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można ją

KALENDARZYK TERMINOWY.
Jut,·o.
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Sławomiry.
WYSTA WY: Salon artystyczny, ul. Benedykta oM 1.
PANORAMA. Oblężenie Paryża, Pasaż Szulca.
.
TEATR ZIMOWY Vidoria" (nI. Piotrkowska M 67).
"Zywy posąg" dramat ,; 6-cin aktach Teobalcla Ziccani.
Występ pani Marcello. Poczatek o godzinie 8 wieczorem.
ZEBRANIE reprezent;ntów Kasy przemysłowców
w loka.lu. własnym, przy ulicy Ewangelickiej. początek
o gOdzlllle 6 popołUdniu.

Budownictwo łódzkie.

pobudować
wygodniejszy rozkład

I

słusznie.

Boć przecież niewiele jest takich domów,
w których sam właściciel mieszka. Owszem, buduje on dom przeważnie do wynajęcia, a więc

traktuje to, jako inte~·es.
Jeżeli tak jest, jeźeli chcesz szanowny obywatelu ciągnąć z tego zyski, to za pobierane
wysokie komorne szanuj przynajmniej zdrowie
biedniejszego twego bliźniego, który nie mając
własnego domu, musi szukać przytułku w twoim.
Komisya sanitarna i hygieniczna u nas poczyn t ir och~ działać, al~ nie pracuje o.na tak,
jak gdzieindziej, energiczll1e i w połączemu z komisyą budowlaną wspólnie.
W Saksonii naprzykład, a przedewszystkiem
w Dreźnie, w nowszych tego grodu dzielnicach
nie pozwolono juź domu stykać z domem. Musi
być zachowany pomiędzy nimi odpowiedni odstęp,
który tworzy wąski pasaż lub krótką uliczkę.
Ten f!posób budowania wydał znakomite
rezultaty. Najpierw boczne oficyny przestały być
oficynami o małem świetle, do których często
f!łońce nie dochodzi, a zato obfitują w mikroby,
wyziewy i wilgoć podwórzową. Do takiej oficyny można zrobić okna i z tej i z drugiej strony,

i

~

stworzyć

25 ..._._ ... _

ulicą

Mikołajewską

li

_. _____

.-' ___ _ _ _ _

ki, źle przepłukiwane i zamiatane podwórka,
to się przekonamy, jak niewygodne to warunki do stworzeuia w Łodzi estetycznych budowli.
Nie wszystkie jednak tej miary mamy place. Już niektore połączyły się po dwie lub
więcej poscsyj, już niektóre podzieliły się pomiędzy dwóch lub trzech właścicieli, a na przedmieściach z dawnych folwarków potworzono zupełnie inne dzielnice.
Tam warunki dla budowniczego są daleko dogodniejsze i tam tworzyć się dają daleko wspanialsze rzeczy.

daleko

.pokojów.
Ten ważny warunek można byłoby zaprowadzić i w naszych miastach, a zwłaszcza w Łodzi przydałby f,lię on niezmiernie.
Tymczasem u nas niema' komu o tern myśleć i dlatego są kwartały, zwłaszcza przy
Piotrkowskiej ulicy, których wąskie, bo zaledwie
dzieilięcio łokciowe podwórza ciągną się na przestrzeni olbrzymiej, zwłaszcza podwórza po parzystej stronie przy ulicy Piotrkowskiej, wychodzą aż na ulic~ Mikołajewską· Place to niezmiernie niewygodne dla budowniczych. P~wstały one z dawnych działków tkackich, które rząd
przybyłym tu niemcom darmo rozdawał.
Dlaczer;o jednak dot~d nie starano si~
złemu zaradzić. A wszak to nie byłoby trudno,
potrzeba tylko na sporządzonym planie wytknąć
pomiędzy

1.
Gmach miejski tern rożni się od książki
że złe dzieło idzie na półkę biblioteczną i nikt
do niego nie zagląda, tymczasem domy i budowle stoją w szeregach, a całe pokolenia psuć
muszą sobie gust na brzydkich pomysłach architektów. Dlatego budownictwo surowszą powinno przechodzić krytykę niżeli literatura, a nawet dobrze byłoby, gdyby istniały pewne komisye ~rtydtyczne, któreby wprost wzbraniały
budowac domy bezstylowe, owoce niedojl·załych
studyów, lub spaczonej fantazyi.
Gm?,ch. bow!em, zwłaszcza. w dużych miastach, me Jest JUŻ tylko własnością tflgO lub
ow~go obywa~ela, często dorobkiewicza, który
chCIa~by z. mego wyciągnąć jaknajwyższe korzyśCI, ale Jest po. ~zę~ci własnością ogół~
..
Obywatel mleJskI chciałby jaknajbardzIej
wyzyskać plac przez zabudowanie wszystkich
jego części, ale już dziś istnieją pewne przepisy,
ktore ograniczają do minimum przestrzenie podwórka i wJmagają pewnych urządzeń, zadawalniających przepisy hygieniczne.

