,

Łódź, 121vm1905 r..
łf~
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Rok VIII.

Sob. Św. Klary P.
NIedz. Sw. Hipolita M.
Pono Św. Euzebiusza
CElA PRENUMERATY: Wt. Wnieb. N. M. P.
Środa Św. Rocha Wyz.
W Ł-Q D Z ł~
Czw. Sw. Mirona, Pawła
Rocznie rb. 8 k.Pi~t. Sw. F.rmina B. W.
Półrocznie " 4 " _ _
. ł
Kwartaln. ~ 2" Mieslęczn. " - ,,67
Wschod s . godz. 4 m. 38.
Zachód sI. godz. 7 m. 31.
Odnoszenie 10 k. m. , Diug. dnia godz. H m. 53.
Egz. pojec'.yńczy 5 k. :.;;. _ _ _ _ _ _ _ _ _~
t!

Z przelylk,
Rocznie
Pólrocznle
Kwartalnie

pocztową:

rb. 10 kop." 5 " " 2 ,,50
,,,,85

Miesięcznie

w

e

~edakcya

w ŁODZI,
ul. Przejazd NI 8
~ telefonu 593.

Sobota, dnia 30 lipca (12 sierpYia) 1905
K.anlorYI

ro~u.

_ Pabianioaoh u p. Teodora Minke, w Zgierzu u p. Ikierla.

CENA OGŁOSZEN: "N a d e s łan eU na l-ej stronicy 50 kop. za wiersz. Z~czajne og-łoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lu~ jego m~ejsce.
Małe ol'{loszenia po 11/~ kop. od wyrazu (dla poszukuj~cych pracy po 1 kop.). R.e k l a m y I N e kro .1 ~ g I po 15 kop. za Wiersz petitowy.
Za dołączenie prospektów 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uwaza za bezpłatne; rękoplsow drobnych nie zwraca.
_ _ _ _ _ _f!ri!!f\~:.. !iZiJ!,!JI_E'l'fe!lZ&:2:il!l7wBW~J:~

cI;ł22!!;~~@glM!!IIlA_~m

Zlt;T'C':";;~~:~~2~.~

.. Z'.;.. ::.... m.:~~""~·W~Ms:liit ~: ~~~..u..ot! -- at.!, we:aRFWaJSi&ąl

....
:,.'
. W·
arszawska PraI·nim Ch eml.·c'zna, Farb'lar~da
WlADYSlA~IA PIĘTKI,

i ZAKŁAD
reperacyjno-krawiecki

p. f. "Helena." (w Łofzil!i! ~am )

Wykonywa wszelkie roboty w zakres Pralni Chemiczn~j wchodzące, tanio i akuratnie.
Na żą.danie w 24 godzin.......
Łódź. PIOTRK.OWSKA.M III. Telefon nr. 851.
120-102-

g-

Dentysta

dniu Uro·
Jegn Cesarskiej Wys Jk{, śJi Cesanewicza
Następcy Tronu Wielkiego Ksit)cia ALEKSEGO
MIKOLAJEWICZA odprawiooo uroczyste nabo·
żeństwa w świątyniach wszystkich wyznań.
Miasto przybrano we flagi; wieczorem zajaśnieje illnminacya.

1051-1

-------- -----,--_._--

Do większego interesu w Łodzi potrzebny

, Narady

MŁODY CZŁOWIEK
z

j~ZJKa

W

Peterhofie.

gruntowną znajomością

niemieckiego oraz buchalteryi.

o

Oferty sub L. B. składać w Administracyi
"Rozwoju".
1057-3

Dr. Hy~zarn StiDiń~ti
wyjechał.

Wraca l-go września.

1065-2

~cz&i:ł~C19 rJI"CiiągGllwrD
Od l-go czerwca.

Kolej

ri

-#§1g!!/>

liczbie i żydów, którzy wszędzie będą mogli brać
udział w wyborach grupy miejskiej, a zatem
w niektórych guberni:1ch mogił pozyskać i poważną liczbę mandatów.
Z ramieni'a Towarzystw naukowych i korporacyj deputowani nie będą powdywani.
Posiedzenia rady narodowej, według wszelkiego prawdopodobieństwa, będą się odbywały
w Gltczynie.

' Dziś, jako w Wy80ce uroozystym

dzin

KLINKO VSTEYN
powrócił.

I

Fabryczno-Ł6dzka.

Ollohodzi z Łodzi: a) 7.io, b) 12.05, c) 1.38,
d) 3.15, e) 6.10, f) 8.50, g) 1511.10, s) 8.4,5, t) 6.53.
Przyohodzą do Łodzi: h) 7.4,5. k) 9.30, I) 10.15,
111) 3.40, n) 5.22, o) 8.20, p) 11.00, r) 4.35, u) 10.00.
Bezpośrednia komunikacylI. Łódź-Warszawa pociąga
lni - a), e). Warszawa-Łódź - n, p). Zatrzymują się
pOCiągi na wszystkich stacyach - d), h), m), o). W Andrzejowie -a), g), n), o). W Widzewie i Andrzejowieb), O. Łączą się z pociągami drogi Dą.browsklej - a),
d), g), l), m), o). s) kursuje tylko w niedziele I święta,
t) I u) kursują codziennie.

Kolej Wa.rszawsko- Kaliska
Odohodzll do Kan.zal o g. 6.35, 11.46, 4.4,0,
.•• War.zalwy: o godzinie 9.30, 3.08. PrzyohOdzl!
II Kan.za: o godz. 9.17. 2.58, 6.35.

Kolei Obwodowa.
Odchodz~

ze stacyl Łódź-kaliska do Slotwin o godz.
do st. Łódź-kaliska 10.10. Odchodz~ 18
It
do Koluszek 7 .10, przychodz~ z KolulIek do st. Łódź-kaliska o g. 6.20.
U.agi. Godziny wydrukowane tłustym druktem
111latlEaj" Clas od I wieczorem do 6 rano.

-.41.ł.ódt-kal1ska
Słotwin
le

I

odbywających się obeonie w Peterhofie
naradach, cAgcn. tel. r os.) komunikuje szozegóły następu j ąCl':.
.
W t ku obrad do projektu Bałygina wniesioną z o sta ł a bardzo wnźna poprawka, zape·
wniająca w radzie narodowej udział dostatecznej
liczby przedstawioieli włościan,
wybieranych
prze~ nich samych. Zmiana ta wprowadzouą
~ost a ł.1 na żą ianie zaproszonych na naradę przedEtawicieli whJl:~zej własno~(Ji ~iemskie.i. pomimo
stanow c'l.cgo operu, z ja kim projekt ten spotkał
się ze strony ba.rdzo wply wowych przedstawicieli wyż s zej biurokracyi. Następstwem gwałtownych nap8Śc:i na obrońców interesów włośoiań
skich, było niezapro8zenie jednego z wyższych
dygnitv,rzy na ostatnio posiedzenie.
Rada narodowa ma się składać z 490-495
członków, wybieranych za pomocą dwukrotnego
głosQwania, przez bezstanowe grupy luoności,
oprócz d epntowanych włośc!ańskich, którzy będą
wybierani za pomocą trzykrotnego głosowania ze
sfery włośoiań'łkiej.
Oprócz włościańskiej, będą jeszcze dwie inne grupy wyborców: wyboroy miejscy, korzystający z prawa wyborów w miastach, obywatele ziemscy, biorący udział w wy boraoh ziem·
skicb; tędą oni wybierani w pewnej określonej
liczbie w każdym powieoie, a w gubernialnych
zebraniach wyborczych będą twol'zyli jedno ko·
legium wspólnie z wybranymi przez włóścian
przedstawioielami. W nstawie wyborozej zastrzeżono, aby przynajmniej jeden deputowany
z każdej gubernii był z pośród wybranych przez
włościan IOh przedstawicieli.
Ponieważ liczba tyoh ostatnich ma być bardzo znaczna w porównaniu z innemi grupami
ludności, przeto nie ulega wątpliwośoi, że niektóre gubernie będą miały w przyszłej radzie
kilku deputowanych włościańskich.
Liczba deputowanych z każ dej gubernii bę
dzie inna, stosownie do znaczenia w niej tej lub
iunnei grupy ludności.
Na naradzie w Peterhofie oświadczono się
za dopuszczeniem do rady inoplemieńców, w tej

Przywileje szkolne.
P. Stanlslaw Koz.l:owskl zwraca w "Kuryerze Warszaw'skim"
uwagę rodziców na zagrożoną
slusznie wartość przywilejów,
jakle zyskiwali dotychczas posiadacze patentów szkolnych:

Ze wszystkich przywilejóW' szkolnych, o które tak żarliwie ubiega się młodzież, zatraoając
CZę8tO właśoiwy eel nauki, do najceooiej8zycb
mają należtć nlgi wojskowe. Gwcli pozyskaniu
prerogatyw w odbywaniu powinności wt'jskowej
rodzice i dzieci nie cofaj~ się przed żadną c,fiarą.
Pięcioletnia służba wojskowa, obowią~ująoa ogól
mie3zkańró iV i pochłani ćl jąca okres naJpiękniej8zy
młodzieńc~ego żyoia, jest bardzo ciężkim obowiąz
kiem. Uchylać się przed nim nie spollób, ale
można przeoież znakOmicie skrócić ezas przebywauia W szeregach żołnierskich na mocy patentu
8zkolnego. I oto pa tent szkolny, zlIlaszcza sześciuklasowy, zapewniający dgi wojsko we pierwszego rzędl1, stał 8i~ odaawna celem gor~cych
~a'bieg6w młodzieży.
O"tatnie jednak wypadki na Dalekim W schodzie, które t:lk silnie wstrz~snęły państwem i
narodem rosyjskim, spro\vadziły w p o glądacb
sfa miarodajnych na prawa i obowi~zki wojskow-e kardynalną zmianę. Wojna ro syjsko -japvńeb. wykazab dOVlodmc, że żoln ~e rzuwi dzisieJ :jzemu pod grozą klęski nie wolno b;} ć analfahet~, że każdy bez "'łyj~tku 8zeregowiec, jeżeli
ma być naprawdę użyteczny w bojli, musi posia.
d~ć pewną ih ŚĆ wiadcmości ogólnych i f.lchowych, że ma b,ć potrollZ6 strategIkiem i statystą, pontunlerem, Lopogrl:lfem, a nawet elektro.
technikiem. Wiadom<.ś~i tych żołnierz nie nabę
dzie w wojsku, choćby po dwakroć odbywał służ
bę pięcioletnią, jeielt, dzieckiem nie przeszedł
dobrej 8~koły I'oozątkowej i w ezasle " wlaśd wym
nie rozwijlł swoich władz umysł.>wycb.
Uznalo ten L.kt niezbity ministeryum wojny
i za jego inicyatywą ma być wproiVadzone w
Państwle obOWIązkowe nauczanie powszechne
gwoli wytworzeol\l dla przyszłej armii odpowiednio Q:tdolDionych ludzi. A 8koro projekt mini .
stery um stanie się faktem dokonan) m, wówczas
okres 8laiby wojsko"ej, jak to się dzieje na Zacbodzie, dla ogółu mieszkańcóW' ~nakomicie bę
dzie ilkrócony, goyż iolnierz inteligentny w cią.
gu roku więcej I)i ~ nauczy w szere~:icb, niż przez
pięć dłngioh lat zahnkany, apatycz:Jy p.ostak.
Wówczas też przywileje szkolne w stosunkn do
słnłby wojskowej stracą oczywiście, w3zelką ra..
cYł2 byto.

=projekty

ROZWÓJ. -

Sobota, dnia 12 sierpnia 1905 r.

