapomogi dla
Tem też większe wywołała wrażenie wiado- praca trwa znacznie dłużej. Płaca robocza jest
straży ochotniczych .. Sprawa. wodooiągów i kamośó o zamachu istotnie spełuionym na życie ,ge-I bardzo nierówna. W fabrykach
bawełnianych
nalizacyi m. Waraza wy w świetle cyfr. Cder
! llerda na dworcu kolei ielaznej Mikołajewskiej.
tka<i"kich' robotnik zarabia 18 kop., a rob6~nica
<lzie8toletnia rocznica. Projekt budżetu m. WarOkoliczności, w jakich spełniono ten zamach
12 i pól kop. dziennie. Tylko w fabrykach że
S~wy na rok
1905. Położenie ekonomiczne są nast~pujące:
laza
i maszyn płaca wynosi przeciętnie 50 do
wcbec wOj?y i ruch kur8ów i cen.
O godzinie 10 1/ 2 , jak donosz~ "Nasze Dni", 60 kop. dziennie, a u bardzo zr~cznych robotniD~iał eR'llbiorów
i sprawozdań) zawiera ze stacyi kolei MikołajewRkiej odejśó miał do ków wzrasta niekiedy do 1 ru bla dziennie. N aOceny prac następujących: A: Esmeina cZasady Petersburga pociąg pośpieszny, w którym jechał tomiast w fabrykach zapałek spada do 7 i półprawa konstytucyjnego) przez N, Dr. St Ku- Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Sergiusz 12 i poł kop. dziennie dla dorosłej robotnicy
t.rzeby c.Finanlie Krakowa w wiekaoh średnich), Aleksandrowicz. Gubernator moskiewski i ko
i do 4-7 i pół kop. dziennie dla małych dziew~l:Iąndel Kl'akowa w wiekach średnich), "Han- mendant placu gen.-major Trepow, pomocnik na- cząt. Kontrolę nad sprawami przemysłu wyko~el Polski ze Walchodem w wiekach średnich czelnika miasta i władze żandarmskie odprowa- nywa urząd dla. handlu i fabryk, który załatwia
l .~Starolltowie, ich
początki i rozwój w XIV , duły Wielkiego Ksi~cia. Dano pierw8zy dzwowszelkie sprawy, dotycz~ce ~ewn~trznej i we:leku-przez dr. Z. Daszyńsk~·Golińską, L. Cy- ne~, na8~~pnie drugi. Zamkuię~o drzwi. wagonu wnpirznej organizacyi przemysłu, a wi~c wykoUISkiego c. Przyczyny upadku rolnictwa i głodów WIelkokSIążęcego. Służba kolejowa mIała już nywa nadzór nad budową warsztatów i nad ko.
.RosJi> -przez W. Zwo1ińskiego i Sto Koszut- . dać trzeci dzwonek.
tłami, nad prac~ robotników i terminatorów, ieh
lego "Nasz przemysł wielki na początku XX
Generał Trepow stał ukryty szynelem, zaslo I wychowaniem itd.

:k.

I

6

ROZWÓJ -

Poniedziałek, dnia 23 stycznia 1905 r.