. _ _ __

szerszą

POGLĄD NA OBECNY STAłf

'zwalczania suchot

Piotrkowską

płucnych

dwie równoległe ulice, pÓKi jeszcze te posesye
podał
nie są szczelnie zabudowane i wtedy otrzymalibyśmy na tym placu w miejsce dwóch frontów
d1·. A1·tu1· Jarunt01Dski.
i długiego kiszkowatego podwórza, sześć domów
frontowych, podwórza krótKie i więcej hygienicznie dające się utrzymać W porządku.
(Dalszy ciąg).
Place takie krótkie byłyby o wiele droższe
i ponętniej3ze dla kupca.
Ażeby lasecznik gruźliczy, wtargnąwszy do
To też kłade · na ten punkt bardzo ~ażny organizmu, mógł. się tam stale osiedlić i skutecznacisk, bo jeszcze" dziś w wielu miejscach będzie I nie rozwijać, jest pewne usposobienie, pewna
moźna to zastosować. Pomiędzy Pasażem Mayera .. skłonność organizmu konieczna, którą nazywamy
a Przejazdem jest jeszcze wiele wolnego miejsca, dyspozycyą. Dyspozycya taka może być nabyta
gdzie bez wielkich szkOd ulice za zgodą pose- albo wrodzona. Wrodzona dyspozycya bywa zas?rów dałyby się przeprowadz~ć przedtem, nim zwyczaj dzied~iczna, i stąd poc?odżi, że w nieSIę te duże przestrzenie zabudUJą.
których rodzlllach wszyscy memal członkowie
Powinien ku temu magistrat użyć swego wpły- prędzej czy później zapadają na gruźlicę. Nabywu, a niezawodnie miasto na warunkach hygienicz- tą może być dyspozycya przez wszelkie choroby
nych, a właściciele na placach zrobiliby dobre i momenty, jakie osłabienie organizmu powodują.
interesy. Magistrat powinien nakazać wytknięcie Także i złe życie, nadmierne używanie napojów
tych ulic i stosownie do nich plany zatwierdzać, a.lkoholicznych, · niedostateczne odzywiallie się,
a to ze wZgledu na bezpieczeństwo od ognia.
ciągłe przebywanie w zepsntem powietrzu, nadZ tak ';askich a długich podwórz trudno miema praca, częste przeziębianie się i t. p. mow. ra~i~ więks~ego pożaru ~jść z duszą, a tern g~ wytworzyć skło~ność do suchot p.łucnych .. 1\10wlęeeJ ratować mienie ludzkIe.
zhwem jest także I to, źe laseczmk gruźhczy,
Mieliśmy przykład na posesyi Lorentza. Jadostawszy si~ do organizmu bądź to przed uroki tam był trudny dostęp. . Straż .09"niowa. na dzeniem do pło?u, bądź po urodzeniu, pozosta~e
podwórku piekła sie formalme. Oglen, wylllkły tam przez długi czas, często przez całe ŻyCIe
w fabryce Lorentza < mógłby był stać się priy- w stanie ukrytym, nie wywołując żadnych objaczyną pOżaru całej' dziel~icy, tylko n~ ~zczęście wów, dopóki organ.izm ~est si~nym i ,o?pornym.
Do wytworzema SI~ WIęC gmzhcy płuc są
w tern miejscu był odCIęty ogrodami I to ułatwiało ratunek.
.
właściwie dwa momenty etyologiczne konieczne:
Widzimy więc, że Łódź, jako teren budowla- wtargnięcie lasecznika gruWcznego do organizmu,
ny, w środku mil>.sta znajduje się w bardzo i skłonność czyli dyspozycya organizmu, ułatwia
złych warunl~ach
że podwórza wąskie i długie
jąca osiedlenie s· ę i dalszy rozwój lasecznika.
przy ulicy najludniej zamieszkałej potrzeba zu- Wobec tego wytworzyły się też w świecie naukopełnie skasować, a przynajmniej zabronić się
wym dwa główne prądy, dążące do zapobiegania
budować w ten sposób, jak dziś się buduje I wystąpieniu gruźlicy płuc.
i w każdym bądź razie pozwolić lepiej staJedni, uwazając lasecznika gruźliczego za jewiać poprzeczne nii podłużne oficyny. Wtedy
dyny powód choroby, zalecają :)J'zedewszystkiem
otrzymamy i wiecej światła i więcej miejsca; środki, mające na celu u::luwanie i niszczenie 'laa oddzielone pod~órze od podwórza sztachetami seczników; drudzy, widząc w dyspozycyi g.
poprawi znacznie Lygieniczne warunki tych niejszy moment etyologiczny choroby. zalecają
dzielnic.
w pierwszym rzędzie środki, jakie do zwalczenia
Dziś długiemi rynsztokami wśrOd podwórza
dyspozycyi prowadzą, wszystko jedno, czy dyspłyną nieczystości, pomyje kuchenne i inne ścieki,
pozycya ta polega na skłonności organizmu do
które w skwarne lato. zamieniają się w istny przyjęcia lasecznika w myśl infekcyonistów, czy
rozsiewacz chorobotwórczych bakteryj.
też na płodowem już zarażeniu zarazkami w myśl
Jeżeli do tego dodamy doły z improwizo·
zwolenników odziedziczenia. Pierwszych więc
waną kanalizacyą, niechlujnie utrzymane wygódhasłem głównem jest zwalczać laseczniki grużli-
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CZi, drugich basłem głównem zwalczać dyspozycyą, wzmacniając organizm.
Do środków ochronnycb, zalecanych przez
pierwszych, należy przedewstkiem usuwanie i nisz-

czenie flegmy chorych piersiowych, która zawiera bardzo wiele zarazków i wyschnięta stanowi
według infekcyonietów jedno z najgłówniejlizych
źródeł zarazy.
Każdy chory piersiowy powinien
dla tego pluć li tylko w spluwaczkę, napełnioną
trochę wodą,

którą

naleźy

codzień wylewać
nieczystości, spluwaczkę
zaś
przeplókiwać gorącą wodą. Plucie w chustkę i na podłogę jest nie tylko dla
chorego samego, ale i dla otaczających chorego