:N2 179

oparte bvło przede· l
Z gazowni. D J'widenda od 1 k.wie.tnia 1904
na dobrowolnych (jflarach; ani bo- ~ r. do 1 kwietnia 1905 r. w gair woi łódzkiej '"
wiem wpisy za naukę, anI dochód z dodatku do obliczoną została na 34%. VI ciągu roku spr~:
twarda konieczność i wzgląd na bezpieczeństwo świadectw handlowych i pnemysłowych (stanowozdawczego w 2,073 latarniach miejs.k.ich..paliło .
państwa. Dzil1iejsi pierwszoklasiści według pra- I wiący prze3iętnie 1,500 rub. rocznie), nie lią wy- , się 3470 płomieni.
wdopodobieństw8 Ule będą jnż korzystali z ulg starczaj~ce na p~k:ycje potrzeb ~zkoły..
Drugie Towarzystwo wzajemnego kredytu.
wojskowych na mocy paten:u i służbę skróconą
J,.~. pa~ mlDlster, skarbu, Jak rówDleż pp.
Kółko przemysłowców i kupców w Łod'li,
w szere~ach odbędą na równi z resztą towarzy - w~c~mlDI8ter l zarządzający wyd~lałem naukow"m r{)bi starania o otwarcie w Ł<ldzl jeszcze jednego
szów. A wówczas f<1tanie się zadość nietylko ra- I m~D!~teryum ~karb!lj . po od~yteJ w tym przed, Towarzystwa w7ajemnego kredytu.
cyi stanu, lecz także wzgl~dom sprawiedliwości, miOCIe narad2ae, oswladczyh delegowanym człon Nagrodzeni med l .
P
.
J r
J
która na wszystkich obywateli państwa nakłada kom rady w d. 9 sierl'lnia r. b., że mieszkańcy rz .. bow k' J
W .a. am~ H ano;l~:' t la 1U8Z ".
bez różnicy równe prawa i obowiązki jednakie. I miasta Kielc maj~ pra·~o korzystać z Najwyżej . ~
.8 l, ,an
e}SIg J enry ~"I te, za d lu·
Jak dalece wszejkI',.v prawa papI'erowe sta;o
'
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t
·
d
.
d
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.
goletDlą
dZlałalnośc
ogmoVl'ei
ochoto
i~"2
za Wler zonej.
czerwca r. . ue wa y 0001 "
t r
dw
' straży
b
'
l
'
się w życiu czynnem bez w:!rtości, dowodzi w tetu ministrów w zalłtosowaniu do szkoły han . czeJ, zos a l nagro zem sre. rnemI meda aml.
dalszym ci~gu wojna rosyjekojapońska, w któ· , dlowej i że prośba ich o zamianę istniejącej dziś
. Nadesłane . Na zasadzIe p.arngr, b 138 ust nrej udyplomowani wodzowie' bynajmniej nie sta- szkoły handlowej na szkolę bez praw, z jE2zy .
wy o cenzurz~ z rozporz~dzellla p. oddz~elnegj)
nCili na wysokości zadania. To tei nauczeni cu· kiem wykładowym polSKim, jako znpełnie legal- cenzora łódzkIego, drukUJemy, ~() następnJe:
dzem, ciężkiem doświadczeniem, posłowie wolno- na, będzie zdecydowana w myśl życzenia mieszcRe~akcy~ gazet.y "~ozwóJ" wydrukoV{ ala
myślni w Niemczech rozwin~li obecnie silną a- kańców w czasie możliwie ja!majpręd3zym, po w;Ni! .17~" z dOla 4 slerp~ltl. r ..b. 8rt.y kuł p .. t.
gitacyę, aby dWolletnia slużba wojskowa była uprzedniem skomunikowaniu się z komitetem mi- ,cZ~gzakl, w którym. mIędzy mneuu .n?~YDlła
dla wszystkich obywateli niemieckich jednakowo nistrów, tak, aby z dniem 14 września r. b. szkozarzut drodze ~elazneJ . F .. brycznołódzkleJ. o Dle
obowiązująca, bez względu na cenzus naukowy. ła mogła być czynnI!! już na zasadzie zmienionej przeprowadzenIe anah:GY wody ze f1tudzlen na
Tylko dla faktycznie zdolnych żołnierzy okres ulltawy .
8tacyach: Widzew, Łódź-Chojny i Ł'ldź-Kadwuletni może być do jednego roku skrócony,
rolew, oraz zwróeHa uwagę na szk1>dliw08Ć tej
bynajmniej nie na mocy martwych świadectw
wody do picia.
gimnazydnych, lecz z uwagi na wrodzon~ żyw~
KALENDARZYK TERMINOWY.
AnaLza sl.nitarna wody ~e wskazan) ch pointeligency~ danego osobnika.
IMIONA SŁOWIA ŃSKIE. D z I ś Sława. J o ~ r o W) żej studzien, jak to udowadniaj~ świadectwa
Drogim ważnym przywilejem świadectwa Rosława.
.
laboratoryum chemiczno- bakteryologicznego dr.
szkolnego jest możność odbywania dalszych stuSTAŁA WYSTAWA OBRAZÓW, ulica. Piotrkowska . Sorkowskiego dla st. WIdzew za Nr. 3229, dla
dyów w wyższych zakładach naukl)wych. Włanr. 16 Otwarta od godziny 10 ranQ do godziny 8 wie- lit. Ł'Jdź - Karolew za Nr. 3230 i dla st. Ł'ldściwie nie je8t to żaden przywilej, lecz sluswe czorem.
Chojoy za Nr. 7445 i 7446 - była przeprowa·
prawo każdego osobnika z dostateczuem wy..
-----dZOilą i woda ze stndzien drogi żelaznej Fabrykształceuiem średniem. W8tęp f!o politechniki
K1ł
CZtlO łódzkiej na stacyacb: Widzew, Łódź-Chojlnb nniwerilytetn w obecnych '~arunkach otwiera
i Łódź-Karolew uznaną 1,ostała na ~n8adzie
:i ak wiadomo, świadectwo dojrzalości, które z
hadania bakteorologicznego . za n i eszkodllw~
wprowadzeniem projektowanej szkoły wolnej zdoodpowiednią do użytku.
,być będzie można przez złożenie egzaminn pańDyrektor drogI, inżynier
8twowego. Oczywiście, że nie wszystkim uda się
Okólnik Arcybiskupa. W ostatnim numerze
(podp.) K n a p g k i.
Rubikon egz~minu tego pomyślnie przepłynąć,
"Pr1,egląllu KaLolickiego" znaldujl my olólnik
Naczelnik kancelaryi M a j e w li ki.
że wielu będzie powołanych, a mało wybranych; J. E. An'ybi'skupawafazawskiego ks. WincenteRewizya na targu , Wczoraj P') pcłudniu,
ale wszak dotychczaa z nieznaczBej liczby szczę- . go COościak Popiela, przypominający duchowienpomucnIk Komisarza II cyrkułu, sprawdzając na
śliwy ch, którym udało się przekroczyć progi IlItwu: 1) zakaz Kościoła, co do należenia do ro- targu rybnym przy zbiegu ulic Północnej i WSchod·
gimnazya.lne, nieznaczna tylko cząstka dociera 'Zme.itych związków tajnych, ('raz 2) obowią?ek· niej, w jakim stanie znajdują się w sprzedaży
do wrót uniwersY1eckich. Szkoła wolna nato- wyjrdnywania zezw(;lena władzy duchownej na ryby, znalazł półtora puda ryb zupełnie zepsumiast, wraz z egzaminem państwowym szczupły prawo zapisywania się kapłanów nawet do go- tych. Ryby rostały skonfiskowane, a sprzeda w ten zastęp wybrańców nauki niew~tpliwie podziwych Itowanyazeń,
jak Tow. popierania Cli. pociągnięty do odpowiedzialności sądowej .
przew. i handlu, byg;eniczne, myśliwskie, je. k
wIEi ny.
dwabnic~e i t, p.; naste,pDie okólnik karci nadKrewGy włas6iGiele d1>mu Właściciele d(ma.
Z wprowa.dzeniem eg~aminu pań:ltwowego
przy uliCy VpJwej pod .JI& 14, Kunegunda l
.l d wn le t Ule)
"
ł żb
.
k
.
b
.
,
.
miernie
wygorowaną czasami 8tOPEi poborów pah
IJ 11
Y wOJs owej, o OWIl!,zuJąceJ
Wil eIm małżo.lnKUwie Kubn, przed awoma tygo·
' h o b ywa t e1·l b ez ro'ż'
rafjalnych; wreszcie wyjaśnia brzmieaie rozpo- dniami w sposób gwałtowny wystApili przeCIwwszys tk 1C
n:cy, przywI'l·
eJe
"1
sz k o1ne przeJ·d Ił w z.s ł u ż ony stan liplc'yn k u, rządzeuia poprzednieg) z d. 18 maJ'a w sprawie ko lokatorce W. A., i(nie urz;'dnikll,
a widzSlc
k
dl'
spisywania
protokółów
nawróct'ń
do
Kościoła
.
. ,
'
a same Slo k oł y, poz baWlone 8Z o twego monopoprzewłgf'l po swoJej
stronie, znieważyli
J'!'! nie
. ucze l"
.
katolickiego.
'ł
"2
l u, 8 t aną SIę
Olamt nowo ż y t neml>.
tylko 8łownie
tle i czynnie. W dniu wcz,orajUwoln enie. Ordynator etatowy szpitala Dtie- szym krewoy właściciele domu stanęli w VII
-:-:-:ciątka JezuIł, dr. Kazimierz Antoni Franciszek
rewirze sądu pokoju mia8ta Łodzi. Sędzia po
Chełchowski i ordynator szpitala prallkie~o dr.
wysłuchaniU świadków, skazl\ł Kunegundę i
Bvle l łlw Władysław Jakimiak, jak
Clgł&sza WIlhelma małżonków K uhu po 1 i pół miesiąca
"Warsz. Dniew. ), u wolnieni zostali z zajmowa- aresztu polieyjnego.
-snych stllnowisk na za9adzie art. 788 ZD. P. r.
Niebezpieozne za.łabnhłoia. W ciągu dni&
t. III o służbie cywilnej wyd. z r. 1896 (art. 77 wczorajszego następujące osoby zachorowały nl\ ulicach
Delegacya rady opiekuńczej
szkoly handlowej kieleckiej uda- ust. o sluibie ey"H. w Królestwie Polskiem z na kurcz żołądka: na ul. Piotrkowskiej nr. 107 Kłndel
la się do p. ministra skarbu z d, 22 marca 1859 r.)
Taniszewski, .handlOWiec, lat ] 9; na ul. Spacerowej nr. 1
prośbą o wprowadzenie do rzeWacław Bobrowski, lat 25, urzędnik; Da ul, Nowo-ZaArtykuł 788 t. III o sluibie cywilnej brzmi
czonej szkoly wykładów w ję
rzewsklej róg ł\żgowskiej Jan Bachcikowski, rzeźnik, lat
zyku polskim. Obecnie, po po· jak następujr: • Urzędników, którzy w przekona- 28; na ul. Piotrkowskiej nr. 193 Jan Belczyński, lat 38
wrocie z Petersburga, komuni- niu zwiC'rzchnoŚ\!l s~ niezdolni do wykonywania i na rogu uL KODstantynowskiej I Długiej Se\veryn Dolkuje pismom rzeczoną informa- powierzonych im obowiązków, lnb z jakiegobądź nikowskl, VI ożny, lat 40. We wszystkiCh tych wypadcyę, którą zamieszczamy poniżej
powodu są nieprawomyślni, albo dopuścili się kach lekarze Pogotowia udzielili chorym doraźnej pomocy_
za "Gońcem" warszawskim.
Ogólne o.łabienie. Przez dzień wczorajszy nawiny, wiadomej zwierzchaości, lacz która nie mo·
etępu;ące osoby uległy. [gólnemo osłabieniu: na ul. PiotrRada opiekuńcza szkoły handlowej kielee· że - b, ć udowodnion~ f ,ktumi, władz2, oi której
kowskiej nr. 193 Antoni Wolbart, tkacz, lat 31, p07.o,
stający bez zajęCia. , odwieziony zostal . do szpitala św,
kiej otrzymała w dn. 20 lipca r. b, podanie od w(dle ogólnych p~zepisów zależy uwolnienie od
Alek:iandra; na ul. Sredniej nr. 27 BlazeJ Slcoczylas, lat
obowiązków, sprawowao~ ch przez tych urzęduidwnstu kIlkudziesięCiu właścicieli domów, kup·
60, pozostający bez zajęcia i przy zbiegu Nowego Rynców i przemysłowców miasta Kielo, z żl4daniem . ków, ma prawo uwolnić ich wedle swego uzna- ku z ul. Srednią znaleziono cztoWluka, lat okolo 40,
nia i bez ich prośby. Władz~ obnwi'1zane są w stanie ogólnego osłabienia i bezprzyto.mnego, któregu
wyjedn~nia zmiany n8tawy szkolnej, odnośnie do
praw j przywtlfjów, przyslDguj~cyeh wychowań· przedsiębrać takie uwolnienie urzędaików bez odwler:iono do szpitala Czerwonego Krzyza, bez , możności
sprawdzenia nazwiijka i adresu. W powYŻSzych trzech
com szkoły i pelsooelowi nauCZYCIelskiemu i wza- prośby z d03tateczną ostrożnoś }ją w pełuem
wypadkach lekarze Pogotowia udzielili odpo,viedniej poprzeświadczeniu o niezdolności lub nieprawomil!.D za to o Zl&8tosowanie do szkoły Najwyżej
mocy,
myślności
urz~dnika
i
nie
kierując
s:Q
IItronno~at"ier"z\}ilf;j VI d. 9 (21) czerwca uchwały ko~
Stratowany. Na ulicy Piotrkowskiej 1& 162 Kamitetu ministrów o języku wykLalowym pohkim ści~ lub osobistemi względami> . Stollownie więc rol Merkel, lat 14. syn piekarza, mieszkającego na ulido :.utykuhl 789 tegoż prawa, "urzędnicy, któ- cy Nowo·Zarzew~klej, został stratowany przez konia,
w nkołal,;h, mc pO!lu.d&jących praw zakładów
rzy według uznania zwienchno8ci zo. hią uwolodniósł on ranę czoła obok lewego oka. Zawezwany lekarz
naukowych rzą/ ; awydL POIlanie '0, wraz z proPogotowia ranę opatrzył.
jektem r.;owcj u~t::c.W1< rbda złożyła, za pośred nieni ze słożby wprost, bez wskazania przyczyn
Bójka. W dniu wczorajszym wieczorem na Szosie
OJctWtm dwocn IHvOHlh członków, w duo ~ s:er · dymisyi, nie mogą zaskarżać takiej decyzyi i
R'lklcińskiej 1fI 5, między kilkpma wyrostkami powstała
pUla r. b. D& r~6C p. wiceministra skarbu, za- wszelkie ich skargi , oraz prośby o przywrócenie kłótnia, a następnie bÓJka, w której Ludw:k Januszewdo urz~du lub o oddaniu pod sąd uietylko po·
rządzł>j~cego deparLamentem handlu i przemy '
ski tkacz fabryki Schelblera., lat 17, odniósł ranę boku,
winny być poz()llławione be'/: żadn('g3 bifgu i zadaną nożem, oraz złamano mu prawą nogę· Lekarz
Iśłu. Delegowani członko ~ie, niezaleiuie od zło·
skutku, lecz ani Ru~dzl\ey senat, aoi kancelarya Pogotowia udzielil mu odpowiedniej pomocy na miejscu
żonego podania mieb:.r.kańców miasta Kielc, przed·
do przyjmowania próśb na Najwyżaze Imię nie I odwiózł go na dalsz, kuracyę do szpitala fa.bryczneptaWlli w dn. 8 s:erpma J, E panu ministrowi
powinny przyjmować próśb tych do rozpatrze- go Tow. akc. Scheiblerów.
i~ karb;!. w l.,rMkiem wyjaśniemu, mezbędność jakP.·zy pracy. Na ulicy PiotrkowsklQj 1ł 278, na
najr·ychlejR2.cgo roz8tr~ygnięcia Spi awy, ze wzglę · nia" .
Ludwika. Wutk!ego, cieślę, spadla belka i zgruchotała
du, lZ 'riubec rozpoczynaj ącego lIię wkrótce roku
Z ambulatoryum W miesiącu lipcu, w am- mu praw(\ nogę· Przybyly lekarz Pogotowia, udzieli·
bulatoryum przy s7pitdu Pozullńskich, udzielo- wszy mil pomocy na miejscu wypadku, odwlózl go nl\
fIlkolnego, rada opiekuńcza slkoly dziś istnit'h
dalszą kuracyę do szpitala Geyerów. - Na ulicy Piotrno bczpłatnvch p ,m~d lekarskich i wydano le· kowskiej
cej znajduje siEi w ba rdzo kłopotliwem połoieulu,
1ł 35, Franciszek Tygielski malarz, lat 22.
kaTRtw 5111 osobom, w tej liC1:bie 4260 żydom
z powodu przewidyvvaneoo
altu środków mate~
spadł z rusztowaniII., z wysokości jednego piętra, zlamal:
l ewą rękę w łokciu i odniósł ogólne silne potluczenie.
ryalnych, potrzebnych dla prowadzenia s~bly, i 851 chrześcit:n o m.
Ważne