].i

1'8

Polożenie robotników iest godne poża)l)wa- ! japońskie, ale zostały strzałami odparte. D. 19
gwardyj, kt6ta ściąga na pozyrye lliasę cficeDia. Odżywiają się źle i są pnepracowani. Rząd b. m. japończycy ostrzeliwali ogniem armatnim rów, śpieszących, aby zaopatrzyć' we wszystko,.
ma w najbliższym cZ98ie złoiyć parlamentowi wzgórze nowogrodzkie i wieś Jalunsian, poezem co jest im potrzebne. Dowódca armH odwiedził '
obszerny projekt prawa, dotyozący wielostron- wieczorem w7górze Putiłowskie i wsie gachepu dzisiaj ten oddział. D. 18 b. m. japończycy'
nych reform w tym względzie, domy wedle te- " i Pudjatnn. Nasza artylerya oiltrzeli wllła roboty ostrzeliwali ogniem artyleryjsl.tim wieś C'tinchi·
go projektu, przeznaczone na lIiieszl\"snia dla. ro · japończyków na południe od wsi Nanganta. Na- zaj i wzgórze putiłowskie, to ostatnie szimozami.
botników, podlrg&ć mają I!pecy?'l~ej kontroli sa- sze wojska znajdują się 'IV u~p08obieniu wycze- W nocy na d. 17 b. m. wywiadowcy pułku pienitarnej, motory parowe mogą być używane tył· l! kującem, przewidując wielką bitwę której pra· choty odeszli i do tej pory nie powró(lili.
ko po uprzedniem zbadaniu przez (doośn~ wla- gną, znudziły się botfiem nieczynności~ w oBtaLondyn, 21 stycznia. Według informacyj.
dzę; nie wolno korzystać z pracy dzieci poniżej
tnich czasach,
Biars Reutera, nota okólna Baya w sprawie nie·
lat 11. .
I
Suehetun, 21 stycznia. Wczoraj przy wZ'lie-1 tyklllnoś:!i Chin doznała dobrego ~rzyjęci8. u. moAby jednak nie wywołać przesilenia w przt:- ! sien:u się rosyjskiego balonu obserwacyjnego ja- c~rstw neutralnych. Celem noty Jest zapobleże
myśle, ktory oparty jest w znacznej częśCi na I pończyey skierowali nań ogień szrapnelowy, lecz me t.erytor.yalny~ z~.borom z końcem wOJny, zapracy dziecI, wprowadzono na przeciąg lat na- utylery& rosyjska nitychmiast odpowiedziała, i bezP.lecze~I~ .polItykI otwartych wrót I ~trzy
stępują<w ograniczenia do ogólnego zakazu: dziepoczem dzhla japońijkie z'l\milkły. Tegoż dnia mame dZl8IeJsze~o porządku :zeczy w ~hID.ach.
ci powyżej lat 8 mogą pracować w ci~gu lat 2 rankiem ochotn 1cy rOilyjscy zajęli na pra~em Dlate~? noty Ule wysłano am do &<)syl 3m dopo zaprowadzeniu prawa, dzieci powyżej lat 9- skrzydle południowy krauiec wsi Siaodan. Sci- JapoDlI.
w cil!gu lat 3, dzieci .powyżej lit 10-:-w ciąg.u gając nieprzyjaciela, ochotnicy ci przyjęci 'lOFaktycznie nota pozostawia obu stronom wo5 .lat od ~aty og~oszeDla praw.a. Młodzl~ż pon~· stali ogniem ze wzgórka wulkanicznego na w8cbó~ jującym załatwienie sporu na teatrze wojny, POdl
żeJ lat 16, a ~otHtty. powyżej tego .wleku .me
od wioRki. Po upływie czterech godzin łańcuch którym rozumie się wyłącznie MandŻ'urya.
mog~ pracowac . pO[~llędzy 10 godz. wieczór l 4 . japońskich strzelców pojawił się od strony wsi
W kołach dyplomatycznych panuje przekog?dz. rano z wYJ.~tklem pewnych. w Y8zcze g ól-1 Mamykaj, lecz na atak uie zdecydował się. Po nanie, że do zawikłań żadnych nie przyjdzie, ponlOnye h w prawIe w.y padkow.
stosunku do południu '· artylerya rosyjska rozpoczęla ogień do niewaź mocarstwa zgodzily się jui uprzednio na·
tych 8a~ych os?b dZIeń pracy me może prze- robót szańcowych pod wsią 'futajcy i rozpędziła utrzymanie (8tatU~ qUO)
",~ższ~c. 12 god~lD, muszą one k?rzysta~ ~rzy- robotuików. Tegoż dnia rosyjscy ochot.niey zmu.
Pekin, 21 stycznia. Oprócz licznych instrukn~JmOleJ z 2 dm ~dpo?zynku w CIągu mIesIąca; I sili do rozsypki sekretną widetę japońską, portorów japońskich, wzywanych przez Chiny dla.
~le wolno korzystac z .IC~ pracy w .za~łRda~h
wali do niewoli jednego podoficera i wyparli j~- obejmowania tworzonych posad, rząd chiński zaI w przemyśle! .zag~azaJącym
zdrowIu l · ŻyCiU. I pończyków ze wsi Tozdsl.Jn, Sintajcy i Chupu- mierza. zastąpić japończykami wszystkich instrukNa. wy padek smlercl, a~bo kalectwa. p~dc~as łandcy. Tegoż dnia wreszeie artylerya jllpońska, torów zagranicznych. Fakt ten świadczy o wzmapracy, pr.acodawc~ ponOSI koszty leczeUl~ l ple- wyjechawszy na. swoje pozycyc, 09trzeliwala ro- cnillniu się wpływu japońskiego w Chinach, z ulęgnuw3lua, płaCI połowę zarobku, o ~le sta~
syjRkie pezycye, lecz bez rezultatu. Po dniach szczerbkiem innych narodowości.