w miejsce przeznaczone dla

rzeczą niebezpieczną·

.
Nowsze badania wykazały, że około chorego
piersiowego przy kaszlaniu tworzą się małe niewidzia.lne kropelki w powietrzu, zawierające czę- .
Ilto zarazki. Osoby, znajdujące się w pobliżu
chorego mogłyby je, nie wiedząc o tern, wdychać
i chorobą się 'Lal'azić. Chcąc temu niebezpieczeń
stwu zapobiedz, należy pokój chorego jak najczęściej przewietrzać przez otwieranie okien, chory zaś sam winien podczas kaszlu trzymać rękę
}llbo chustkę albo ręczną spluwaczkę tuż przed
ustami, ażeby tym sposobem zapobiegł rozpryskiwaniu się owych niebezpiecznych kropelek. Najlepiej zapobiegają temu odpowiednie m:.l.ski, które chory dzień i noc na ustach trzymać winien.
Dalej należą tu jako środki ochronue. 1) zupeł
ne odosobnianie chorych piersiowych tak w domach prywatnych, jak i w szpitalach; 2) umieszczanie ich o ile moźności w osobnych zakładach
dla suchotników; 3) przeprowadzenie ścisłej dezynfekcyi w przypadkach śmierci albo choroby
na suchoty; 4) zapobieganie przenoszeniu zarazków przez mleko, masło, mięso, pochodzące od
zwierząt gruźliczych i t. p. Mleko należy podawać tak .dzieciom, jak i dorosłym tylko po dostatecznem przegotowania, spożywane mięso winno pochodzić tylko od zwierząt zdrowych. Wiadomem jest przecież, jak często gruźlica u krów
zachodziŻe wszystkie środki te, . skierowane do b ezpośredniego niszczenia zarazków oraz zapobiegania ich szerzeniu się, odpowiednio zastosowane,
p'rzyczynić się mogą w walce prze ci w gruźlicy
płuc, tego zaprzeczyć nie można.
(d. c. n.)

Na powitanie J. O. Głównego Naczelnika
kraju ~gromadzili się wcześniej w salonach Cesarskich dworca: J. O. ks.Oboleński, pomocnik
generał-gubernatora w zarządzie cywilnym; generał-lejtnant Onoprienko, pomocnik generał-guber
natora w zarządzie policyjnym; generał-lejtnant
Komarow, pomocnik generał-gul>ernatora w zarządzie wojskowym; dowódca twierdzy warszawskiej, generał-major Parensow; naczelnik sztabu
okręgLl, generał-lejtnant Puzyrewski; generałowie:
Kulgaczew, Klimienko, Mejer, Herco-Winogradzki,
pułkownicy: Jebielow i Postowski; .gubernator
warszawski, rz. 1'. st. Ma~·tynolV; naczelnik kancelaryi generał-gubernatora. rz. 1'. st. Mienkin;
wicegubernator, ochmistrz br. Pablen; prezydent
m. W ara za wy, geuerał-major Bibikow; oberpolicmajster m. Warszawy, pułkownik Licbaczew;
prokurator wal'szl\wskiej izl>y sądowej, r. t. Turan; ochmistrz Pęchcrzewski, baron Buxhewden
i wielu innych dygnitarzy cywilnych i wojskowycb.
.
Wysiadłszy z wagonu salonowego, J_ O. ks.
Imeretyński przeszedł do !:Ialonow Cesarskicb, gdzie
witał się z każdym z dygnitarzy z osobna, poczem, po krótkiej rozmowic, odjechał do pałacu
belweder51kiego.
- Okólnik sztabu głównego podaje do wiadomości, że urząd młodszego pomocnika naczelnika żandarmeryi w pow. warszawskim, nowomińskim i radzymińskil'll został zniesiony, natomiast ustanowiony został urząd pomocnika naczelnika żandarmeryi w m. Łodzi.
(.,Warsz. Dniewn.").
J. E. gubernator piotrkowski, radca tajny K.
K. Miller, przyjechał wrąz ~ małżonką wczoraj
i zatrzymał się w Grand Hotelu.
Ordery. Za wysługę lat na jednej i tej samej posadzie otrzymali ordery św. Anny 3 klasy
pp. Antoni Starzyński, kasyer oddziału Banku
Państwa w Łodzi, asesor kolegialny, oraz Wła
dysław Słupecki, pomocnik kontrolera tegoż oddziału, radca kolegialny.
Sprawy bankowe. Weksle z tekstem lub ży
rem w językach obcych (nie rosyjskim) na miejscowości, w których
znajdują aię kasy powiatowe, Bank Państwa obecnie przyjmuje vi tym tylko w Jpadku, jeżeli takowe zaopatrzone są w tłó
maczenie na język państwowy, przez regenta
poświadczone.
Ciągnionyoh -wekslów, czyli "Prima-weksli"
Bank Państwa wcale nie przyjmuje.
Konsorcyum przemysłowców łodzkich, skła
dające się z pp. Herbsta, Kunitzera, Scheiblera
i pani Anny Scheiblerowej nabyło kopalnię wę
gla "Saturn", należącą dotąd do ks. Hohenlohe.

Wczoraj pllciągiem pośpiesznym kolei warszawsko-petersburskiej, o g. 9 m. 13 wieczorem,
powrócił do Warszawy po kilkotygodniowym pobycie w Petersburgu generał-gubernator warszawski i dowodzący wojskami warszawskiego okrę
gu wojskowego, J. O. ks. A. K. Imeretyński.
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Dni nieprotestowe w marcu są następujące:
5, 12, 19 i 26 marca jako niedziele, d. 17 i 18
jako ostatki według st. st., d. 25 jako święto
Zwiastowania N. M. P., wreszcie d. 31 jako
Wielki Piątek.