t~

oh~nie są jeszcze mn- \ której jgtuienie w Kielcach

z!ką przyszłości, nie tak jeszcze odległej, jakby
8lę ida wało, gdyż no ich urLec?y;vistnienia prze

I wszystkiem
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'" dzież zegarka. Wczoraj w poludnie, ki e- \
dy Ja ób KWllśner przyp-atrywal się straży ogniowej :
w czasie pożaru w domu ,pod 1& 31 przy ulicy Plotr- i
koWskiej, skrailzi{)no mu ': zegarek z dewizką, wartości J
160 rubli. _.
.
.
:
,
--I[radzlez. DZIŚ, o godz. 3 rano, zlodzieJe, wYJąw- \
szy szybę od l!J.le~Z~lInia ," Antoniny M~tl8ko~skiej prz~ l
ul. Fr~nc!~zkanskteJ pod . nr. 3~. weszlI do mles!:kanla I
:skradlI rozne
rzeczy,
35 rb.
'"
.
•wa-rtoścl
~.
. . '
SzpItal w.Pablamoallh. Jak JUż d?no,uhśmy,
staramem. komlsyl I!S~ltluneJ ma. ,byc wybu~o
wsny. IJzpItal w Pab ,amcacb; obecnIe .dowladu,lemy ut}, że kosztorys D.a b~aowę ~lp1 tala w suQ»c J5).o~
r~. rt&twJ~rdzlł geut'rał gu?er~8.tor
wa~8Z3WSgl, Jak równlei zost~ł z~twlerQtony
Ip~oJekt wydatków lla utrzymanie 8zpltala w sumle 2 000 rb. r~ctnJe.
..,
.
Celem szpitala p~blalncklegJ ~ędzle dać
pomoc lekartlk.ą ty~ mles.zkańeom mIast!!, któuy. do tej pory llle . mogh znale źć przytułku w
)raZle ehoroby w szpItalach Cabryeznycb, bardzo
wygorlme nrządzonych.
Na razie jest projekt, aby szp;hl nowo zatwierdzony był przeznaczony tyłko da choryc·h
zapadłych na choroby zakaźne, lecz jest to tylko projekt, ' gdyż większość mieszkańców 'j est
zdania, żeby Blpital ten podzioeiić na liws oddzialy epidemiczny (w razie potrzeby) i wewnę
·trzny.
Poczta ,,~ojJLaob. Dowiadujemy się, że
w Chojnacb ma być otwarty oddział pocztowy,
'bardlo poż~dany w tej miejlcowości.
Z L~czyckiego. DODGsz~ nam z Ł<~czyckiego
z okQlIc Pu~tku, ~e aDzkolwiek kilkodniowe d.szcze w llIektórycb maj~tk'l~h, zwłaszcza 'u wło
>iician, wyw()łaly poro!;t iyti1, to jednakie nie
.można spn~tów tegorocznydil inaczeJ uważać jak
;za pomyślne. Zbote dobrze plonuje - paszy,
zwłaszcza traw obfitość. O){op.owizny, z,,·l aszcza
buraki, które w wybrakaoh tamtejszych maJąt
ków 8t8nowi~ podritaw~ dochodu, za.powiaaajlł
się świetnie. Ceny zboża, jRlk dotąd nie spadły.
:Siew rzepaku, 2.v>łas~,eta ropau dopełniony ~{)sbl
i wskutek WIlgoci ladnie wlll'cbodzi. Słowem rolnicy sI} zadlJwolnieDi i ob,iecują sobie powetować części strat, ponietlionyeh w lutach ubiegłych. \
Ogrodnicy tylko są niez&dowolnieoOi ze zby.t
nid&ich cen warzyw,
ktere także bajecznie
się urodzi!.r.
..... 1 wie kataat ..of". Na koleja,eh Nadwi-ślań
skich na oddziale Koluozkowskim stacya Skarż:ysko omlil
,że :Ile stala sIę widownią kat as t'oofy.
Ze .Skarżyska o godz 8 rano wedlug r.gzkbdu wy,prawiono pociąg osobow,o-toWtlrowy nr. 49, dążący do
Koluszek. Zaledwie pocIąg ten wyruszył 1 minąl
· czerwoną tarczę .(gr.anicę stacJO, alarmujące świstki @arowozu rozlegly slę w powIetrzu, a jednocześnie takl.et
znaki dały się sljsZN~ z drugiego pafowozu. Skądże się
Iwzląl ten drugi parowóz . .oto pocl~g towarowy, d~żącX
t Koluszek, szedł ze znacznem opóźnieniem, wskutek ·
·czego mial się minąć z pociągiem nr. 49 w Skarżysku.
Dyżurny pomocnik zawiadowcy o nadchodzącjm po- '
·ciągu towarowjm widocznie zapomnlal i we właściwym
czasie kazał dać 3 dzwonek: I pociąg osobowo-tewarowJ
rusz)'ł, biegnĄC wprost nil nadjeżdżający nit. stacyę pociąg towarowy .. Na szczęście by lo to na .lInii prostE'j tak,
że maszyniści, Jadący llIIprzeclwko SiebIe, dostrzegli sIę
z takiej Odległości, że zdolali pociągi zlItrzymae. Pocią
gi te stanęly naprzeciw siebie w odle~łości W·sążnlo
wej, skończyło się więc tylko na przerllzenlu podróżllJch,
no i służby parowozowej, jadącej naprzeciw siebie.
Pociąg osobowo-towarowy cofnął się na stacYę i po
wyjŚCiU pociągu towarowego ruszył w dalszą drogę.
Zagadko.e. W lasku folwarku Popówka, gminy
Helenów, pow. błońskiego, znaleziono wiszącego na gal'ęzi porządnie ubranego Izraelitę. Obok .zlamana galęź
Świadczy, że pierwshy krok powieszenia me powiódł się
desperatowi. Przy zwlokach znale."iono kartkę: "Jestem
kUp<lf'm II Lodzl.~
Zwlokl zabezpleczon,o, oraz zajęto
się wyjaśnieniem oso biBtości i oioli~znoscl śmierci.
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Z "Warszawskiego Dniewnika."

eę Mikołajewsk~

i zaczął wymyślać żołnierzowi

Pułku ·uglickiegfl, stojl}cewl1 wówczas przed wię
~'eniem Jako s!yldwacb_ Na żądauie szyldwa-

zaprzestał wymyślań, Pilnik odpowie.
dtiał nowemi wymysłami i rzucaniem w żołnie·
rZl kamieniami i cegl~.
Wówcr;3s szyldwach dał
dwa wystrzały, raniąo Pilnika lekko w ramię i
lł f«tkę.