chorego w'ymaga dłuiszeg? od'p~czJ~ku, mi 5 d~t, l, mglistych i mroźnych zapanowała obecnie pogoWaszyngton, 21 stycznia. Poseł iapoński zapłac~ za dwa lata przynaJIDDleJ (Dle wyższą Je·
da ciepła słoneczna.
wiadomił sekretarza stanu Baya, że jednym z cednak od 250 jen), jeśli .robotnik został. inwali~ą,
Glifu: 22 stycznia. Dnia 21 stycznia O go- lów, dla których Japonia prowadzi obecn~ woj·
koszty: pogizehu do ~,O Jenó~, wreszCJe obo\'uą- dzinie 10 rano przybyła tu dżonka z 27 osoba- nę, iest zachowanie całości Chin, jako jednostkii
zany Jest wynagrodzl~ rodzlDę pozostałą w: sto- . mi ludności cywilnej Portu-Artura, a w tej licz- administracyjnej. Dlatego nie można mieć ża
~nnku półtorarocznej płacy do wy80koścl 200 bie 5 kobiet. Dżonka wypłynęła z Port'ua-Ar- dnych wątpliwości co do zachowania się Japonii
Jen.
tura dnia 20. Wi~kszość przybyłych są to ofi- w tym względzie.
Robotnicy j u~zędnicy, zamieszkali w domach cyaliści domów handlowych rosyjskich i zagraLondyn, 21 stycznia. w TimesU, .piszą.c ó przyfabrycznych, W wypadku kalectwa, albo choroby nicznycb, jak również rzemieśl.nicy. Przy by li sz.ły~h operacyach es~adry. Roźestwten~klego, ~ó
korzystają z opieki pracodawcy w ciągu 3 mie- /.opowiadają, że około wyspy Chwaot8Zfltltao dżon:-. .'.".1" Jakob! t.en ost~tn! zamler~at kr~życ po oceasięcy; on też ponosi koszty pogrzebu w wypadku I ka "I·ybakami, natkną.wszy się na minę, wyle- Dle Ind~Jsklm, Dle posuwając SIę ua wody
śmierci.
I, cida
w powietrze. Rybaków tonących ocaliła! wsch?dme. Jest to bardzo trudne, wyu:aga eza______
d!onka, idąca z Portu-Artura.. Również komn- soweJ podstawy, a tymcz~sem .wszystkie wyspy
nikują przybyli, źe łowczy Najwyższego Dworn I należą do cud~ych pos~adłoścl. .W zw!kłycb
_ Bahszow, S. Radam, lekarze Czerwonego Krzy- " warnnkach p0t;lllędzy teml wyspami komumk~cya..
I h, prezes
rady miejskiej Werszynin, skarbnik utrzymywana Jest r2a.dko; pod ,,!zględem ' ,,:oJen:
Nlejełow, oraz wielu kupców znajduje się jeszcze nym. są o~e bezbron~e. JeżelI R?icg.twlenskr
w Poreie-Artura. Dziś oczekiwanych jest pięć b~dzle krązył trzy. mles,'ąCf', aadmm1heya .anPetersburskiej Agencyi Telegraficznej.
dżonek z mieszkańcami Portu· Artura nie bior~- I gtelska mUSI zabezplec"yo te wyspy na wypadek
-s- .
cymi udziału w akcyi wojennej. Jap~ńczycy nie możliwego odwiedzenia. ich przez rosyan.
Petersburg, 21 stycznia. Według urzędowych zapew~i1i tym osobom żadnych wygód w podró. Londyn, 21 styczma. .Partya .12 głównych'
da.nych z dnia wczorajszego usta.ły roboty w 174 ży. O peracyi przekazowych dokonywa bank 8zkl perów okrętów r~ backIch . ~YJecbała .z Bulb
fabrykach.
chińsko-rosyjski, aź do czasu odjazdu wszyst- do Paryża, aby ~ł)życ ~eznama. w .8pra~le wy
Liczba. robotników, którzy zawiesili prae~ kieh osób, nie biorących udziału w wojnie.
padku na ła~J(IY. węgorzy. NazWisk Ich ~IC o?ło.
dosięgła 95,870.
Gbuansun, 22 stycznia. Onegdaj odbywała swn?
Pra~le WIadomo, że są to glówm. ś~18d:
Wskutek Eawieszenia robót we wszY8tkich się karabinowa wymiana strzałów z partyą ja- kO~le,. szklperOWI? st~tk?W,. które naJwlę~eJ!
drukarniach dzisiaj wyszła tylko jedna gazeta pończyków, odbywających rekonesans przy po- uCl~rpI.ały. od Og~l~ l r sYJs~leg). ~~ród D1cl.l·
"Wiedomosth na~zelnika ~. Pe~ersbnrga, drnkó./sterunku ochronnym. Oprócz tego ochotnicy ro- znajdUje Się właścIcle fio.tylI ryback.Hl~.
wana w drukarDl naczelnika masta.
syjlcy wysunęli liIi~ nsprzód i równiey. zawiązali
Sztokholm . 21 sty.czDla. B_vly ml1llster spraw'
"Prawitelstwiennyj Wiestnik" wyszedł tylko wymianę stnałów z japończykami. Tegoż dnia ze~nętrznych Llgerb~lm, zastal dyr~ktorem wyżw ksttatcie półarkusza.
jap.ończycy ogniem działowym ostrzeliwali wzgór· szeJ s7.koły handlowej w SztokholmIe .
• Petersb. Zeitung" ukazał się w ograniezo- ki wulkaniczne Putiłowski i Nowogrodzki, wieś
Sztokholm, 21 stycznia. Dzisiaj w Wa8zyugnej LI zllie egzemplarzy, ogłosiwszy wiadomość, Cboud, oru t. zw. "redutę Niedielina", zajmo·
tonie podpisano umowę w sprawie sądu polubuże dOIl1.lo do porozumidnia się z robotnikami
wan~ przez jedtn z pułków piechoty.
wnego pomiędzy SzwecJą i Norwegią a Amei gazeta w dalszym ciągu wychodzić będzie reGnnsiamutuń, 22 styczni~. Po dawnemu pr).
ryką·
gularnie.
goda ciepła. Od czasu wyprawy gen~rałlL Mi.
Berlin, 21 I!tycznia. (Reich!!anzeigen donoOprócz tych ani jedna gazeta nie wydała szczeuki starć bojowych nie było. Natomiast Sl, że d. 20 b. m. do robót w okręgu górniczym