Teatr. W dniu dzisiejszym w "Naszych
oprócz paui Heleny Marcello, p. Romana Żelazowskiego wystąpi gościnnie w roli, Matyldy bohaterka sceny lwow!:lkiej p. Adela Zelazowska.
Benefisy. Najbliższy benefis w. przyszłym
tygodniu odegra Bympatyczna naiwna naszej
dceny p. Domiuika Kiernicka. Będzie to wieczór
teatralny bardzo atrakcyjny. oprócz bowiem benefisu zasłużonej dla sceny polskiej w Łodzi artystki-odegraną b~dzie po raz pierwszy głośna
komedya "Te, które się szanują" ze współud~ia
łem pani Heleny Marcello.
Bezpośrednio po pani Kiernickiej 14 marca
1'. b. odegra benefis tragik naszej sceny, utalentowany ulubieniec publiczności łódzkiej p Michał
Szobert. Na benefis swój p. Szobert wybrał niegrane dotąd na sconach Królestwa arcydzieło
Szekspira, tragedyę "Ryszard III" w której wystąpi w roli tytułowej.
Koncert. Znany pianista Antoni Kątski daje koncert w Łodzi w d. 14 b. m.
Kątski lic~y obecnie 83 lata, mimo to jest
rzeź ki i zachwyca grą swoją.
Koncerty jego w Warszawie, Petersburgu,
Moskwie, olbrzymiem cieszyły się powodzeniem.
Kątski był uczniem Thilda.
Zgon. Onegdaj zmarł w Warszawie ś. p.
Henry k Barcz, iluperintendent dyecezyi ewangelicko-augsburskiej.
Jubileusz. Wczoraj obchodził jubileusz 25letniej działalności w Banku handlowym dyrektor
tegoż p. M. TaubeJ'.
.
Jubilat cie!!zy się ogromną sympatyą wśród
wszystkich sfer naszego miasta, to też wiele osób
składało mu wczoraj
życzenia, a pracownicy
ofiarowali · mu wspaniały prezent pamiątkowy.
Przeniesienie biura naczelnika powiatu ła
skiego do Pabianic do skutku nie dojdzie, wskutek opozycyi obywateli miasteczka Szczereowa
i okolicy. Podanie, ' złożone w tym celu do władz
zostało zwrócone.
Imieniny_ Dziś świat artystyczny i zwolennicy teatru, składali życzenia pa.ni Helenie P.alińskiej (Mm'ceHo) w dniu imienin.
Józef Grajnert, były redaktor "Zorzy", bawi
w naszem mieście.
"Zgon wieszcza", taki tytuł jest os:atniego
poematu Józefa Grajnerta. Wyszedł z drukarni Jana Terpińskiego w Warszawie.
O biuro adresowe. Oddawna już istnieje projekt utworzenia w Łodzi biura adresowego, lecz
niestety projekt ten pozostaje dotąd tylko proI jektem i leży gdzieś w uśpieniu.
A tymczasem potrzeba biura adresowego
staje się coraz więcej pa.lącą, coraz bowiem wię
cej zdarza się wypadków, że przyjezdni nadaremno czynią poszukiwania mieszkańców miasta,
o których miejscu zamieszkania w Łodzi nigdzie
nie można się poinformować.
aniołach"

-

szy i najcnotliwszy z ognisk rodzinnych trzeciej
republiki.
Około północy, Józef zaanonsował z po-
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Piotr Sale •.

gardą:

Romans w trzech

- Pan Jerzy Parnet.
I pan Jerzy Parnet wszedł uśmiechnięty do
sa.loniku białego ze złotem, o niebieskich firankach, skromnie umeblowanego w stylu Ludwika
XVI, gdzie paui Darsan przyjmowała gości.
Niebawem, dwie dłonie wyciągnęły się ku
Jerzemu, jedna biała, pulchna, nieco za pełna,
druga drobniutka, szczupła, rączka młodego dziew-

cz~ściach.

z !rancuski'ego pn,:e/ozył Boles/ml) Londyński.
(Dalszy

ciąg

-patrz M 48).

C Z Ę Ś Ć D R U G A.
I.
Głowa

Bal w domu Darsana.
sznur powozów stoi przed bramą, a Ęa
merdyner Józef wygłasza co chwila nazwiska
przybywających gości. Pyszny to okaz służące
go ten Józe±'; pełen godności, zupełnie licującej
z pańskim wyglądem domu, ukrytego w odległym
przypominającym

Przybycie gościa wyraźnie owiało towarzystwo jawnym chłodem.
A pani N ordaiu, zaufana przyjaciółka domu,
wdowa, niemiła, złośliwa, mająca syna bez za, jęcia, przyczepionego tymczasowu do kancelaryi
jakiegoś notaryusza w oczekiwaniu na partyę,
ktorą mu matka miała wynaleM i w ten sposób
I wydobyć go na wierzch, - pochyliła się do ucha
pewnego dowcipnego radcy izby obrachunkowej,
najdawni~jszego z. przy~aci~~ Darsana, i szepnę
\ ła: ,.że mgdyby me myslała ...
Ten Parnet, panie drogi, to lichy dzienmkarz, bez talentu ...
Nie, doprawdy, w głowie jej się to pomieścić
nie może, jak Darsanowie, z chwilą, kiedy ' on
mial "czoło" stać się .piszącym", mogą go przyjUJować u siebie.
.
Radca zauważył łagodnie:
- Ha, cóż, łaskawa pani, każdy jest panem
u siebie. Jestem zupełnie pani zdania, a nawet

II

rodziny.

Długi

zakątku Paryża,

częcia.

starą uliczkę

miasteczka prowincyonalnego.
Józef nie był bezwzględnie szczęśliwy na
swojem stanowisku; zazwyczaj służył on u szlachty i miał słabość do tytułów, a pan Paweł Darsan, ożeni wszy się powto1'llie z śliczną i pełną
wdzięku kobietką, która poprzednio nosiła nazwisko markizy de Naizant, nie tylko, że nie przybrał żadnego tytułu, ale jawnie gardził niemi,
i z domu swego uczynił przybytek naj poważniej-

I

I .' -

-

ł

bodaj, czy zdania tego nie podziela sam Pawe
Darsan. Spójź pani, on ledwie że mu rękę
podał.

W istocie, gospodarz przywitał gościa chłod
nem i wyniosłem:-I pan u nas?
'1'0 też Parnet nieco zażenowany, szybko opuścił biały salonik, ażeby odszukać, w tłumie
zaproszonych, swojego przyjaciela Gastona de
Nailant pasierba Pawła Darsana.
Ga~ton sam go spostrzegł i zbliżył się ku
niemu. powitanie młodych ludzi, serdeczne, poczciwe, ich spojrzenia zadowolone, świadczyły, że
łączy ich uczucie bodaj
czy nie cenniejsze od
miłości-szczera przyjaźń.