cha, aby

-

ważenia wskauń, oznac7.0oych w Reskrypcie
S'
b d"
d t h I z dnia 18 lutego (3 marca) r. b., na posiedze.raszna z ro 018, ' Ole notowana () yc • niach w dniach: 1, 3, 5, 7 i 8 sierpnia r. b. rozczas .. w kroni~ach lubelskIch, ja~ pisze "Gazeta
Lub. , popełDloną zostala w maJ~tku Abramów, patrzyła projekt do prawa o powołaniu wylłrań
w pow. zamojskim, Oto zamieszkały tam od I c6w ludu do udziału w przedwstępnem opracomiesiąca młynarz, Antoni Trotkiewicz, w dniu 5
WanlU i rozważeniu projekt6w prawodlwczych,
b.to
, o go d z. 4ej' rano, k'le d y wszyscy b' y l'l po- wchodz~cych na mocy praw zasadniczych za pogr~żeni we śnie, zamordowal swą żonę Anielę,
matkEl żony Pietrosiewi(lzow~, 16·1etnil\ swą cór- średnictwem rady państwa pod deey:Łyę Wład,y
Najwyższej.
kę Aniel~ i mieszkaj~cą w eąsiedniej izbie matkę d~ierżawcy młyna, stałą mieszkank~ osady
Po rozstrzygnięciu przez Najj.allniejszego Pa~
Izbica, Surę Blank,' a w końcu przez pchni~cie na wynikłych kwestyj, Jego Ce8arska Mość roznożem w serce, pozbawił życia siebie, raniąc
kazał ten projekt prawa przedstawić Sobie do
przedtem niebezpiecznie dzieżawcę młyna Lejzera
zatwierdzenia,
po poprawieniu, zgodnie z N ajSzarfa, jego żonę E8ter~ i brata tej ostatniej.
wyiszemi
wskazaniami.
Wszystkich tycb morderstw i poranień TrotkiePetersburg, 12 sierpnia. Ministra wojny Rew'icz dokonał przy pomocy siekiery i noża. Puyczyny tak straazli wego czynu, jak dotycbczas, nie digera obdarzono orderem O,ła Białego. Orde8twierdzono, wiadomo tylko, że morderca żył w rami Alek s łndra Newskiego obdarow&no: Głów
nego prokuratoru wojennego Mosłowa, głównego
niezgodzie ze swą druga żon~
którą poślubił
intenąonta Rostkowskowskiego, naczelnika głó
w lutym r. b.
-,
wnt'go zarządu wojsk kozackich S~e( roowa-Nedzowicu; orderem Orła Baleg l, naczelnika
Delllonstracya wRewlu.
sztab" generslnego PalicJn8.
Kremieńczug, 12 sierp!lia. Wskutek długo<Warllz. Doiewnih podaje za eRew. Zeit.»
trwałej su~zy, po~iom wody na Dnieprze ZD2CZnatjt~pnją y opi'ł demonstracyi, zorganizowanej
nie się obaliył. Korsy parostatków odbywają si~
przez roootników rewehkich w dniu 10 b. m.
z wielKiemi utruduieniami i opóźaieniami.
"Tłum, zlożonv z 3 000 ludzi, zgromadził się
Aleksandrowak, 12 sierpnia. S~erzy iI:~ epiw mif'jscowośd Niemme. Rozwinięto czerwone demi& tyfusu brzusznego.
s~tandary z żałobną obwódką. N a miejscu zgrQPortsmouth, 12 SIerpnia. Pośród pełnomocni
madz~nia przemawiało 4, czy 5 oeób, zamaskoków. rosyjskich, jak siEl wyjaśniło, istnieje przewauycD z przyprawionemi brodami i okularami. konauie, że przed8tawione przez japończyków
U ch walono wznowić dnia następuego prośbę do warunki pokoju, zwłaszeza żą.dania: o pokrycie
gubernatora o uwolnienie zaaresztowanych ro- przez Rosyę ponielionycb przoz Japonię wydatbotników. W drodze powrotnej na3tąpiło pier- ków wojennycb; o terytoryaJnych ustępstwach;
wsze starcie. Robotnicy postanowili wejść do o ograniczeniu rosyj 6kich sił morskieh na Dalemiasta w zwartym pochodzie. Część ich, około kim Wschodzie - są bezwarunkowo niemożliwe~
200 - 300 ludzi, policya przepuściła; ci robotni- mi do przyjęcia. Niewątpliwie cO do tych żądań
/:f, wśród których byli też przywódcy, rozpro· rosyanie dadz~ odpowiedź odmowną. ·Jednakż.e
S?y li siEl po ul~cacb i ukryli po domach.
POhO' Qkoliczność ta nie przerwie rokowań między peł
stałYl'h policy a p08tanowiła nie wpuszczać d.o
nomocnikami obu atron wojuj~cych.
miasta.. Kozacy przepuszczali robotników pojePrzypuszcują, że w odpowiedzi rJsyanom
dyńczo i już tłum gotów był ustąpić ns. wezwapojawi si~ faktyczne ultimatum. W tej oBtatec'6 nie policm!Ajstra, gdy nagle zaatakowano koza- nej odpowiedzi będzie wskazany m 'nimalny roz·
ków
Posypał siEl cały graą. kamieni, któremi
miar ż~dań Japonii. Chocia~ japoucycy nie akrezraniono kilku policyantów i kozaków. Jedno- ślili w IIwoich żł!!daniach sumy poniesionych przez
cześnio dano od 30 do 40 strzalów z rewolwenich wyd::ttków ·wojennych, jednakże wiadomem
ró~; s~rzela.jący ukryli ~ię widocznie w d()maoh jest, że obi cują )e .nara~ie na s~m~ 650,000 000
8ąs~edDleh I za pło~amI. Zaraz P?tem ~oza~y I dola~ów. OdpO-wIedz peln?mocOlków rosyjskich
dalI trzy salwy: pIerwszą w powletue l dWIe b~dzIe wr~czoną Komurze Jutro, o godz. ~j m 30,
w kierunkt1, skąd rozległy si~ atrzały. Oficer f) czem Wltte urz~downie zawiadomił Komurę.
ko~acki raniony lekko w plecy. Policmajstra,
Jednocześnie posłano pełnomocnikom japońskim
który szedł przodem i zach~cał rODotuików do zaproszenił', aby o tfj godzinie ' zebrali si~ na.
Jrozejścia się, jakiś robotnik uderzył pałką w praposiedzenie.
w.ą nogę ta~. silnie, iż noga została. złama;Da
Portsmouth. 12 sierpnia. 8ato nie chce przyw dwó.ch mieJscach_ L~wa no~a zost~ła Dle- z?ać, że P?WZJęto. n0,wą decyzYę w kwelt,i pa.
r,naeZllle uszkodzona. WIDny zbIegł. KIlka ka· plerów uWlerzytelnlaJ~cych. Według informacyi
mieni trafiło. w twarz policmajstra, raniąc go Sak, IIprawB została wyczerpaną przez wczoraj'
,dość dotkliWie. Potem tłum rozproszony zost:lł
ny urz~dowy komunikat. Kwestya o opublikonahajkami. Nikogo nie udało się zaaresztować. waniu warunków pokoju wywolała. rozdrażnienie
Skutkiem ogólnego zamieszania, nie adało się pośród pełnomocników japońskicb. Jeden z Ulch
też dokonać rewizyi w domach, z których strze·
urkalltyczn'ie zauważyl: "Przypuszczano, Że walano".
runki polwju zasługują, aby były rozpatrywane
w areena!'" morIIkim, ale nie na hmach g81.eh.
New York, 12 sierpnia. Zdaniem <New York
Hera 'da» warunki pokoju są takie, że w razie
Wiadomości
ieb pl'ZyjęClII, Japonia. stanie 8i~ panią w dzie-sd~inie ~praw " wojennych i handla na Dalekim
Niedbałość berlińaka.
W ~Lll ~~zie. Ja ponia rzeczywiście zamierza rzą
"Kuryer warszawski" pisze o następującym, dZIĆ Oletylko Mandżnry'l, lecz i Chinami.
arcy przykrem wydarzeniu podczas pogrzebu ś.
SlIughaj, 12 sierpnia. Wczoraj odbyło lIi~
p. Antoniego ks. Radziwiłła w Nieświeżu.
zebranIe koniulów w celu rozważeDla kwestyi o
Zwłoki Ś. p. Radziwiłła, po zabalsamowaniu,
środkach walki z bojkotem, Izkod~~cym całemu
leżały przez pewien ezas w Berlinie i potem dob~ndlowi z~granicznemu w Szanghaju; podanopiero. sprowadzono je przez Warszawę do Niew,JOno, aby w!lzys0'y. zwrócili lIi~ do odpowiedświeża.
Olch posłów w PekInIe ze staraniami o wywarOtóż przy składaniu ich do podziemi grobo- cie naeisku na Weiwutu.
wycb, obie trumny pękły i na.st~pił gwałtowny
Berlin, 12 sierpnia. Gazety donosza , że miwylew rozłożonego ciała. Powstała straszna atn~8t~r rolnictwa. wypowiedział wczoraf'na banmOlfera, która spowodowała nawet kilka zasłab
kl~c.Ie rady ~olnl~zej mow~ o podrożeniu mi~sa.
nięć, a podobno odbiła się i na zdrowiu ś. p.
MIDIster pOWIedZIał: Brak mięsa zniknie za kilmetropolity Szembeka.
ka tygodni; otwarcia chociażby czasowo granic
Wypadek ten sprawił nad wyraz przykre
zwłaszcza wiodl\cych do Rosyi i A ustro- W~gier'
wrażenie i przekonał wszystkich, jak w Berlinie
~iui.ster poch~ali? nie .może, nie cheąc brać n~
balsamuj~ zwłoki i załatwjaj~ pogrzeby ..•
SIebIe od powledzlalnoś~l za saui tłArne znaczenie
pO.dobnego środka dla stanu zdrowia bydła pruskIego.
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- W czwartek ' w Radomiu rzucono bombę
na miejscowego policmajstra, przyczerni wskutek
jej wybuchu, poczyniono mu mnóstwo poranień.
- W Białymstoku, dnia 10 sierpnia r. b., o
godz. 5 rano w więzieniu tamtejszem ~ aszedl na8t~pui~cy wypadek: Jeden z aresztowanych Pilni~, oskarżony o zamach na policmajstra p. Pelenkina, pod8~edł do okna, wychodzącego na uli-

..-

.~

l
i

zamiejscowe.
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Petersburskiej Agencyi Telegraficznej.
DZIENNE.
Petersburl, 12 sierpnia. Rsda pod Oaobi!tem
przewodnictwem Najjahiejszego Pana dla roz-
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północno - wsehodniej części armii czynnej,
Janułajtiaa.
Podniosłą uroczystość uświetnili IJwą obecności~ naczelnik kraj !l nadamurskiego generał ja-

Z TUSZYNA.

ks.

(Korespondencya wl. " Rozwoj u").

zdy Chriellzczaticklj, wraz z cał~ generalicYIł i !
kancelaryi, a także specyalnie przyBrak jakiejkolwiek walki z alkoholizmem, byli w wigilię do Chabarowska prawie wszyscy
walkl świadomej środków i celu, zauważyć mo- attaches wojskowi mocarstw europejskich przy
żna
z ilości spożytego w Tuszynie wyskoku. IIztabie rosyjskiej a -mii czynnE'j.
Po Bumie i wzru 'ł7ającem kazaniu, nast~pily
W pierwszem półroczu roku bieżąoego spożycie
wybory syndyków koś~ioła. Jednomyślna wola
wył~cznie trunków nądowych d081~gło karkołomnej
iście cyfry !::l,477 rb. 36 kop.
i to po parafian powolała dCl opieki nad nową, z takim
dwóch latach nieurodzaju, gdy ludziom brakowało trudem wznie8ioną świątynią osoby nl> jbardziej
na kupno zboża do siewu lub ziem'liaków do ' odpowiednie, które, pdne pośw i ęcenia. wytrwale
sadzenia. Należy pamiętać, że tyle zllplacono dążyły do urzecz,V'., istnienia d ł ugoletnich marzeń
jedyu;e za zwykły wyt!kok i wódKę, a gdzież ch&b~lrow8kiej kolonii polskiej. Wybrani zOlit"li
t. zw. słodkie wódki, arakij koniaki, gdzie piwo. pp.: Zaleski, . najstarszv polak, mieszkaniec Cba- :
Kto ch<:e, umie i może, powinien użyć wszelkich barowska, ogrodnik-plantator 7. zawodu; Wiś·- l
sił, by to nieprodukcyjne marnowanie grosza uniawski, dyrektor fIlii chabarowskiej banku rosyjsko chiń~kiego; l:hbański, dvrektor miejscowe~ !
krócić.
Sprawa budowy szpitala w Tuszynie, w za- go oddziału banku pań8tw~; Ruszcza, fl1dem ze
sadzie postanowiona na wiecu gromadzkim jesz- Zmujdzi, inżynier i naczelnik okręgu komunikacze w marcu 1902 roku, obeenie poruszyła się cyi wodnej; Rreczech!\, nrzędnik kolei i dr. Karo tyle naprzód, że w kasie pożyczkowej gmin- daszewicz, stanzy ordynator m:ejscowego ambu·
nej spoczywa i przynosi odsetki 1342 rb. 80 k., lansu miejskiego.
przeznaczone na fundusz budowy szpitala, który
Nadto zebrani uchw~1ili składać miesi~cznl\
prawd( podobnie dziś-jutro wypadnie budować .• sumę na utrzyma.nie stałego ksil2dza.
po wprowadzeniu samorzlłdu, a z nim należytej
Kościołek dre~niany, nieduży,
bez ozd9b,
orgaDl:.'.acyi i pomocy lekarskiej.
leży zdala od środka miaRta, wśród bagnistej ni- ,
Uchwała wymieniona powyżej, a sięgająca
ziny, u stóp wysokiej góry. Niestety, lepszego I
poozątków 1902 r., zyskała zatwierdzenie udmiejsca, pomimo usilnych starań, .komitet budonośnych władz w Petersburgu w połowie roku
wlany zdobyć nic zdołał ...
,
bieżącego, a dopłynęła do tego portu w styczniu
-:-:-:1905 roku:
Jednoczdnie z zatwierdzeniem pierwszej
ZyCI
kwestyi szpitalnej nadeszło również p('zwolenie
dla doktora Skalskiego na wygłaszanie odczytów w Tuszynie, Rżgowie, Kurowicaoh, Tyeho·
VV warszawskim "Gońcu wiewie, C~arnocinie, Brojcach, Żerominie i Rzep· i
czornym" czytamy, co następuje:
ka~h tymczas~m o ospie, ~łOniCY i chol9rze.
Żyjemy w chwili niezwykłej. Nic też dzi
wnego, że myśl nasza wybiega po za gra.nic~ !
parafIi najbliżBzej, że najoboj~tniejsi nawet na I:
Kościół W
sprawy Rzerokicgo świata zajmullł się niemi, rozważa.i~ i przewiduj!!.
Nie dziwimy się też, s~dzimy jednak, że ;
W dniu 1 (14) maja r. b. odbyła się uro- , warto przyjrz"ć się bliżej temu, co się dzieje I
czysta konsekracya nowego kościoła w Cbaba- bliżej. Warto tembardzie,i, że spoleczeństwo na·
rowsku.
"
sze przechodzi obecnie okres doniosłych zmian
Ceremonii religijnej dopełnił kurator kościo- wewnętrznych, które wpłyn~ rozstrzygająco na
łów lZ. katolickich w kraju amurskim, ks. Bul
dalsze jego losy.
wicz, w asystencyi kapelana okrl2gów wojskoWypadki zewnętrzne przyśpie8zaj~ proces
wych k wantuńtlklego i nadamursk.lego, byłego dojrzewania narodu i współdziałaj", w uzewnętrz
proboszcza penzeńskiego ks. Jauukow Icza. oraz nieniu zachodzących zmian. Główną, istotnlł
kapelana głównego zarządu ~Czerwonego Krzy- naszą, sprawą wewn~trzną jest wchodzenie sze•

Alkoholizm.-Sprawa budowy szpitala.
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Nauka czy kary era. - Towarzystwo czystych. - "Znicz
narodowy". - Westalki I wajdelotkI. - O czystość ję
zyka.
Prasa. peryodyczua, zw"la~zcza też codzienna - plSZ~ pewni z przygodnych naszycb korespondentów - po winna skrzfitnie nutować na
swych ' łamach wszystkIe przejawy życia, wszystkie zJawhtka społeczne danej chwili, bez wzglę
du czy odpowiadają one barwie pisma, ideałom,
kt6r" są wy kłlidnikami jego dą.ień, pogl~dom
l przekolll.uium jego Bpółpracownik.6w.
T>l.k jel:!t. Prasa ~ obowiązku kronikarskiego ubvw}ązt n" regestrowaó na Iwych łamach
t;nwilę bieżącą we wszystkich jej przejawach,
ale jako rzec~nik interesów danego społeczeń·
stli a, lub choćby jego odłamu, llko wyraziciel·
k.a Jego potrzeb i praguień, piastun jeg') ideałów. m ~ r Jwnież obowiązek należyteg ,) (ś .vietlenia taktow i zjawisk spdecznYl"h. Gdy zaś
dla jakichkolwiek powudów spełnić tego nie
moi~, lepiej uczyni, zbywając milczenit.m takie
fakty. zjl!.",iska lub życzenia.
Oóół czytlljącej dzienniki publiczności a
u nalt w wi~kszym moża stopniu, niż gdzieinllziej, przyjmuje bezkrytycznie zazwyczaj to, co
wydrnkowane; zatem, jeżeli podany m i eć biozie f.l.kt jaki bez należytego wyświetltnia jego
istoty, jednem !!łowem, jeżeli prasa nie dopomo2e ml do krytycznego ocenienia daneg) zjawi·
SKa, wyprowad28 nalczęś~iej najfahzywsze wnio·
ski, zw ększające jeno zam~t w pojęciach, co
niew ątp\iwie szkodl2 tylko zamiast pożytk u przy·
nosi.

rokich warstw ludowych na arenę życia publ~cz
nego, Blizką jest chwila, kiedy nic się w krajCl
nie stanie ' wbrew woli, lub bez przyzwoleOla
chłopa polskiego, który znaczenia 8wego 8taje
8i~ świadom
i ze{lhce być r(,wnuuprawnionrm
obywatelem kraju.
D.;ieje si9 to nie od dziś, gar~ó ludzi rozu ·,
miała jut od lat dziesil\tków, gdzie leilł naj.'
ważniejsze zadania narodowe i j~ła się pracy
zmudnej i powolnej. Praca ta teraz przynosi
płody: zaczynają dojrzewać owoce z ziarn po
siagych.
W wielkiej musie ludowej odbywa się kry·
stalizacya dążeń, nie wszyacy jednak są tego
świadomi, me wyłączając najbliższych są~iadów
chłopa. Warunki historyczne i inne czynniki wy .
kopaly między inteligencyą a ludem przepaść
głl2boką; pra.oując i żyjąc obok siebie, nie znały
lIię r~żne warstwy narodu, Stąd płynął brak zau·
fania i niechęci wzajemne.
Ale nie wszyscy próżnowali, to też ogół ze
zdziwieniem teraz spostrzega, że lud inne ma oblicze, niż Ilądzono. Chłop polski ma swoj~ ~ra
dyeyę i kulturę, powoln~, rzótniczkowllDą, nabył zaś w ciągu ostatniego czterdziestolecia i
godności obywatelskiej i poczucia obowil\zków
spQłecznyeh, przyjął sprawy ogólne za swoje i
przygotowuje się, by zająć godne mi~jsce wśród
innych, & jak się rozejrzy i umocni zechce się'
gnl\ć dalej ' i naka7;1lĆ poszanowanie dla siebie i
blizkich swoich - na cały Bwiat z góry spojrzy
i skrzywdzić się nie da.
Dignienia dUlzy ludowej zrozumieli ci, którzy 81:ukali nowych dróg rozwoju ISpołeczeństwa,
przeczuli poeci na2zego odrodzenia, którzy, lak
Wyspiański powiedzieli: ~chłop potęg~ jest i basla·, ale ogół inteligencyi polskiej mało wie o
tem, co się dzieje ~w głębi."
Nieświadomość tę niszczyć przedsięwzięliśmy

w miar~ I!ił i możności, zbierając z życia i
z pism to wilzystko W czem prądy nurtujl\ce
wśród mas ludowych znajduj~ 8WÓj wyraz i odbicie - słabe i niewyraźne często, ale zawsze
pełne treści.