nawet dodatku.
kanonada działowa na lewem skrzydle staje się orzybyło 46,896 robotników, nie prżybyło zaś
Telegramy c:Agencyi Petersburskiej rozsyla- coraz silniejszą. Czterech żolnierzów rosyjskich, 204,724.
ne są w rękopisach.
którzy od{hielili się od partyi zbi'erają~ej by?ło
Moskwa, ' 22- stycznia. OJbyło się tu pierwc: Wiedomostb naczelnika miasta sprzedawan rbińc'T.yków, schwytali chińczy.ry, zwu~zah Ich sze pOlliedzenie nowoobranej rady miejskiej. Pl)
ne s~ ua ulicach po 50 kop.
.
. i spalili na stosie.
uab,)ż(ń.twie radni przysięgali, a pretydcnt
P" ulicach przechadzają bię robotnicy dużeOhuansun, 21 tsycznia. D.t.i"liaj rozpoczął miasta zwrócił się do ni;:h z. przemową, wskazu·
mi grupami.
I' czynności oddział Towarzystwa ekonomicznego
jąc ważnOść zachowywania tradycyi, które były
Pa trole krąż~ po mieście.
P.,rz~d()k nigdzie nie zakłócony.
. '- ,.. :
'.~'
.
.
\ . ~t
'
"
.,~ ~
",~,
Sachalin, 21 stycznia. Mim9 drożyzny i bra· !
102
ku a.rtykułów spożywczych, . przybyli tntaj z. Niś. f p.
kołajewska kupcy, celem zakupu towuów, ponieważ zapasy w Nikołajewsku są bardzo
czerpane. Miejscowa administracya za.bron.iła ~y- ___
~ozu towarów z wy81)Y, kupey powracają WIęC
Z nicz6m. Rozpoczął sit4 przywóz mięsa jeleniego z półnoCy, sprzedawaBego po 8 rb. za pud.
Starszy Zgromadzenia krawców, .
Wiele tego mięsa wywożą wprost do Nikołaje\'\'
po krótkiej lem: ciężkiej chorobie, zasnął w Panu d. 22 stycznia, przeżywszy lat 59.
ska. Wynajem podwód do Nikołajewska i z P'o,Pogrążeni w nieutulonym żalu żona, córki, synowie, zięć, \l"nuk i wnuczka zapraszają krewrotem dawniej kosztował 80 rb., obecnie zaś do
wnych,
przyjaciół i znajomych na wyprowlI:d~enie z~łok we wto:E"k, dnia 240 stycznia, o godz. ~'/~
200 rb.
po polu aniu, z domu Szkoły Schei?.1erowskleJ na Ks:ęzym ~lY~le, n!l' Stary cmen~arz ~atollckl ..
Gbuanszan, 21 stycznia. Dnia 19 b. m. ~od
Nabożeństwo żałobne za spokoJ duszy zmarlego, odbędZie Się w srodę, w kOŚCiele sw. Krzyza.
dziale strażniczym odbywała się wymiana strzałów karabinowych. W nocy, na 20 b. m., do natllegO oddziału strażniczego zbliżały się podjazdy
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d u szą rady ruiej skiej moskiewskiej. Postanow:o ·
no p u sł ać m(1skiew sk iemu uni wersytetowi z powodu 150-letniego istnienia telegram z tyczeniami. Pierwsz!m kandydatem na st anowisko
.prezydenta miasta, jak o kazało się. z wyniku
d osowania, zcst~ ł ks. Golicyn, który otrzymał
127 ~ło s 6w na 137 głosów wogóle.
Berlin, ~~ stycznia. Kanclerz oświadczył w
parlamencie, iż rząd postanowił pośredniczyć
w zatarg u pomiędzy właścicielami kopalń a robotnikami w weslfahkim okręgu górniczym.
Sekre tarz ~, tlinu do spraw wewnętrznych ł
rzeszy hr. Pllsadowski, oświsdczył, że rok owa - !
nia o zawarcie traktatu handlowego z Au!!tryą
dotąd nie
doprowadziły do celu.
Załatwienia
8prawy oczekiwać ~l szelako można w ciągu nadthodzące!!o tygodnia.
Paryi 22 styczn ia. Mów i~, że przy formo waniu swojego glibioetu Rouyier gtara się o tu,
aby reprezentow a ne w nim były wszystkie stron lJictwa republikańskie, zaczyuając od progresisty
P"incarego,. a kończąc na socyalistach. Dobre
'Wrażenie sprawia p :)z0stanie w nowym gabinecie
. D ~ lca!!H~~o.
Madryt, 22 stycznia. W czoraj z powodu
dnia swoich imienin, wydał król powszechną,
. amnestyę, która. stos:Ije sj~ także do deputowanych b~d~cych pod Aledztwem sądowem. Amne!ltya jeilt wypadkiem. doniosłego znaczenia polityczneg n •
Białogród, 22 st.roznill.. Odbyło się posie ·
dzenie rady ministrów, na której obecni byli
WS'f,yiJcy ministrowie oprócz ministra skarbu,
Paczu, nieobecnego ~ p Gwodu choroby.
j
Białogró1, 22 stycznia. Rząd postanowił
wni€Ść do skupczyny
projekt nowej p o ży c zki
dopiero p ll pe wnym czasie N a paśc i 11 2. rząd u- I
trudniaj ą p omyśln A 'przeprow adzenie . tranzakcyi
'ftnanso~ej zagrl.\uicą.
.
Nowouerkask, 21 st.ycznia. Od było się tuposiedze nie komisyi, złożonej z pl'~e d Btawicieli
administrMyi pod przewodnictwem wo jskowego
atllmana na czelnegO) w kw estyi opracowania projektu zuprowad ;. e cl ia ziemst wa w ziemi kozaków
dońskicb. Proj e kt komitetu ziem1kiego, który zalec~ nad a ć oso ', ne f:)rmy ziemstwa dla kozactwa
i ludu włościań"k iego, nie w a lazł poparcia .