- Wiesz, że to ładnie wygląda,--oświadczył
Parnet, rzucając okiem na salony!-Twój ojczym
ma dużo smaku.
Gaston przerwał z uśmiechem melancholijnym:
.
- Ażeby mnie osłodzić pigułkęl
Jerzy podskoczył.
- Co mówisz? Ach, że też wy, artyści,
zawsze macie niedorzeczne myśli na zawołanie!
Jakto! Skoro ci chcą dać.
- Baczność, nieoględny Gaskończyku!
Jerzy powstrzymał swój ruch ol>urzenia:dość było, ażeby mu prźypomniano czemkolwiekbądź jego pochodzenie południowe, a już milknął,
nie dla tego, żeby miał się wstydzić, ale że był
zdania, iż największą zaletą gaskończykó~ jest
miara i że gniewać się można tylko z umrarkowaniem.

(d. c. n.)
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Obecnie jeden z przyjezdnych poszukuje już
tydzień swego interesanta,
do którego przybył
z głęuokiej Hosyi, nigdzie jednak o miejscu jego
zamieHzkania dowiedzieć się nie może.
Czapki. Forma. ubioru dla uczni szkoły handlowej łódzkiej w tych dniach nadeszła. Mundur otrzyma zielony kołnierz , a czapka czarna

Czynne były I, n, III i IV oddziały straży
do gf\dziny 10 rano.
Straty znaczne.
.
Fabryka Pruszynowskiego w ciągu ostatmch
kilku miesięcy pali się po raz szósty.
'

z

z ciemno zielonego sukna-lampas. Na tym lampasie znajdują się ponad daszkiem illsygnia handlu, tak jak ekierki na czapKach szkoły rzemieślniczej.
Ponieważ żądania tych czapek teraz ZWięk
szyły się znacznie, przeto utrzymujący składy
podnieśli cenę na rb. 2 kop. 40 za czapkę. Jestto
wielkie zdzierstwo, gdyż dobra czapka taka ko-
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WARSZAWY.

Obrady techniczne.

3
Anglia 28 tysięę.y i t. d. A dodajmy, że przyrost rocz
apara.tów. w państwie 'nie dotrzymuje
kroku pr yrostowIadawanych depesz.
Prz ciążenie ~paratów potęgowae się bedzie
przeto
każdYJlt" rokiem i obsługa telegrafićzna,
(lając~ już dzisiaj powód do słusznycli narzekań
ze · strony publiczności, będzie z konieczności
coraz trudniejsza i powolniejsza.
.
Zaprowadzenie depesz ~luczowy.ch, oszczędzaJących pracy aparatom, mIałoby WIęC u nas 11iepoślednie · znaczenie; korespondencyą taką posługiwałyby się przeważnie sfery handlowe, ale
f następstwa inowacyi 9dczulibyśmy wszyscy, gdyż
telegraf spełniałby swą rol(;1 pośpieszniej i lepiej
niż obecnie.
Wniosek p. Lutosławskiego żądający poczynienia odpowiednich starań w celu uzyskania
w zasadzie pozwolenia na zaprowadzenie klucza
telegraficznego postanowiono przekazać do omówienia sekcyi handlowej. poczem w razie przychylnej tam opinii, obie sekcye powierzą go oddzielnej delegacyi. P. Lutosławskiemu podzięko
wano za poruszenie tak ważnej sprawy.
P. Jasiński opisał Jeszcze na zebraniu wynalazek p. Waltera umożliwiający przenoszenie
na odległość za pośrednict~em zwykłego aparatu
telegraficznego portretów I rysunkowo Dzieje sie
to z pomocą papieru krat~owanego, na który
przenosi się portret w powIększonej reprodukcyi
fotograficznej; kratki na papierze oznaczone są
literami, które przesyła się na stacyę odbierając1\,
·a ta ostatnia, posiując taki sam papier kratkowany, z otrzymanych znaków otrzymuje dokład
ny wizerunek. Czynność ta trwa wszakże 6-7
godzin, w obecnej więc formie ten sposób przesyłania ~ortretów nie ma znaczenia praktycznego. O 'Y Iele krótszego natomiast czasu wymag3l'
przesłame rysunku technicznego; przy wielkich
odległościach i gdy chodzi o pośpiech, przesyła
nie tą drogą rysunków technicznych mogłoby