*
Dwie najwatniejsze

furmy przybiera praca
są tO-Laprawa gmin i organizacya pracy zbiorowej w stow2rzyszenisch i spółkach, Kaidv Dumer na~
szych pism ludowyCb - (Gazety Świlłtecznej" i
"Zorzy> przynosi liczne a ciekawe dowody następującej pracy w tych dwóch kierunkach.
Oto np. w M 30 "Zorzy" dowiadujemy się,
że w gminie Zabajkach pod Międzyrzeczem (pow.
społeczna wśród ludu wiejskiego,

Wi·PI
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Ż'3 tak jest, dowodem owe mnó~two ' krlłżl\- I nej natury nie bywajl\ ut )żsamiane z interesem
cych z ust do ust, kolportowanych bezkrytycznie całE g,) społeczeństwa.
plotek, pogłosek i wieści, które w chwilaeh więTak dłużej trwać nie mote, zwłaszcza wokszego podniecenia um}l!łów, niby powódź zale- I beo spodziewanej refurmy, która pod obrady
waj~ arenę tycia !ipołecznego, -.:atapiają" zdro·
prledstawicieli ogółu uoddać ma najbardziej ży
wy rozsądek i trzeżwy pogląd na i3tOt~ rozgry- wotne ·sprawy, jakie fala życia wciąi l}iellie i od
wających si~ wypadków.
któl'ych rozwiązania w sposób t)dpowiadający
Pogłoski te, wieści i plotki, przedostające
potrzebom i życzeniom ogółu zależy jego byt
się bardzo częst) nawet na lamy prasy peryo- : przyszły i rozkwit.
dycznej. w mniEj ostrożnych lab riiedość wyro- i
W rhwili obecnej najbardziej dla nas t ybionych jej organach. mają bardzo wiele podo- l wotną i naj pilnieJ domagająu\ si~ ' rozwilłzania
bieństwa du owych f.ibzywycb bar wOlków, któ· jetit tak zwana Iilprawa nkolna, dziel~ca całe
re nieopatrznie użyte, nadają wprawdzie tka· nasze społeczeństwo na dwa przeciwne sobie 0ninie pewien kolor. częstokroć bardzo żywy i I bozy, zwa!cza.ilłce się nawzajem. Obozy te prze·
wyrazisty, który jednakże poddauy pod dZiała-I cież nader łatwo możnaby p~godzić, gdy by ponie promieni słonecznycb, wnet blaknie i wy- . stawione już pytanie ~Nauka czy karyera lO rozpełza.
" strzyguięto na korzyść pierw8zt'j.
Brak krytycyzmu wytwarza inne jeszcze
Dla osiąguiQcia zaś tego) celu należy prze
bardziej szkodliwe ~jawi8ko. Częstokroć dany dewazystkieru złożyć do archiwum, starożytnoścl
ollobnik lub cała nawet grupa spcłeczn& rzystf) dyplomy i atestaty szkolne, nadlJąee wyjątko
egoistyczne dążenia i życzenia swoje poczytuje we prawa i prlf.ywileje ich posiadaczom, tak jak
za życzenia i dążenia ' ogółu. nie zastanawiając złoż 'lOo dyplomy i per g lminy, g"arantujl!ice posi~ ani na chwill2 nad tem, \lzy istotnie urzec:t.y·
chodzącym z rodów s~lacheckich wyjlłtkowe pra·
wistnienie ich pragnień, dla nich być mo:ie bar- wa i stanowisk:1.
W społeczeństwie bowieJll zdrowem i podzo potądane i dogodne, wyszhby na pożytek
lub na szkodę ogółu.
siadającem wszystkie
warunki prawidłowego
To jes7.cze jedna z bardzo poważnych ra- rozwoju nie o to idzie, aby było jaknajwięoej
CY1, dla której prasa peryodyczna mnsi uważnie jednQstek uprzywilejowanych, lecz ot), aby było
oceniać tak zwane głosy publiczności, unim ujaknajwięcei jednostek uzdolnionyoh zawodowo
mieści je na łamach 8wych org.a nów, jeżeli nado pracy, zahartowanych do walid o byt, z wypra9fd~ (hce być wolną od wszelkich wpływów
kształconą należycie wol~, euergią, Poczuciem
postrQnnych i z pożytkiem sltlŻyć swemu spole- obowią7.ków obywatelskich, podniesio.nych ducho-'
czeństwu.
wo ponad poziom pogoni za. zdobyciem raj wyO tej kardynalr ej za8ad~ie pamiętaĆ' prze· godniejszego bytowania przy możliwie najmnitrjdew8zj'stkiem powinni by przeciętni łodzianie, gdyż
8zej wydajności pracy.
nitdzie tak bardzo, jak to właśuie miewa miej Czego mamy wymagać od szkoły i co ona
8ce w na~zym grodzie, inte:e Iy czysto egistyez- \\am dać winna?
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Byehawie pod Lublinem założyeiel maślar.ni go· opIaty z oskarżonych, Stikel wyraził si4i: "głupi
tak o8~dził"1 Stójkowy Kubaiski stwierdził, iż
8podarz Ciesielski odstąpił ją żydowi. Pnyozy. obyczajowi wybrali
policya przyszła po północy.
nami
upadku
rIowyższych
mf
ślarni
były
wedłog
brali d wóc h pełncmocników, młodych oświeco· ,
Warszawski sąd okr~gowy uznał wiunymi
lifeb gospodarzy-Ignacego Micbalczuka z Dre- I p. Malinowskiego - obojętność, o F. pałcść i ciem lowa IDeodora Gregorowizza re Stołpna. Daw- n0ta. Wiemy o całym szeregu spólek mleczar- oporu tylko Wawrzyńca Stikla i syna jego Wil·
niej w gmiOle tej, jak i w wielu innych nie : skich wl l' ściańllkirh (Deszno itd.), które id~ do· helma i skazał: pierwszego na tydzień, drugiego
,
wybiu8no wcale pelnomocników, a głównym ' brze, zgodzić 8i«2 więc nalety na to, że upadek zaś na dzień aresztu policyjnego.
Od wyrJku tego skazani zaapelowali do izby
Bocbenia, Łętownicy i Bychawy wynikał z przyn:ądu~ był pharz. Nowo W) brany wójt i sdsądowej, dowodząc, że bronilij 8i~ tylko przed
tys. nie ~ą j szcze zatwierdztn i , a atary wójt z c$yn miejscowych, nie zaś ogólnych.
przemocą policyantów, którzy w nocy wtargnęli
kancdaryi nie ustępujd «W ójt tymczasem sie*
I do ich mieszkania. Izba sądowa. uznała co na·
dZI po staremu-pisze korfspondent «Zorzy» Oto wi~zaDka faktów z (}8 ~ a ' nich tygcdni. . stępujt:
więc mówimy mu, że nie będzitmy płac.li penWskazują I.ne, w jakim kierunku zmierz~ją praJeżeli policya stawiła się w mieszkani n
syi, na co on powiada, że .,łeżyłby i bez penStiklów o późnej porze i dopuściła. się wzglę
syi. L cz my nie cbcemy już jego rządów i ce lodowe i oświetlają do pewnego 8topnia obedem nich przemocy i obelg, IDf)gło to byćjedy
malry Dad?iej~, że teraz jut wszystkie naduży ene życie ludu.
nie
powodem do zaskarżenia czynDości policyi,
cia UktRDl 7
leoz nieusprawiedhwia oporu względem niej.
Z te.go~ numeru «Zorzy» dowiadujemy s:ę,
Wobec tego izba sądowa zatwierdziła wyrok co
:że w myśl proiektu p. M Br~ez i ń8kiego zac~y
do ' Wawrzyńca Stlkla, zmniejszając mu tylko
Ą
n.ją płynąć ofiary na PŁzczelin. Spółka Matkarę, na mocy Manifestu do dwóch dni, Wil·
czyńika przesłała Tuw'arzystwu pszczelniczo-ogro-shelma
Stikla izba sądowa uznała winnym jedydniczemu rb. 5, a członek spółki Paweł J~czeń
nie
niep
.. słuszeństwa względem policyi i na moW
dniu
4
lipca
1903
r.
około
godz.
11
w
noze wsi p(Jdula pod B~lżycami pisze od siebie:
"Klchlini bracia włościanitl Nie b~dźmy cy, do mie8zkania robotnika. Wawrzyńca Stikla cy Manife8tu od kary uwolniła.
80bkami, gdzie idzie o nasze dobro. C ęiaru w Warszawie pnyszedł rewirowy Żełudok, VI' asydla nas nie b«2dzie żadnego i niektóre gminy s~ stencyi kilku innych rewirowych i stójkowych,
tak nierozsądne, że 8etki rubli u:!hwalają jedno- żądając uiszczen ;a podatku szpitalnego. PonieNajwiększy statek.
Btkom, bo nie wiedzą, że można tych pieniędzy waż Stikel nie chtlial zapłacić, rewirowy oświad
czył, że go aresztuje wraz z tymi cdonkami ro·
użyó ba rzecz publiczuą, bardzo użyteczną·
Miano największego parostatku w świecie ma
Niech każdy z nas da po par«2 groszy, łI. otrzy- dziny, którzy nie opłacili podatku szpitalnego.
manie dla szkoły psr:czeliń~kiej będzie zape- Zamiaru ~ego Żeludok uskutecznić nie mógł, po- , obecnie angielski olbrzym-parowiec "Baltic", na·
nieważ - jak głosi akt oskarżenia - rodzina I leż~cy do tOW&rzy8twa "White star Line" . Do·
wnione».
Na ten sam cel uchwaliła gmina GLOWO w Stikla stawiła opór policy antom, zaś Wawrzy- : piero zeszłego lata otrzymał chrze8t wodny, prze·
niee Stikel zerwał jednemu z rewirowych epole- i pły8ąWSZy po raz pierw8zy ocean. Jest on-we'
powiecie p!lłtu~ltim rb. 5.
W zeszłym roku .pow8tał w kraju naszym ty i rzucił si«2 na drugiego z siekierą. Pocią- ! dłog infurmacyi jednego z dzienników zagranicz{'al, sze!'eg spółek włościań~kich, mających za. gnięci do odpowiedzialności karnej za opór wła- ; nych-wi~kszy o 1200 t. od uważanego dotychzadanie poprawienie gO!loodarstwa roluego i zbyt dzy Wawrzyniec Stikel, żona jego Julianna, syn CZ8lł za najwi~k8zy parowca .Great Eealitern".
,produktów
rolnych. M i ędzy innemi ułożono Wilhelm i córki: Maryanna i Karolina, nie przy· I Budowała go angielska firma Harland and Wolff
, w Belfaście w Irlandyi. Ma 22125 m. długości,
kilka spółek mleczarskich. Nie w8zystkie jedna- znali się d:) winy.
Wawrzyniec Stikel oświadczył, iż rzeczy· : 22,500 ton pojemności i 28,000 ton ładunku.
kowo si«2 rozwijają.
w:ście nie chciał dać si«2 zaaresztować, gdyż po· Waży sam 15,000 ton, tj. 15 milionów klg.! Ta
Spółka mleczarska w Nasiechowicach (pow.
mie(;howski) ukońozyła rok !Iwego i"tnieDlIl ku lioya wtargnęła do mieszkania po północy, gdy 8ama firma zbudowała jego maszyny, którycb IIi·
wszyscy jut 8pali, II jeden z policyantów za- la jest poprostu olbrzymi!;.: 13 tys ęcy koni pazapelnemu zadowoleniu członków.
wdał: "trzeba ich ze. brać do cyrkułu, a tam dor01'rych. Pomimo tego siła motorów jest tak wyGosJ.lodarz Jan BIelawski pisze ' do ~Zcrzy:"
staną batem i k6:akami". Córki Stikla 08wiad- l równ"na, aby parowiec ulega! najmniejszym
c Ogółem w ciągu roku dO.8tarczy li gospodarze 26,116 garncy mleka, z którego wyrobi- czyły, iż oporu nle stawiały, lecz tylko broniły wstrząśnieniom, które istnieją w każdym parowojca pr,t;ed policyantami, którzy go uarpali i I cu, ju i w każdym pociągu, a zależą od tej o·
liśmy 11,874 fnntów masła i sprzedaliśmy je za
.5,100 rb. 37 kop. Pieniądf.e te całkowicie wpły ci~gDęli. . Wreszcie 8yn Wilhelm wyjaśQlI, iż I koliczuości, że maszyna zawiera w 80bie części
rdy policysnci poczęli ciągnąć go do cyrkułu, ! ruchome. Szybkość parowca·olbrzyma wynosi
n«2ły do w8i za mleko.
Takiego dlCbodu w ci~
i tylko 16t - 17 w«2złó" na godzinę, więc je8t
gu roka krowy nasze dotł\d nigdy nie dawały. I zemdlał i nie wie, co się dalej działo. .
Zbadani pod przysłęgą świadkowie rewiro· I mniejsza, aniżeli szybkość niemiecklcb naJwięk.
Z powyiazl.'j !!umy spłaciliśmy 65·0 rb. za maIzyny, 50 rb. kosztował przewóz masła do So- wi 8t wierdzili zarzuty aktu oskarżenia. Rewiro- 81.ych parostatków "Deutscbland" i "Kaiser Wił·
8nowca, a reszta. - 4,400 rb., to jakby z nieba wy Ż91ullok zeznał naHo, iż Wawrzyniec Stikel . helm II- (23 i pół węzła na godzinę). Towarzyoświadczył: "rząd Biema prawa ściągać od nas' stwu j",dnak chodziło przy zbudowaniu tego 8tat.padły do wsi».
Gorzej powodziło się innym 8półkom. W B)· podatku szpitalnego, bo my mamy swój szpital ku nietyle o możliwie największą prędkość, ile
ewangelicki". Giy zaś Ż _ludok pokazał naka- o dostarczenie pasażerom jaknajwięk8zych wycheniu pod Łowiczem maślarni~ zamknięto, w
zy sędziego pokoju w przedmiocie ściągnięcia gód i obszernych lOKalów; pod tym względem
Ł~t(,wniey pod O:3trowiem stało si~ to samo, w
~*aB. . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .~~~~'~~~~~~~~~
·
~~~~~~J~8~"~~~~"~""~~~"~~~""""",,,,~~~~,,,,~,,,,.
N~ to pytanie poszukajmy przedewszyst- I niejszym z niewolników najdespotyczniejszego I ~t?wać w swych dU8z~c.h zdolała. O przyszłość
kirm odpowIedzi.
z panów.
J ~J możemy być spokOJni.
A jest ona jedua. jedyna, jeżeli z góry zaOJ lat czterdziestu, nie 8łys1.ł\c od ojców
Ale niepokojem dr czy nas przyszłość rostrzeżemy lIobie, te szkoła nie mnże być rOZ8aswych nic nad to: "U!lZ
patent, dzinnego
tego
który wiecznie
~nikiem uprzywilejowanych, jeno ma być skarb· I który otworzy ci wrota kary ery ",-mlodzież
żywym powinien gorzeć plomieniem, jako 8trażnic~, z k.tórej
młodzież na~za ma zaczerpnąć
straciła zaufanie do tycb naturalnych przewonik odrębuości narodowej i wykładnik jego kul·