!
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I

I

Kiszyniów, 21 stycznia. Na upamięt 'li enie .
urodziu (JeurzewlCza Następcy Tronu, ziemnwo
gub~ruialne w~znaczyło po rubl~ 5,000 na każdy
pOWIat, na cele ośwIaty l~doweJ.
. Sy~feropo~, 2~ styczDl8. JQt~o otwarte bę- ,
dZIe posl~dzeDle .zlemstwa gubermalnego, a. będz ,.e UU(~ lDt.ere8uJąc~ ze wzgl~.du DA nast.ępuJące
re.fer:.ty. :Vyłł!c~enle z pod. J~ryzdykcYl sądów ł
",łoścl ańiklCh spraw nauczJCleh ludowych; roz-,
szerzenie wpływu ziemiltwa w 'prawach oświaty
ludowej; swobodna sprzedAŻ win przez hodow ców szczepu winnego; wreszcie roz~zerzenie dro - I
bnego przemysłu wśród ludu wiejs itiego.
Ryga, 21 stycznia. Dtisiaj parowiec <Jermak:. oswobodził z lodów trzy parowce z Ilie- I
dmiu, zntrzymanych do wiosny. NuwJ icb <Astarte", "Atlas", wAleksandrl1:', .Syryu8z:., · ~Elio:.,
<Mandart" i <Jeddo". Cztery oswobodziły się I
z l odów same i odpłynęły.

I

wę rozdziału Kościoła z państwem

odroczyć do
kadencyi prawodawczej.
Poznań, 22 stycznia. Redaktor <Dziennika
kujawskiego", dr. Ulatowllki, został skazany
w Inowrocław. iu za obrazę radcy rządowego Waschowa na l~ztery miesiące więzienia.
Paryż, 22 stycznia. Rouvier utworzył nowy
gabinet teka wo'ov J'eszcze nie obsadzona.
'
J J
(Pat1'z St1'Onę 3-iq).

przYilzłej

l

I

ZĄGINĄŁ

i żółty,

l

Od naszych Korespondentów.

i

PIES

duży,

pysk czarny, wabi się ~;~'lanru", obroża skórzana.
Znalazca zechce odprowadzić go za sowitą nagrodą, na ulicę Piotrkowską
nr. 200 mieszko 5.
83- 3

I ................................., ................
Paryż,

22 stycznia.
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R ;uvier zamieru. spra-

Składy
Towarzystwa Akcyjnego

=
~

"Ł.

i

-- I

i Kantor
Handlowo-Przemysłowego

J. Borkowski"
mieszczące się dotą d

~ (
przeniesione zostaly na

ul.