I
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Onegdaj w sekcyi tew Warszawie p. M. Lutosławski wygło
sił ciekawy referat o przesyłaniu depesz za pośrednictwem klucza telegraficznego.
sztuje w Warszawie 1 rb. 50 kopiejek. Dla czego
Klucz ten, jak donosi "Wiek", ułożony jest
więc .nasi czapnicy tak dużo chcą korzystać.
w ten sposób, że kaźdemu z objętych nim wyra.
Władza szkolna powinna zwrócić na 10 uwagę
zów odpowiada całe zdanie. Będąc w posiadaniu
młodzieży i zapobiedz zdzierstwa, którego dotakiego klucza, czyli słownika, można wysyłać
puszczają się łódzcy czapnicy.
telegramy w formie niezmiernie skróconej i odPrzy tern nadmienić nam wypada, że szkoła czytywać podobnie zredagowane depesze. Natuhandlowa łódzka otrzymała bardzo zbliżone u- raln!e klucze, będące w użyciu zagranicą nie stamundurowanie do tego, jakie noszą politechnicy nOWIą żadnej tajemnicy. Są to grube książki,
warszawscy.
które moż'na dostać w każdej księgami; klucz
Papier listowy. Nowe serye papie.ru listo- niemiecki kosztuje 20 marek, angielski 2 f. szt.
we.g o z widokami Łodzi wypuścił p. WIlkoszew- Klucz angielski jest prostszy i zwięźlejszy i nadaje się do przekładu na ·inne języki; niemiecki
skI, tutejszy fotograf.
. Widoki te odbite są na rOżnokolorowym pa- dziś używany, może być przydatnym tylko dla
osób znających ten język, obecnie jednak minister
pl~rze dobrego gatunku, również różnobarwny
poczt i telegrafu p. Poduielski, ma ogłosić nowy
mI kolorami.
.
Z War.szawy nadesłał nam p'. Winiarsk~ I ulepszony klucz, złożony z wyrazów wziętych
,skła~ papl~ru) karty pocztowe z wlzerunka~ll z języka łacińskiego i nadający 8ię ze względu
pomll1ka MIckiewicza. Karty te są estetyczme na przyjęty układ do użytku międzynarodowego.
wykonane.
Możność wysyłania depesz w takiej skróconej
znacżnie
formie (jednym wyrazem zastępuje sie kilPodziękowanie. Na korzyść 1 Schroniska dla
dzieci wy\l.nania mojż. w Łodzi (ul. Cegielniana kanaście) obniża koszt depesz, dalej zapewnia deM 61) wpłynęły w miesiącu stycznin ofiary na- peszom znpełną jasność, gdy obecnie lakoniczność
depesz zaciemnia nieraz ich treść, wreszcie ułatwia
stępujące:
Przez p. H. Toeplitza bezimiennie rb. 300, wysoce pracę biurom telegraficznym, a na straty
przez p. Rosenulum rb. 30, od p. Józefa Gold- ich nie naraża, gdyż z chwilą wprowadzenia
federa rb. 3, od p. Maksymiliana Szyffera rb. 15, klucza wzrosła wszed.de liC7.ba wysyłanych de- oddawać poważne usługi.
Onegdaj liczne grono b. kolegów i pod wład
od p. Roberta Fiichs rb. 3, od p. Szyk i era rb. 6, pesz, wiadomo zaś, fe depesze krótkie płacą wyż
nych zgromadziło się w sali Towarzystwa wiood pani Heleny Landau rb. 1, od Maryi Kon szą stosuukowo taksę, niż dłuższe telegramy.
Z wiadomości udzielonych referentowi przez ślarskiego dla pożegnania przy uczcie b. rlldcę
rb. 1, od pani Maryi Redlitz rb. 3, od pani Zofii
Dobranickiej rb. 5, oraz p. Mikołaja Rosenbluma p. zarządzającego warszawskim okręgiem poczto- magistratu rz. r. st. Ratyńskiego, który po prze2 wentylacye i od p. Bernarda Dobraniekiego wo-telegraficznym wynika, że władze rządowe służeniu lat 40 przechodzi w stan spoczynku.
zezwoliłyby zapewne na zaprowadzenie w państ .
Pod~zas U!lzty przemawiali; pomocnik prez,:mapy poglądowe.
wie
klucza telegraficznego w korespondencyi z za- denta mIasta rz. r. st. KoszuckI, Stamller PiaszZa ofiary powyższe wyraża zarząd Schroni~ral!-i~ą, /:!"o" l>'r -1 ~ ,:.,.
",.
' , "-!".
./I
T" " , ... ",, ił!> - , P" Ra,tyński,
dziękl!iąc' zebraska serdeczne podziękowanie.
Sprostowanie. Helu~ia i Natalcia dla
. dnej wdowy po adwokacIe złożyły w naszl'
dakcyi rb. 3 a nie 2, jak mylnie wy,~!r T
w Nr. 49.
Pożar. Dziś o godr,ip;· .
żar w fabryce Prufw: ·
jazd. Gdy IT . J ' .
cały gT'"
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Kielce.

Kieleckie Towarzystwo dobroczyndo wzniesienia własuego budyn-

ności przyst~puje

ku.

Przedstawiony w tym celu kosztorys uzyskał
już zatwierdzenie władzy gubernialnej.
Towarzystwo posiada swój własny plac, na
tym też placu ma wznieść Łli~ przyszły budynek.
- Kolej Iwangrodzko-Dąbrowska miała tak
znaczny ruch towarowy w roku zeszł ym, że spodziewany jest dochód w sumie około 85,0000 rubli.
W zakładzie wód mineralnych w Busku
budowane sa obecnie wanny kaflowe, które za-I
stąpią dotychczasowe bardzo znis~czone ~anny
metalowe. Zamiana prawdopodob,me b~dzIe po- .
łączona z korzyścią kuracyuszów, obecne bowiem
wanny zakładu, nie należą do zbytnio wygodnych.
Będzin. W okolicach Będzina, jak i w. 15amem mieście, grasują od p~'Ynego CZ~8U epIdemiczne choroby, a mianOWICIe: ospa l szkarlatyna.
Przedsi~wzi~to środki ochronne i zaradcze dla
stłumienia epidemii.
- Artyści dramatyczni z Sosnowca odegrali tu na rzecz Towarzystwa pomocy dla biednych
chrześcian miasta Będzina, komedyę Bałuckiego
p. t. "Sprawa kobiet". ~oniew~ż sa~a .teatralna
napełniona była po brzegi, spodzIewa c SIę należy
dość pewnego zasiłku dla ~owarzystwa, które ~o
si si~ z zamiarem utworzellla przytułku dla dZIatwy ubogiej i opuszczonej.
,
Łomża. "Echa płockie i łomżyńskie" piszą:
Koniokradztwo znowu w gubernii IJ.aszej
zaczyna grasować, jl>k to było przed laty
kilkunastu. Wszyscy pamiętają operującą niegdyś
szajkę w okolicach Zambrowa, złożoną z żydów
i chłopów, których siedliskiem. g~ównem były
wsie Podgórz i Stara Łomża . DZlękJ ówczetlnemu
sedziemu śledczemu Smirenskiemu, który- odkrył
s;ajk~ i osadził w wię~ieniu, przez. jakiś. cz~s
panował spokój . .Obecllle .znowu kOlllokr<.tdzl. dają
'I l')~ "Q')hip
()to w tlmn 1? 'I m w rg'''l>t\tll
'.
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go nowego sportu utworzyły własny klub. Strzel·
nica klubowa mierzy 50 metrów długości, ponieważ zaś strzelanie odbywa Łlię tam naprzemian
to z jedlIego, to z drugiego końca strzelnicy,
więc nowoczesne amazonki zmuszone są wiele
biegać.
Kostyum człollkiń Rkłada si~ z krótkiej
spódniczki, wysokich
bucików Łlznurowanych
z szarej zamszy i obcisłego staniczka z wąskiemi
rękawami; pasek skórzany i mały tyrolski kapelusik dopełniają efektownej całości. Nowy ten I
sport, jako ćwiczenie ?:1 świażem powi~tr~u, 'Yyllla~łłjące . dużo ruchu I zn~(l~neg~ napl~cJa SIły, l
pOSIada licznych zwolenmkow l propagatorów
wśród lekarzy paryskich ,