:ska -oy wiedzy; uczelnią, w której wyk,j~talcą się, uników swoich, dbających prawie wyłącznie o turalnego dornbku w szeregu dłogich wieków.
zmęż.liej~ i u3zbchetnią jej charaktery tak, że
otwarcie jej 'Wrót do kary ery i zapewnienie pe- I
Takie "inicze" płonęły niegdyś w Rzymie,
do warutata pracy stanie OJho(l~o należYJie
wnaj 80my przywilejów i sama nawołuje o utwo· jako symbole potęgi narodowej, płonęły i w sło.
przyg.) towana d"ieln& i odporna na wszY8tko,
nenie Towarzystwa czystych, na podstawach: wiańs~czyźuie pogańskiej i na Vtwie pod strażą
coko! wiek z pr08tej drogi na manowce sprowaPrecz z rJzpustą! Pre c~ z flirtem, który jest przeczy8tych dziewic we8talek i wajdelotek.
dzić ią możt'.
moralną rozpu~ią· Precz z lwicami i lwami sa- ł
I dziś na straiy tego "Żuicza", którym jest
i 1 nie będzie podobną do tych z pośród lonowymi! Precz ze wszelkiemi czynnikami, po, j~zyk narodowy, ua straży jego czystości, bacząc
lias, lit( r ~y dla zdobycia popularności ważą się pych 1jąc'lmi do rozpusty, jak alkohol, tytoń, pilnie, aby wiecznie płonął i nigdy nie przyga·
pornogrć La w drUKU i na scenie. Rl)zpowszech·
~ał-powinny stanąć niewiasty nasze.
~a czyny, doniosłości icb, ani istoty nie pojmunianie idei czyst( Ś Ji wśród społeczeństwa przy- l
Ala napróżno chciałbyś je, czytelniku re~t. c, zamia8t z gorąco odczutego i rozumnie po·
kładem, słowem i drukiem. R,zpowiłzechnisnie krutować obecnie.
'
'
)~tego przekonania, że tak a nie inaczej postą·
Dość bowiem przysłuchać si«2 gwarze na.
łl'ć byli powinni. I nie będzie się wiecznie 0- - ćw c~en gimnastycznych i w87.elkich ~ a!law z I
~11dała 7.11 niańkami, chroniącemi ją, aby sokie- ćwiczeniami temi pokrewnych. R Jzpow8zechnia· szych pań i panienek, gdy rozmawiają o mo·
dach i sllkienkach. Te ran wersy, bavety, kor·
Delt soLie nie poplIlmiła, lnb nosa nie ruzbiła, I uie idei mlł.Jści bl źliego.
Aby
ZIlŚ
krzyż
połl.Żyć
na
prze8:6łości
i
tylko
sarze,
rius2.e i t. p., owe nazwy kolorów, dzibo przywilejem jej jedynym, zdobytym pracą,
piękną promienną prtY8z1cść budować, inicyatowacznie brzmił\ce, gdy pneplatają mowQ ojbęd~ie zdolność do walki o byt, dzielność i od
czystą.
owe mnóstwo bł«2dów gramatycznych
waga w boiu z przeciwnościami, wola, jak stal rzy Towlluystwa czystych proponują, aby nie
p)tano
tii«2
jego
przyszłych
członków
o
prze·
w
rodzaju:
"Helu, czekam za tobą". ~Józia,
hartowna, dusza jak kryształ czysta
Z takim zaś przywilt'jem, którego nio i nikt 8zhść, jeno domagsn') się, by ich terażniejszość p~życz mi tą ksiąŻK«2" - tak powszednich, źle
mówią o czystości uczuć patryotycznych tych, któ·
(de.brać nie zdoła, młodzież da sobie radę w ka- i przyszłcść były bez bez zarzutu.
Oto
naj
piękniejszy
z
przywilejów,
.
jakim
re.
u. westalki narodowego "Znicza" powGłane
~de! potrzebie i we wszystkich okolicznościach,
szkoła uposdyć moŻe swych wychowańców.
byo wIDny.
Jakle filia życia przyniesie.
Dla tych przecież, co szczerze pragną, nie·
O całą sieć takich szkół właśnie i takie
Ze młodzież nasza instynktownie odczuwa
przywileje rozdajl\cych jaknajgorliwiej zabiegać ma niepodl}bieńitw.
Potrzea~ takiej refurmy jej kształcenia, Ił. co za'
pracy więc, panowie i panie, nad wy·
tem idzie refJrmy w ukształtowaniu naszych sto- powinniśmy.
B~dą to "znicze", płon~ce wielkim nigdy . plenIenIem cbwastów z niwy j«2zyka ojczystego.
łlUnków społecznych, dowodem, że pośród niej
to właśnie powstało hasło: <Precz z rozpustą fl- niegasnącym ogniem na straży przepięknych'
~Yczuą i duchową)!, podjęte przez cE -ha płockie ideałów I!ar,)dowych, wiodących IIpołeczeństwo
Jan-u •••
l włocławskie».
na. te wyżyny, z których szerokie roztaczają się
.. R )Zpusta zwyradnia, zaprzep.aszc7.a naj iziel· widnokręgi przyszłego jego rozwoju •
..IlleJsle .m~c.e w czbwiek.n i czyni go naj bied ..
Cześć młodzie ty, która takie idea.ły wypiaradzyńllki) włościanie

wbrew dotychczasowemu
wójta po swej myśli, wy-
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zaś przeŁ dłuiszy czas nie da s i ę on prześci';Dłlć.
D~ięki umiejętnemu budowaniu, parowiec pomimo

nej w sprawach Peczenkina j j;.łączenia sprawy zała wizyty króla hiszpańskiego w Aoglii, wspolombardu petersburskiego stolecznego z tą sr'rawą. mn~a.ła o ukł.adach pokojowych pomiędzy Rosyą
\lgromnych rozmiarów i wagi, w wodzie wydaje
Noworosyjsk. 11 sierpnia. . Pracli w porcie a Japoni~, które,jak król si~ spodziewa, doproRię lżejtlzym, aniżeli mOŻna było prqpuszczać.
tutejszym wznowiono.
wadzą do trwałego pokoju. Dalej wspomniano Odesa, 11 Iłierpnia. Przybyl tu Iowc:z:y Naj- O konferencyi marokańskiej, o zerwaniu UDii
Zaimuj~ce są szezególy o arządzeniu wewDEttrznem tej "pływającej skały"-jak nazywają Ilta- wyższego Dworu, Bałaszew, z Portu Artura i do- S:r;wecyi z Norwegią, O groźnym 8tanie rzeczy
tek, mieszezący w sobie 350 ludzi załogi i 3,000 ł niósł, ie trumna ze zwłokami generała. Kond;a- w Macedonii i na Krecie, o zatwierdzeniu nmopodróżnych.
Składa. sili z dziesięciu przedziałów,
tenki przybędzie do OjellY w końcu sierpnia na wy, zawartej z dawniejszym emirem Afganistanu,
albo piętr, z któryoh 7 jest nad poziomem morZB. statku <Miiacbcn). Według IIlów Bała~:<.ewa, jol- o nd :> ieleniu Ilamorządu TranswaloW'i.
Pierwsze piętro stanowi zwykły pokład; dru- pończycy przed bitwą Cuszymszą furt.}' f ,kowali
Gissen, 11 sierpnia. Zm.arł tu proft'tlor higie piętro mieŚCI c"ytelnie i sale du palenid po· Port Artura bardzo powolnie, po bItwie zaś tt-j story! Wilhelm Onken.
dróżnych plerwll1ej klas}; na trzeciem piętrze są
zabrali się do fJrtyf.kowaoia z wielką energi ą.
Tokio, 11 sierpnia. "Daily Telegraph" domiejsca dla spacerów, rodzaj galeryi naokoło '
Sowastopol, 11 sierpnia. Z wielką uroczy- nos:: Są poszlaki przygotowującego !lię powazI!tatku, i kabiny pierwszej klasy; czwarte p ' ętro stością odbył sili pogrzeb kapitana Golikowa, niejezego ruchu powstańczego w Ohinach. Weobejmoje kabiDy pierw8zej klally i 8ale. dla pa- który zginął na paacerniku (Potemkfn>.
dług "iadomości z Pekiuu; w prowincyi Hoban
lenia drogiej klasj; piąte piętro ,;awiera olbrz,Ył'ortsmouth, 11 8i~rpnia. Skoro tylko Witte
tłum chiński zabił dwuDMtu katolików i poranił
m ie luk8usowe jadalniE'; 8zÓste piętro mieś ' i ka- i R<)sen przejrzeli warunki pokojo, wysłano sa- licznych misyonarzów francuskich. Frsncya poblUy drugiej hlagy; w siódmem piętrze, ostatniem mocb6d po delegatów rosyjskich. Po śniadaniu czynił~ z tego powodu ostre przedstawienia w Penad poziomem mona, są składy prowiantu, wę nastąpiło wspólne przejrzenie warunków przez kinie.·
gli i kabiny dićerów; ósme znów składy, adzie· pełnomocników i delega.tów. Spodziewają się,
Tokio, 11 sierpnia. ,,'Pimes" dono8i: Rz~d
w'ąte olbrzymie sale maszynowe.
Parowiec ma że narada ta znacznie wzmocniła nadzieje pomy· japońaki ogłasza licytacYIi na wzięcie w dzierd wie śrnby. N aj większe niemieckie parostatki śluego przebiegu dalszych rokowań.
żawę ryboł6stwa
na wodach Sachalinu. Urno"Deutsl'hland" linii Hamburg-Ameryka ma tylko
Portsmouth l 11 sierpnia. Pełnomocnicy ro· wy muszą być zawartt: do końca 1906 r,
2085 m. długości. a RKaiser Wilhelm II\ nale- syjecy wcgóle nważają przedstawione warunki
Teheran, 11 sierpnia. W Kermanie wybuży do "Bremer Lloyd-tylko 215 m. długości;
przez jSlpończyków za możebne z wyjątkiem
chły zaburzenia.
wkrótce jednak palma pier8zeń~twa w posiada- dwót;h zasadniczych, na które Witte nie muie
Simla, 11 lierpn:a. Pogłoski o dymisyi lorniu najwlęk!lzego parowca przejść ma znów w rę· sili zgodzić, .lako to: ograniczenie sił morg!;ich da OGursona są c.)ra1. uporczywsze, jednak w sfe·
ce niemców, gdy skończy się budowa parowca i pozustawiecie japończykom prawa połowu r)'b, rach urzędowych oświadczają, że wiadomoś~i O
"Kail!erin Augusto Viktoria", liDii Hamburg-Am::- co uważane jest jako nie nl!.dające sili do zgo,d y: tem nię otrzymano.
Londyn . 11 sierpoi8. "Oaily Telegraph" do·
".. - -_._- -'. ryka, zDajdująceg;> Ijili obecnie w S~czeeioie. Ol ·
nosi: Ponieważ pełnomocnictwa japońskie orze-I ~~~~~~~~~
brzym ten b~dzie miał 25,000 ton pojemności.
kają . że wllzelkie proponowane w t(,ku układów ,
.
ł
modyfikacye mają być przl;lcs,awiaoe mikadzIe'
Potrzebni:
do rozpatrzenia, Witte oś",viadczył, że w intere- ł
sie zrównania pełnomocnictw, pełnomocnicy ro.
1) od 1 wrze3nia f. b. zdolny, sa- ,
syjscy nie podpiszą również traktatu bez po· ł
modzielny rutynowany bUGhalter
przedniego porozumienia się z Petersburgiem.
i korespondent w języku polskim
Petersburskiej Agencyi Telegraficznej.
Oryginał waruDków japońskich pod pisany
i rosyjskim;
-eQ:>je~t przez mikada, a "kreślony ... języku ja- ł
2) od 1 października r. b. zdolny ,
Petersburg, 11 sierpnia. Pogłoska, że akt o poń8kim.
rutynowany buohalter i korespon- ,
zwołaniu przedstawicielstwa narodowego blidzie I
Portsmouth, 11 sierpnia. Według sf... rmuło- ~
dent w języku niemieckim_
ł
ogłoszony 12 sierpnia, jest nieprawdziwa. Ugło·
wanych prze\', japończyków warunków pokoju, ,
Oferty, świadectwa i warunki nadsyłać:
lizenie to Da~tąpl pc ŹJlej.
. kdej z Oharbin8 do Władywostoku p07o~taje ł
~Fabryka Maszyn), Myszków, St. Dr.
ł
Petersburg, 11 Slel'pUllł. Naczelnikowi Alew ręl al·h rOsyan.
Z. W. W.
1056-3
kSllndrowskleJ audewlI wOjennej .praw niciej, l
Portsmouth, 11 sierpnia. Pelnomocnicy i de·
generałowI· leJtnantowi Płatonowowi, polecono za- '11 legaci r08yjsoy spęd~ili - cały wieozór wczorajszy
~~~~-4IJ. ....... ~~ .....
siadać w sentce.
na badaniu warunków japońskich . Wltte i RoOstrogożsk, 11 sierp!lia. O.8obna. sesya wy- sen, nie zwaitjąc na ci~żar pracy, ~lJiadowali
jaidowa cbal j[owskiej Izby sądowej zakończyła ' we~or8j wi~czor " m u pomo~mlka s ~ kretarza starozważanie sprawy o pogrom w majątku Weso - ! 'nD Peirce'a. Dokumenty z wym ;enieniem wa·
łowlikaja k8i\żoy JU~llpowuwej. Uniewinniono 1ó I ranków japońskich wr~czono ptloomocnikom ropolecają FGrtepiany, pianiośób, skazano na wilizlenie do roku i 8 mlesięsyjskim w języku francuskim i angielskim w biana i melodykony
ey jednI!. osobę, 4 na dwa miesif:c.3 aresztu po- łej kopercie. Witte oświadczył, że da odpowiedź
Łódź. ul. Dzielna 28.
hcyjnego, 5 ua połtora roku zamkni~c i a w wię- na piśmie. W obszernClID prztmÓWielliu Witte
Telefouu 510.
lO-rziellin 1. pozbawieDlem praw i 23 na 8 micsi\cy. objt.Śaił wypadki, które doprowadziły do wojn y .
Kijów, 11 8lerpnia. Do uniwer~ytetu wóie- l
Podczas hiadania wczorajszego w sali sto · ~~~1i~M~~~~~~~.~W*HIIWił#~~~.~~~~e~M~e~N~~~7
siono 1,000 prMb od stUdentów o warunkowem łowej arsenału, Witte i Komura siedzieli obok
przejściu na kur8 wyższy bez egzaminó N.
siebie przy okrągłym stole. Stosunek ich miał
SJmbirsk, ] 1 Sierpnia Zebranie ziemskie :Lnami·eun. nie2:miernej serdeczności.
odrzncifó referat o dostawie zboża dla intenden·
Berlin, 11 sierpnia. Spotkanie 8ię cesarza
tury i p081anoi'V l ło skarżyć sili na intendentur~, Wilhelma z królem Edwardem odbędzie się w
Piotrkowska 16.
która zatwierdziła ctnfj OWil&, proponowaną przez przyszłym tygodniu we FrslIkf'L1rcie Dad M~nem.
zH.mFltwo, a petem odmówiła kupna.
Londyn, 11 s ierpnia. Mowa tronowa, zamy '
Kazań . 11 sierpnia. Rada miejt!ka p08tauo·
kająca sesYIi parlamentu, IItwierdziła ptzyjaciel·
wiła ~ta~_ć~l~ o zniesieDle komisy i likwidacyj- slde 8t~sunki ze wszystkie mi państ~~o:i, : ~~ka,--_
- _-o ~._~_~..~ .. ~ena_ wejścia 20 i 10 kop~ 968-4
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Gnl~GORl~W~KI i KULE~lA