••

przy ulicy

Widzewską N~

Węglowej

GO.

nr. 9

23-6-
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MAGAZYN MEBLI Akc. Tow. Zjednoczonych Stolarzów w \Varszawie, Filharmonia, Sienna 2. 1830

Zarząd To arz słwaŚpiewaczego

"

L

"

ma zaszczyt zawiadomić P. P. Członków, że 6 lutego r. b.) t. j. Vi poniedzialek o godz. 9 wifczorem, odbędzie się w lokalu własnym (Piotrkow'Ska 108),

lw~~zajn~ waln~ z~mma~~ni~ ~zł~n~~w,
Porządek dzienny obejmuje:
a) przeczytanie protokulu poprzedniego zgromadzenia,
b) balotowanie kandydatów na czlonków i
c) wnioski Czlonków, ktore winny być zlożone Zarządowi na tydzień
;przed zgromadzeniem.
99-1

. Ogólne Zebranie

:Członków

Rzeczywistych

ŁóUzkie~o Oaaziału Warszaw8kie~o T-stWH HJ~ieniczne~o.
Stosownie do § 15 Instrukcyi Łódzkiego Towurzystwa' Hygienicznego, Zebr:;tnie Ogólne członków rzeczywistych oabędzie się w poniQdzialek dnia 6 lutego r b. w lokalu Gieldy przy ulicy Dzielnej X~ 1
o godzinie 9 wi. eczorem.
Porządek dzienny obejmJje: 1) Sprawozdanie Sekretarla Zarządu
z działalności Oddziału w r. 1904; 2) Sprawozdanie Komisyi Rewizyjnej;
3) Wnioski Zarządu; 4) Wybory czlonków Zarządu, którzy ustąpili bez
balotowania.
W razie nieprz~bycia czwartej c.zęści czlonków rzeczywistyrh, na8tępne ogólne zebl'ame, stosownie do § 18 Instrukcyi odbędzie się za dwa
tygOdnie, t. j. 20 lutego r. b. i ważne będzie bez względu na ilość ze100-1
. ranych.

Do mojej przędzalni bawelny
trzebny doświadczony

po-

młody człowiek
do składu i ekspedycyi przędzy.
103 ·3-1
Ata .., m O•• er.

Drobne
Bufetowa

ogłoszania.

zdolna, mloda, z dobremi
poszukuje posady bu·
fetowej lub kas~erki. Wiadomość ul. Głó
wna nr. 47 m. 1, zastać można zawsze.
1]1-3- 1
-o=--w-'i-e-S-f:a-;f'""y-s'-:-k-;-le- p-o-w-e--:-i--=-2-S-z-"yl d y tanio
do sprzedania. Wiadomość w sklepie
107-3 2
ulica Fabryczna NI 1.
ortepian dlugi w niezl:ym stanie sprzedam tanio. Pasaż Szulca nr. 4 m. 21.
-::-::--:-_~--,--:--_--;--_--;- 90- 3.- 2
lody człowiek, znający dobrze ra. chunki, Władający językami rosyjskim
i polskim, pOSZUkuje jakiegokol wiek zajęcia
Długa 4 mieszko 19.
109-2 2
leko od 30 krów oldenburskich do
. sprzedania z odbiorem na stac~i Łódź
Kaliska. Wiadomość sklep spożywczy
Zdrowie, u}. Widzewskll 70.
95-2-2
grodnik bezdzietny potrzebny na wieś
u o warzyw, drzew owocowych i parkowych. WIad o mość w aptece l\1iillera
w Łodzi.
89-3-2
kazyjnie tanio do spr.zed~nil\ rzeczy
domowe i maszyny do szy~ia. Pańska
3-10.
115-2-1
otrzebny matematyk do przygotowania
dwóch młodych ludzi do egzaminu
konkursowego na Politechnikę warbzawska, _lfizyka i matematyka). Oferty w Administrac~i "Rozwoju~ sub .Politechnika".
91-6-2
oszukuję trzech tysiący rubli, dlaktórych odstąpię pieL'wsze t.rzy tysiące
z dziesięciu, które mam na łódzkiej I1leruchomo 3ci. Towarzystwa niema. Adres
Pasaż Szulca )i 16 mieszko 7.
112-2- 2
pralnia do sprzedania. Widzewska nr. 33.
_.---:--:_~113-3 -1
poti:zebna zaraz pa~ienka do cukierni,
116-2- 1
Konstantynowska nr. 7.
świadectwami,

F

M
M

O

O

P

P

rządca do majątku
Tamże do wyogród owocowy z ziemią

otrzebny zaraz
Pziemskiego
z kaucyą·

dzierżawienia

na dogodnych warunkach. Bliższej informacyi udzielić może Administracya .Rozwoju".
940-5.- 2
panienka z prowincyi, władająca rosyj skim, polSkim i niemieckim językiem,
pOSiadająca chlubne świadectwa, obeznana w branży cukierniczej, poszukuje posady kaSJerki lub biurowego zajęcia. Wiadomość ul. Andrzeja nr. 1 m. 7. 102-3-2
potrzebna kobieta piśmienna, pisząca po
rosyjsku i niemiecku. Będzie zupełną
gospodynią domu. Oferty proszę skladać
w Administracyi .Rozwoju" pod literami
L. A.
105-3- 2
utynowana ekspedyentka, wiadająca
językami polskim, rosyjskim, franc u skim i trochę niemieckim, poszukuje posady w sklepie, kantorze lub biurze. Wiadomość, Piotrkowska 40, sklep galanteryj 114-3.- 1
ny.
dziełam lekcyj robót lykowyc~faftu
białego, kolorowego i różnych robót
w domach prywatnych i u siebie za bardzo malem wynagrodzeniem. Ulica Bene92-3.-2
dykta nr. 18 m. II.
iolonczela z pięknym tonem do sprzedania. Dzielna)& 13. Zakład foto88-3Sp~
graficzny B. Wilkoszewskiej.