Ta kolekcya owadów wraz z biblioteką umieszczona jest w osobnym dziale gmachu Towarzystwa. Badacze specyaliści i Towarz)::stwa naukowe zagraniczne, z~ł:,szają się już do Towarzystwa Poznańskiego po bliższe informacye w celu
korzystania z tego cennego zbioru.

I

I
I

'Korespondeneye.
Poznail 25 lutego 1899

1'.

Dnia 20-go b. m. odbyło się w Poznaniu doroczne walne zebranie Towarzystwa PrzyjaciOł
nauk. Zagaił je ks. biskup i prezes dr. Likowski,
na przewodniczącego w.y brano radcę Rzr.zanieckiego, który na sekretarza powołał doktora Jaruntowskiego.
Generalny sekretarz Towarzystwa br. W. Engestroem odczytał ogólne poglądowe sprawozdanie
o stanie i postępie wszystkich wydziałów. Według
szczegółowego sprawozdania konserwatora zbiorów, dzięki szlachetnej ofiarności społeczeństwa
polskiego i dzięki troskliwej i statecznej gorliwości coraz to szerszego koła przyjaciół i opiekunów, wzbogaciły się zbiory Towarzystwa, zarówno naukowe jak i artyŁltyczne, w ciągu upły- ,
niollego roku znowu licznymi i bardzo szacownymi
darami.
Ogólny przyrost nowych przybytków za rok
1898, przedstawia się w poszczególnych działach,
jak następuje:
do bihlioteki przybyło .MM 1892,
do 'Zbioru rękopisów .MNg 42,
-1 ,..
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Nadzwyczaj ciekawe szczegóły o procesie
prasowym w Poznaniu podaje "WieK":
Charakterystyczny proces-czy tamy-o wybitnie politycznem zabatwieniu, rozegrał się przed
izbą karną w Poznaniu, pod przewodnictwem
prezydenta Baenischa. Oskarżonym był p. Goldbeck, redaktor "Posener Zeitung". Oskarżycielem
prezes naczelny E:sięstwa, pan baron Wilamowitz. Przyczyną oskarżenia był artykuł p. Goldbecka p. t. "Die starke Regierung" (Silny rząd),
w którym powiedziano, że naczelny prezes nie
posiada potrzebnej energii w walce z ludnoś
cią polską, że nie popiera dostatecznię polityki
rządu w sprawie krzewienia niemczyzny, że jest
tylko automatem i statystą teatralnym, że działalność jego jest dziecinną, że brak mu inicyatywy, że jest bez charakteru i t. p. Publicznym
oskarżycielem był pierwszy prokurator, dr. 1senbiel, obrońcą obżałowanego adwokat Jaretzky.
Pan Goldbeck przyznał się na wstępie badania dQ autorstwa artykułu i po stwierdzeniu
tego faktu wywiązał się między nim a przewodnic~M~cym dyalog następujący:
Przewodniczący. Czy baron Wilamowitz jest
osobistością nielubianą7

Oskarżony.