WYSTAWA SZTUK PIĘKNYCH

300 płócien malarzów polskich.
aginął paszport na Imię Wincsn~ego
Z BielIlekiego,
wydany z gminy Dąbrowi

Na pensyiz 4-klasowej ' żeńskiej
klasą wstępną

Janiny rymienieckieJ

_
ul. Srednia J(~ 23 .
.
zapisy uczenic do wszystkich IV-ch klas, oraz 3-ch oddzll\lów klasy wstępnej roz·
poczynają sIę d. 12·go sierpnia od godziny 10 ej do 12-ej i od 3-ej do o ej po pol.
Lekcye - lo -go sierpnia. Dzieci przyjmują się od lat 6-lu.
1062-6 1
---~
Skanas, p. Adwokata Przys., Cegielniana 7. Sprawy sądowe. Porady prawne.
Pensya żeńska 4-klasGwa
Redakcya kontraktów, wszelkich aktów
z 3-ma oddziałami I
prawnych, próśb i podeń do wszelkich
prz'lgotowawozemi władz ,
1263-3-3
złowiek w silewiekU,Z-naJi\coęzYk
polski i rosyjski, pl'agnie przyjąć jakiekoJwiek miejsce. Oferty dla "Człowie

obznajmiomonopolowego.
1277 - 2-1
ower -w- dobrym ~tanle, mocnej' budo
'-"}, 7datny dla ciężkiej osoby. Nawrot
63 m. 28.
1275 - 3-1
zkoła żeńskaJ:-Thomas, uf-Andrzeja
46 Lekcye rozpoczną się 4 września.
zapisy kllndydatek codziennie ul. Andrzeja 11.
1266-7-2
zkoła. Thomasa, ul. Andrzeja 11 LekS cye rozpoczną się 2 ~ sierpnia. Przy
ka~!,Ro2:.wo.iu".
12~7-d-5
szkole Jl\kcye wieczorne dla doroslyeh.
Masażystka chcialaby przyjąć .miej~c~
Kancelarya otwarta do 9 wiecz. ]265-8-3
w domu prywatnym, m'gę Się zając
klep spożywczy -w Glownie zaraz do
gdspodarstwem lub do towarzystwa i piesprzedania, z powodu zmiany interesu.
lęgnowaniem chorych. Wymagania male;
1186-6.-6
Zawadzki.
w miejscu lub na wyjazd. Oferty w .Rozwoju", Przejazd 8 dla "Masażystki".
S- klep spożywczy jest
do sprzedania
1268-2-1
bardzo tanio. Wiadomość na 'miejscu,
~o--:t-rz-e"""b-ne-p-r-a-so-w-a-c-z""'ki:-.""""'C""'eg-:l""el;::"n7ia-n-a=-:'5:
uli ca Andrzej a nr. 62.
126'J 3 -2
1235-3cs3 Tanio do wynajęcia wspólny pokójprżl
ot rze b'-n-y-z""d:-o':-ln-y-t:-a-p:-ic-er--:-i-d;-"e':-k-or-a7to-r"""'do·
bezd zietn em ma.rżeńst wie. Will domośc
Magazynu Mebli Zjednoc7.onych Maj- ' ulica Konstaatynowska N.I 41 m. 13 I pię
strów StoJanów, Piotrkowska nr. 111, tro.
1246-d-5
byłby pożądany z niemieckim językiem.
Zaginął pies, wyżel żółty. Ul. Space1207-6śsp5
rowa 16 31, Wysocki.
1279-1

A

Ani~li R~ID~rt

ulioa Nowo-SpaGerowa Xl! 29.
Lekcye rozpoczynają się dnia 21 sierpnia. Zapis uczenie codzienoie od godZiny 10-12-ej.
1006-6-5

Drobne

oołoszenia.

czynnościami

R

S

C

Z

Ryby rozpłodowe
-1-·

S

P

P
A-) PrZelożona.pensyi-KisieJewska-Kun-:
ee zawiadamia, ze lekcye rozpoczy-

noją się Iti sierpnia. Przy pensyi ogród.
Zapis codziennie. Widzewaka ;Ni 126.
12407.- 5

otrzebna pr-nna. z kaUCją,
Pna
z
sklepu

ee, pow. kutnowsklego.
1261-3-3
agiu ąl paszport na imię Antoniego RoZ IH1.1skiego. wydaoy z gminy Rogużno,
pow. -fęczyckiego.
1260-3-3'
Zaginąl paszport na imię Izraela Maje1"a Slerr.dzkiego, wydany z magistratu
m. Lodzi.
1259-3-3·
ag-iną:t paszport na imię Staoi31awy
Z Knbiak, wydany z gminy Krzyżanówek
pow. kutnowsklego.
1271-3-~
P-;-;~du wyjazdu Jest do sprzedania
sklep instrum"ntów muzycznych. egzys~ują~y łat 18. Średnia 1fI 6. 1239 -3cs3
a bezcen sprzedam bilard. WIdzewska
Z.__ 70, sk~ad mebli.
1278-3-1.

Ryby zarybhowe.
1)

PSTRĄGI:

pstrągi tęCi~w(>,
pstrągi strumieniowe,

lo~oś strumie ·.~ io w);
2) Okunio-pstrąg;·
3) Zlata OTpa (Idus helMotus);
4) Karpie, odmiany szybko ros-nące
sprzedaje Dominium .Porszewice".
ADRES: Bruno Gehl-ig. - Łódź ..
Cennik.! f-ranco.
'1005-52-Z

1
Sobota, dnia 12 ,sierpnia 1$})5 r.
..
- - .. *. _ _ •
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_.,,"" . _~-

.Choroby wenElryczno, i D~
moczopłciowo i skórna ,
Dr. S

ł

lEWKO MJ~CZ
I..
'
.
~

n

Zlilohndnia M

as

~~

J. GRABOWSKI I:

_ . -....".

powrócił.
Choroby wewnętrzne i dziecięce.
Przyjmuje codziennie
do 11· ej rano i od 4-6 popot

Dzielna oM 30. TpleIonu.Ni 304,.
Filie. Piotrkowska Ni 30 i 84,
poleca Sz. Publiczności znane ze swej dobroci masło śmietankowe, świeżo
solono i kuchenne, kremt śmietankę słodką, śmietanę kwaśną, mleko dwa
raz! dziennie świeżo, sery w wyt:orowy('h gatunkach, oraz mleko we flakonach, kl,oto rozsyia się codziennie dwa razy do domów bez względu na llo€ć.
1604,-r-78
.

codziennie

491-r- 53

KOBIETA -LEKARZ

l

Dr. I. KRUKOWSKI

MLECZARNI ZIEMIAŃSKIEJ

-----------,;..-

I

Ii
~yjech ~ła.

I'.

•

i

1096rHO

PokÓl)

Piotrkowska 88. 1029'20'7

~:łEa'EY·"'.lII'W*ą:ew8'&MiAiM

:

(Olej rycinowy w proszk~l)
przyjemny w smaku, w dzialaniu przewyższając! olej p:tynny. Do nabycia we wszyst:kich r.ptekRch, oraz skladll.ch aptecznych. Wyłączni Reprezentanci na Cesarstwo
929-8'3
i gub. Królestwa Erlich i S-ka, War~7.awa, Si .. nna !l.

Dr. Stan. GUTEr~TAG i ,od!:~"!ml~~jś~.~a,:a~~~:'•••m ~"'.~,.~.
.
powrócił,
i ~~~~Śca~tj)ztcln~Yr;j!~i~. za~~~3_,!~a~
~"k,.ł!) kr"Ju
l el1""18
'''f,m''; •• ch~. d,'ec' od 9do 10
•
•
,,,' •
III "'W
BIJ WII
•
.i

Cegi~ini;~t40~1054-31
Adw.oknt
'. I' "

·SonnonhPI1fr
/
Dr•E
•
U UU g, !

przyjmuje
instytnoyj

choroby
dróg
czo"'Ych.liIkórne,
i

Dl.O~·eneryczII.e,

~d 11- 1

CEGIELNIANA. 14.,
i 4, - 8.