R
U

W

araz do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią
Z pokój i kucania i pokój kawalerski:
103-3-2
Konstantynowska nr. 49.
Zaginąl paszport na imię Jana Milczarka, wydany z gminy SUjki, pow. kuto
101-3- 2
nowskiego.
Z

powodu wyjaZdu jest do sprzedania
Sklep spo~ywczo-dystrybucyjny. Wiadomość ul, Miedziana nr. 3 w sklepie.
97-3--;2
Zaginął kwit od karty pobytu na imię
Tekli Dymsklej, wydany z fabryki PoznańSkiego.
98--3--2
aginąl paszport na imię Józefa Bier·
nackiego, wydany z gminy J eżew pow.
brzezińskiego.
99- 3-2
Zaginął paszport, wydany na imię Hersza Ledermana przez wójta gminy Pilica, olkuskiego powiatu, kieleckiej gu108-3-2
berni!.
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Poniedziałek, dnii\
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SPIłZĄCIKOWSKI

l.

Łoda,

Piotrkowska 54

róg Dzielnej

Hurtowy i detaliczny

Od Administraeyi

. . JA.- . . . -.,..,fi
i 41). : . - O. .O-~

"-C.

'o

poleoa: Odstałe wina kuracyjne Węgierskie, Francuskie, Reńskie, Hiszpn.ulkie, Wloskie-"Vermoath" tudzież koniaki kuracyjne, oraz rumy i likl6ry kraj owe i zagraniczne.
białe i czerwone od 40 kop. do 1 nbla za bu,telkę.
dy staropolskie od 60 kop. do 10 rb. za butelkę.

Wina Krymskie:

Kawior

astrachański

lilo-

171-r-273

2)
3)
4)
5)
6)

,. "~Ó~i!W~I~"

I

~.

_

poleca: freblówki, bony różnych narodowości, gospodynie wiejskie i miejskie,
osoby do pielęgnowania chorych, ogrodników, kucharzów, lokajów,
1r_54235
wożnych, portyerów, bufetowe, krawcowe, praczki, kucharki, młodsze,
niańki i slużbę. Rekomenduje tylko z dobremi świadectwami.
Woźnt obowiązani przy zgodzie przedstawić znak firmowy "Praca".

I

NOWE PAPIEROSY.

co

Braci Polakiewicz.

Alojzęgo

moczopłciowe

w Łodzi
ul. Przejazd NR 8~JJ.:52 ~l.

Il
I

i skórne

męskie

00 0

Garnitury frakowe'
Garnitury surdutowe
Czarne spodnie i kamizelki wwyborze
wielkim
aO wynajęcia uEmila Schmechla,

ulioa Piotrkowska ,gO
poleca: nauczycieli, nauczycielki na ~
ł miejsca stale i de:ni-place, freblówII ki , bony różnych narodowości.
ft
~

I

m

;~t. ~RtOOt~~,

gardła,

przeniesiono

nosa i uszu,

POWRÓCIŁ.

D-r Feliks Skusiowicz

Przyjmuje: 12-11/~ pop'. i 6-8 wieczorem.
panie 5-1) popo!u.
607-d·123
W niedziele i święta od godz. 10-1 pop.

Dr. A. Gresglik
Od

81/~

-11 1/ 2 r. 6 -8 wlecz.,

pRuła

23 grudnia

.zginął

PiES

~

ULICA

PRZtJAZD

m 12.

I

. pracownia haftów
1156 ~
i znaczenia ' bielizny g

~

~ D. MAIUllKIEWIClOWEJ ~
~

m

ulloa Przejazd N: 12, m. 14,

w podwórzu, w oli cynie, II

z

""

,q

piętro,

i

t przyjmuje wszelkie roboty w zakros
~

haftu

~

we stara.nnie na czas oznaczony,

popołudnln.

d 88

po

wcho'dzące,

możliwie

nizkich cenach.

Przyjmuje się ucz(3nice.
ULICA

PRZEJAZD

m 12,

"O

9

Ilł

~
l,

ulepszenie XX-go wisku.

"Całą· parą"

O

~

wykonywa tako·

JOHNA

przenośnym piecykiem oszczędnościowym do usławiania \V pralni, łazience, kuchni
albo też bez takowego do zaatosowania na każdej domQwej kotlinia'! kuchennej.
szczegółach.

-

II _Egzystująca od lat 14 wŁodzi

W niedziele i śwł~t!i 9 r. do l pop.