Dr. H.

24,6-r-6~

M ZlellllSkI8'1"
U ..

""

"M

]id: wszystkich
i administra.cyjnych.
1148r82 :,

i:

których, ucze- ' "
•

..
363 ""

Ceny i warunki bardzo

-.--~~,....~~.,.,..~~~~~~

I

I

na cal.kowite kursy, po
o'''fm." Pa.o ... z coch..

~~ .~ ~~~~~~~ .....:...~....-:..

!

Szkoła

prywatna

męska

~ASERMAN lA, ŻELAlOWSKI ! Al eksandra'. ZIMMERA

Chlrur,g,

POWROCIŁ.

Adwokat Przysięgły,

Cegielniana 55

~_........._9-1~6.

Dr. Jan

1052-3·2 ,

Pieniążek

,

przeniósł kancelaryę

no••,
od 10 do 11 rano i od 5 do 7 \Vieczorem,
w niedziele i święta od 9 do 11 rano.

M

Piotrk~~ka NIJ~_~~.

C'O h n
Rt? rycy
891-20 18

a

Adwokat Przysięgly
przeprowadza

Dr. T. Roticti

ul.

D%'elną

Krótka nr. 9.

na
1045-106

zaraz

uŻJwana mar~narK~
i

Choroby skórne i weneryczne.

się

Ki 28.

I(upię

Choroby wewnętrżne. Akuszerya'
8-11 r, i 3-5 pp.
.owy Ryn8k M 5.
959-15-11

Dr. A~rutiB,

.

I

na ul. Ś Andrzeja N2 5. : ~[~~:;~em~hl~f~~~ ~~Z~~y~lo~elrziyg~~~~~~ef.o ~:~~;!Y~z:::::ą k;~;
gO

I

".zWimali:a.!:ł:~o::::.Ch

kamizelkę.

~~~ ~~-~~tSierpnia

I

Przyjmuje od 4 - 8 wieczorem.
W n;edr.iele i święta od g. 91/ 2-1 poi'.
507-d-201

------------------~------

Dr. MittHI~taHdt

codziennie

od

~~:l~i:i

tu

Pasaż Meye"a
10.
Lekcye rozpoczną się dla klas przywotowawczych i I ·ej 16-go sIerpnia, dla
klas 2, 3 i 4, ej 1 go wr teśnia.
;
Zapis uczeni c odbywa się codziennie od 10 do 4 ej, Przyjmują się dzieci od
: lat 6-iu.
.
1063-3-1

Dom Bankierski

Ma'u rycy N elken i S-ka

I

Piotrkowska 78,
Oferty proszę składać w ~dmini- • Przyjmuje zapisy i 10% wnioski członków Towarzystwa
straeyi "Rozwoju" dla n BIednego I Wzajemnego Kredytu Łódzkich Kupców i Przemysłowców. 996"10
Człowieka".
]060·4-2 I ---------~----------------

Helenów.

Przyjmuje chorych z chorobami weerycznemi i skórnemi 8 - ł@ f>-7~/-2
PIOTRKOWSKA . 130. 1013-d-4,

Choroby skórne i weneryczne
And~'zeja 13.

uczniów

PEN SVA VI-io KLASOWA

Jelnick'i '

Dr. Feliks Skusiewicz

Zapisy nowych

T eof-lI I S C h m I-d t

Przyjmuje: rano do godz. 11, po poludni.u
od 6-IS, panie od 5- o. W niedziele ().d
fjl/,-1~/9 r. i od 2ł-41/~ pop.
34,5-133

!:

~~:--~~.

A• LIlIJ
ą1Dl1n'
~~jl ! .. prZJjm~~Az~:~~:~n~:t
ukończentu
1 Ilłl , I ..
~p~~;~ 1,
l",
prZY';~k~~~ ::::yo;:~:~ :::::l:~o,::cia.
sądowych
I,
przystępne.
.

'I!.

•

A

kMM4

Ricinus Siccol

I

-' I

i

Adminisłracya

8~9 r. i 4,-6 /, w. I
l Ul. ~ awrot .~,i. 13 m. 8. "

Dl. panów o~ 8- 11 r. i od 6-·-8. 'lI" I
dam cd g. 5-6,
c 24,ł (
"W :lieddele t święta od 9-12 i od 3- -; . I

~

•

Choroby: gardła, nosa i uszów.
l
1

; Przyjmu~e
!

I

(obok lombardu n.kcyinego)

,

-

Jutro, w

Koncert poranny

niedzielę

Koncert

popołudniowy

Początek

o godziniE\ 6·ej rano. Początek o gQdzinie 4-ej popol.
Wejście 20 i 10 kop.
Wejście 25 I 10 kop,
Książeczki czekowe po 50 biletów wejściowych są do nabycia w kasie po 6 rb.
.

Wieczorem bengalskie ognie i rakiety_

1066-1

~*~~~~~~~~~~~~~***~~
~,~,

*~

A&U~yaDDwIAI ulUr~

'Choroby wewn~tzrne i nerwowe,

..
mieszka obecnie przy
1429
lI-i~łIł"ko1l'lskiej .M 200.
Przyjmuje od 8-9 1/ 2 r, i od 41/~-61/, pp.

--.._----------

D~ A. STEINBERG
B~nec1ykta.

nr. 3

~

POWRÓCIŁ.

d

~

138'd'2

;i'

Jla na.tychmiast do umieszczenia.: nauozycieli, . nauczycielki, fre- ~

~~

kiego rodzaju slużbę
rekomenduje.

~ blówki, i bony różnej narodowości. Dział rekomendaoyjny poleoa: ~
~ buchalterów, kasyerów, kasyerki, ekspedyentów, magazynierów, ~
~ agronomów, osoby do towarzystwa, gospodynie, krojczynie i wszel-

"

dllmową"

;t

tylko z

dobremi

*

świadectwami 'Oh

685-r-2

I~**~_~iIfC

8
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- robót

Biuro wiertnicze

gór'niczych.

I

Inżynier f: 6rniClzl

ŁEMPICKI

i S-ka

SOSNOWIEC (gubernia Piotrkowska).

Biuro Łempi cki i S-ka podejmuje się poszuki waaia wszelkich ciał kopalnych, wiercenia stud~i
artezyjskich oraz wykonywa wszelkie roboty górnicze'.
Biuro Łempicki i S-krn; wykonało poważne roboty dla:
Towarzystwa górniczo-przemysłowego "SATURN~. .
Zakładu HUTA KATARZYNA.
Towarzystwa beZlmif'nneRO kopalń węgla nCZELADZ".
T-wa wyrobów hme!ni?nych KAROLA SCHEfBLERA.
Towa!'zystwa WARSZAWSKIEGO kopalń węgla I zakladów
Twa Akc. WFobów bawetnlanych L, GEYERA w Łodzi.
hutnlczyrh.
'l'-wa Akc. wyrob, półweŁn. R. KINDLERA w Pabianicach.
Towarzystwa GRODZIECIUEGO kopalń węgla i zaklildów
Fabryki wyrcbów jedwabnych KLINGE i S(iHULZA w Łodzi.
przemysłowych.
Drogi żelaznej WARSZA WSKO-WIEDENSKIEJ i wielu
SOSNOWIECKIEGO T-wa kopalń i zaUadów hutniczych.
innych towarzystw, instytucyi i osób.
Biuro Łempicki i S-ka przedstawia poważne referencye i daje gwarancyę należytego w-ykonallia
ro bót naj nowszemi maszynami parowemi i ręcznemi.
Biuro Łempicki; S.ka sklada na I ażde żądanie szczegółowo opracowane oferty z uwzgJę lnieniem
wiercenia, dostarczenia i ustawienia pomp, rurociągów itp. po zbadaniu własnym kosztem warunków na miejscu.
Przedstawicielami Biura Łempicki i S-ka na Łódź i jej okolice są:

I
I

~.~.

do 1000 mptr.
od 2" do 40".

Glęboko~ć

Światło

Hord!iczka i Etamirowski, ŁóQź, ulica PiotrKOWSKa :m 'ł~O. Telefon ~ 5J2.

1016 d-3

REINER i MIRTENBAUM,

Rana oviotnńcza

Piotrkowska 62, w podwórzu. .

WYŁĄCZNY SKŁAD

LUSTER i SZYB

firmy

Szkoły

Maxime Silberberg
~OE

OV

~«'
,'t-

zawiadamia niniejszem, że, egzaminy wstępne rozpoczną się·,
w dniu 10 (23) sierpn5a r. b., o godzinie 9-ej rano.
Podania prżyjmuje zastępca Dyrektora szkoły, w poniedziałki,
środy i piątki, od godziny 12-ej do 2-ej po po-

W WARSZAWIE.

~ó>
'?/o

v~

Przyjmują się stare lustra
gwarancyą, oraz wszelkie

Handlowej 7-klasowej wlodzi

_

łudniu.

do podlania z trzyletnią
reperacye w zakresie tego

1014-4-2'

..

fachu.
f'i1AXIME SILBERBERG
VARSOVIE

5.Bielanska5

Uwaga. Każde lustro, pochodzące z fabryki
p . .Maxime Silberberga nosi na frontowej stronie
obok umieszczoną markę fabryczną, na co prosimy
zwrócić szczególną u wagę, gdyż tylko takie lustra
są gwarantowanej dobroci i nie plamią -SIę. '1018-3-1

Si~~miotla~Ow8Szt~ły Han~IOW8
Pabianicach,

W

~~*~~*~~~~*~~~~~~~~~~*~*~~*
pozo~tające pod Zarządem
~
PENSYA PRYWATNA
~
.
~
~ ,"-klasowa Szkoła Handlowa

W K I
k- i.~. n. ~.ł!!~~~~ m. ~~~ętr.. it . Żeńska
lJj

it

"

p.neDI ..
ul.
Zapis uczenie od lat 6 odbywa się codziennie.
,Taillze przygotowują się panienki do gimnazyum.
20 sie~~~:~iny dla wstępujących rozpocZll,\ Się 15 slerpn:a, 6~/e~cy~

*
~
~

*
~

~-

I

istniejąca od roku 1899.

Ministeryum Skarbu.

7-klasowa Szkoła Handłowa~,

Męska,

istniejąca od roku 1898."
6) _
niaEgzaminy wstępne do wszystkich klas: 12 (25) i 13 (2
SliIlr·

****~~~**~*~~~*~**~~~~*~*~* I p_ _1_90_5_.._ . _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _-98-1-_6....
~ł,-

-

W

~r~wat~~j ~!~~~. .~~~~~~~~L~:c~YRKLERA .

odbywaEgz.min~
się zapig nowych
uczniów ccdziennie
od godziny
- 12 sierpnia,
ej przed południem.
dla wstępujących
rozpoczną
się 9
29-go
a lekcye
l-go września Wymagane są świadectwa: - o urodzeniu, pochodzeniu 1 szczepieniu ospy.
.
Adres: Łódź, Nawrot 37.
1023-d-3 :

Cukiernia Ogród LI- powy" Ml'lrołaiewska
40 . I.
1\ ł ~
"

r

Kwartełu CS~\i;ł6;kiG~oi~Ei;schnera
jednocześnie występ

ulubionych duec!stów

Droga

Żelazna

Warszawsko-Wł-

eden'ska

podaje do wiadomości, że w dniu 24 paźuziernika (6 listo;Jada) 1905 r.,.,
or~z d~i nastę~nY,~h, na zas~dzi~ , artykułów 40-go i 90-go Ustawy OgólneJ Drog ROSYJskIch, odLędzIe SIę

I ~~mUal ~rm li~~ta~~~ ~u~li~I~ą ~a~al~W i t~warów"

'

które

przybyły

do stacyi przeznaczenia dl) dnia 18 (31) maja] 905 roku

i wlącz~ie, a ~ie został~ odebrane prze~ o~biorców; również sprzedane
Z· poważaniem Ad • •"Uer. l będą 1S pr7.ed,~lloty zagkublOne prtzke? hPasakzerolwC"k
h a
d . t
zczegoiowy wy az wszys IC za wa l l owanyc n' sprze az

tenora i barytona B-ci BERING.

Wejście wolne.

Ogłoszenie.

l

728- 30-28

i
oglosz~n! został
NOWO Otworzona MLECZARNIA Ml'kOaJcwska Nr. 61. ' się 1ic~tacya,.
ł'

,

Smacz~e Obiad~ gospodarskie od godz. 12 .do 4,ej po cenie od 15 do 35 kop.

Sała
1038-3-3

BIlardowa, Kawa, Herbata, Ciasta, Kolacye
Poleca

się,

z uszanowaniem

gorące. '

KrUger.

)108BOJIeHO UeosypOIo. rop. JIO~L, 30 UoJtll 1905 r.

W

tł:ttozni

.Rozwoju" I Przejazd M 8.

0- '

przedmiotów, z wymienieniem dat i stacyi, na których odbędzie
w Nr. 5:3, 54 i 55 •.Warsf,awskich Gubernsklch WledomostleJ".
Nadto ogłoszenia, obejmujące wyżej pomieniu~ szczególy, wywieszone będą na wszystkich stacyach wysłania i przybycia towarów., prz=- '
znaczonych na sprzedaż
1050,3-1
warów

Redaktor i Wyda.wca W. Czaj. . .ld.