Maszyna do prania
Doskonala konstrukcyfl 'w najmniejszyoh

ul.

rasy angielskiej, średniej wielkości, brlldno-biały z obciętemi usz!,mi i ogonem~
zowie się Boks. Uprllsza ~ię o odprowa.
dzenie go do domu, ulica Srednia nr. 21,
mieszkania nr. 1, za nagrodą. 92-3- 2

w

5-6

ll!L

M 145,

Przed sklepem przystanek tramwajowy.
1029-d-74

Ol

Choroby skórne, weneryczne
i moczopłciowe.

Patentowana w Rosyi, Niemozeoh i wielu innyoh Państwaoh.

I

II w. ROŚCISZEWSKIEJIi

Piotrkowską;

przyjmuje jak dawniej od 10-12, 5-7,
w niedziele od 10-12 i od 3-5.
Zielona Ni 3, 58-10-7

Najznakomiłsze

z

i

B,uro Nauczyc:elskie

zllarmistrzowaki

CQgielniana 23. 1608

I

~

Nawroi M. lA

Piotrkowska M 98.

I

1875-1::l ;;

IB{lJIa~lfm~~m ft.~• •D~~~U!UJa~

Choroby skhrne i weneryczne
Andrzeja MI i3.
damskie i

2 00

Zakład

o'

Kostyumy maskaradowe

00

Kauoyonowane

Dr. Rabinowicz

zagraniczne (krzyżowe struny) oraz inne
meble z powodu wyjazdu wyprzedaję do
14/'27 stycznie. 1905 roku. Główna M 50
m. 35,
76-:3-3

50
30

Choroby weneryozne i .kórne

Choroby

Feliksy Ariet

7

IOla~~~(n~:& if.HjiOO~~~~lJ~D.~

Przyjmuje od 9-11 i od 4-8,
,panie od 4-5 pop.
1820r30

I Pianino

20
50

Dworzaczka

Choroby weneryczne, I ·

10 szt. 6 kop.

Kaucyonowane Biuro Nauczycielskie

1

95
50

na fortepian, na śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu, duży wybów piesni na chór
m~zki, na skrzypce z towarzy-zeniem fortepianu, kwartet smyczkowy (Op. 2~ l'i 1.)
Wyszly świeżo z druku: "Helenówka"-polka, "Łodzianka" -polka-mazurka,
"Faworytka"- polka, oraz. walce "Moje Kochanie" i "Moment d'or" (zlota chwila),
,
Ządać we wszystkich księgarniach.
1818-dSklad główny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie.

Dr. H. Szumacher

Kwiat

CI')

<i,:>
o

1
1
1

20
75
60
20
20

Warszawskie wydawniotwo muzyoue ,K. D\lTllzaozka i R. Etlisa"
poleca różne utwory

Z.chodnia .MI aa
(obok lombardu akcyjnego) .
Dla panów od 8-11 r. I od 6-8, dla
dam od g. 5-6.
c-89
W Biedziela i święta od 9-12 i od 3-6.

~

1

o

Dr. SI. LEWKOWICZ

...............

Dla prenu- Dla nie8:~mar!!łorów numerat ow
Rb, kop.
Rb. kop.

Każd, z prenumeratorów naszych może sobie wybrać jedno lub wię
cej dzieł po oznaczonej cenie. Biorący wszystkie sześć książek odrazu,
w miejsce 3 rb. 27 kop., zaplaci tylko 2 rb. 2fi kop.

rruboziarnisty bez soli, oraz wszelkie towary w zakres kolonialny i delikatesów wchodzące, Cukier po (lenach stałych fabrycznych,

K:OW;"~~;~$I,

dajemy nasze nakłady po znacznie

Dzieje Polski z olbrzymią mapą, bogato ilustrowane, tomów dwa, opracowane przez
D-ra Feliksa KonecznefJo, w oprawie ozdobnej z libroitu
w broszurze
A. Sturcel: Smok, powieść spólczesna, 2 tomy
J6zef Grajnert:' Dwie, powieść spólczesna
W. Czajewski: lIlie.szko, dramat historyczny
R. Horowiczowa: Zyoiorys Adama MiokiewiOla
Warszawa Ilustrowana (Dzieje starej Warszawy), bogato ilustrowane, w broszurze 2 tomy

oraz sklad herbaty firm

: ' - I . . -a ..

"ROZWOJU".

Dla prenumeratorów "Rozwoju"
zniżonej cenie, mianowicie:
l)

~I~

,. l8

23 itycznia 1905 r.

itp.

Pierwsza i jedyna, która nie drze i nie niszczy bielizny. _ _

Niezrównana

zdolLoSć

robocza.

Łódzka

-

1876-8
fabryki nasad kominowych i wyrobów metalowych Akc. Tow. J. A. John w Saksonii.
Dom Handlowy Cz. C~LEBOtt;S1' I, Łódź, ul. Pasaż Szulc:1 7.
______________--_________________r_#_'J_!e__*$
__
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