Stołuję

ałyszałem podczas
że pan Wilamowitz

i

si~ w hotelu Rzymskim
rozpraw o polityce rządu ,
nie odpowiada swemu za-

daniu.
Przew. Jaki ćel zamierzaleś pan osiągnąć
artykułem swoim?
Osk. Chciałem wykazać, że p. W. jest nieodpowiednią , oso' bistością do wykonywania 1'0Z, n ... '· ... r7("'1~
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Nastąpiło prz~słuchanie barona Wilamowitza,
które trwało bardzo krótko.. Na zapytanie przewodniczącego odpowiada p. Wilamowitz, że proces wytoczył z własnej inicyatywy. Już kilka
podobnych artykułów ukazało się w "Pos. Ztg."
a pismo to prowadzi stale przeciw niemu walkę.
Adwokat Jaretzky zapytuje świadka, czy prawdą
jest, że przy pewnej uroczystości wyrazi.ł się ni~pocblebnie o toaście p. Goldbecka. ŚWIadek ~le
przypomina sobie tego. Adwokat żąda odpowledzi, czy p. Wilamowitzowi wiadomo, że działalności jego nie pochwalają wysokie koła urzędnicze i szerokie koła obywatelskie. Mianowicie
nie podoba się tymże kołom stanowisko. naczelnego prezesa w sprawie obecnej pol~tykl rz~du.
Trybunał odrzuca powyższe żądanie obroncy,
jako nie należące do rzeczy.
Pan Jaretzky stawia wniosek o przesłuchanie panów: nadburmistrza Wittinga, radnych dora
Lewińskiego i Kindlera, którzy potwier~zą, ~e
p. Wilamowitz przeszkadza przeprow~d.z~ll1u antIpolskiej polityki ekonomicznej w ml~sCle. PrOkurator żąda odrzucenia wniosku, pomeważ w artykule niema mowy o polityce polskiej .. Trybu
nał, po krótkiej naradzie, wniosek odrzUCIł. Dalej wniósł obrońca o odczytanie czterech artykułów "Pos. Ztg.", z ktol'ych wynika, że ;pa n
Goldbeck, od początku swego PO?yt~ w Poznaniu, pracował usilnie nad podnie~Iemem W. Ks .
Poznańskiego w duchu niemieckIm. W IPyśl uchwały trybunalu, odczytano trzy artykuły, odczytania czw.autego zaniechano na prośbę pana
Goldbecka.
Na zapytanie przewodniczącego, jaki cel. ma
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Goldbeck, który oddał się na usługi
innej drogi wyjbcia, jak przez
p. Wilamowitz nie postępuje
Hobie . tak, jak powinien. Obrońca powołał się na
pismo br. Posadowskyego, który upowaźnił pana .
G. dQ popierania polityki rządowej. Powołał się
na artykuł" Wirtschaftliche Korespondenz", który daleko olltrzej wy8tąpił przeciwko p. Wilamowitzowi, pytając, kiedy wreszcie Księstwo
Pomańskic otrzyma llwego zbawcę? Mimo to
pismu temn procesu nie wytoczono. P . Wilamowitz powinien sobie wziąć wzór z naczelnego
prezesa Prus Zachodnich, p . Gosslera, który
z rzadem idzie reka w reke. Podziwiać trzeba
p. Goldbecka, ktÓry pomtm6, że jest "wolnomyśl
nym", nie wahał llię w "liberalnej" "Posenerce",
tak otwarcłe zaznaczyć swego stanowiska, hołdującego idei rządowej . Wszystko to powinno
wpłynąć na trybunał, aby uznał p. Goldbecka
niewinnym, a co najwyżej skazał go na karę
pieniężną.
.
W krótkiej replice prokurator zaznaczył, że
obrona była bardzo mal'llą (miserabel "). Z pierwszych swoicb wywodów nie może cofnąć ani sło 
wa. Już . dawno w kołach obywatelskich dziwiono się, że p. Goldbeckowi tak długo pobłażano
i pozwoiono ' bezkal'llie rzucac; kamieniam~ na prawo i lewo.
W końcu przemówił jeszcze ·oskarżony. Oświad
czył, że sam był oficerem pruskim, męzcy zaś
członkowie jego rodziny, nawllkroś konserwatywnej, również są oficerami lub pastorami, a ojeiec
jest profesorem. Mógł wi~c, gdyby był chciał,
zająć odpowiednie stanowisko, zwłaszcza, że miał
przedłożenie powyższych artykułów, ?d~owIad.a wie~e do tego okazyi, ponieważ obrac~ł się w wyoskarżony, że chciał zadokumento.wac, IŻ naJsoluch kołach arystokracyi. Pragnął Jednak "powięcej oburzyło go niepotwierdzellle przez naświęcić· się i dla tego objął redakcyę "Posener
czelnego prezesa, dora Lieseganga (hakatysty) na Ztg.", aby na tem stanowisku działać dodatnio
dyrektora przyBz~ego mnzeum.
.
dl~ pl:owincyi poznańskiej, która ze wszystkich
Na tern skonczyło się post~powall1e dowo- . dZlellllc monarchii naj więcej jest "zagrożona". Przydowe. Zabrał głos prokurator dr. Isenbiel. Na zuał, że w m·tyknIe inkryminowanym może posuwstępie stwierdził, że inkryminowany artykuł za- nął się za daleko, ale krewkość jego wytłóma
wiem ciężką obraz~ naczelnego prezesa. Pan, czyć sohie trzeba nadmiarem pracy redakcyjnej.
Goldbeck popełnił ją z całą świadomością, c~ciał Artykuł, jak niniejszy, napisać musi w przecią
bo,", iem, aby go pociągnięto p~·1..Ld kratkI s~- gu pół godziny, nie ma przeto czasu na szukanie
dowe gdyż z tym zamiarem publicznie się cbełplł. mniej drastycznych wyrazów.
Bardzo go dotkObra~a jest tern cięższa, poniewaz artykuł wręcz nęła wniesiolla przez prokuratora kara więzienlla,
ośmiesza tak wysokiego urzędnika, który spełnia która dla dziennikarza jest przykrą, nie spodzieswoje obowiązki sumiennie i gorliwie. P. Gold- wał się zresztą, że za jego .pracę taka go spotka
beck, jako człowiek wykształcony, powinien się nagroda. Oświadczył uroczyście, że nic miał zabył debrze namyślić, zanim wystąpił z takim armiaru obrazić uaczelnego prezesa, artykuł jego
tykułem. Ciężk.l!: mia~owic.ie. obrazą jest za~zut
nie zawierał też żadnych ukrytych myśl. Prosi
zrobiony p. WIlamowltzowI, Jakoby był męzcm o uwolnienie lub złagodzenie kary.
bez charakteru. Dl'. Isenbiel wystąpił stanowczo
Trybunał po dwugodzinnycb naradach wydał
przeciw twierdzeniu, że szerokie koła plJtępiają w~r~k,. skazujący p. Goldbecka na dwa. miesiące
działalność naczelnego prezesa.
Takie zdanie wlęzJellla, poniesienie kosztów procesu l ogłosze
wytworzył sobie chyb:1 tylko oskarżony. który
nie wyroku w pismacb, zaproponowanych przez
systematycznie zwalcza p. WiIamowitza. W ost- prokuratora.
rych słowach potępił prokurator p. Goldbecka,
Procesowi który trwał od godz. 9 do 3 i pół,
że nazwał p. Wilamowitza automatem i statysłą przysluchiwało' się wiele wybitnych osobiści oraz
teatralnym. Jest to zarzut dla m~ża stanu tak liczni adwokaci tak polacy, jak niemcy. Niektó·
ciężki, że gorszego wyobrazić sobie niepodobna. re pisma zamiej'scowe przysłały swoich sprawozZaprzeczył, jakoby artykuł był niezbędny ze dawców, p.omiędzy innemi "Kolnische Ztg. u
względu na poparcie interesów niemiecki~h. Ja
NadmIeniam jeszcze, że .Posener Ztg.", do
sam - mówił - jestem niemcem z krwi i kości niedawna organ s~czerze liberalny i hołdujący
i z tego jestem dumny, ale pragnę aby z pola- w stosunku polaków polityce poj~dnawczej, dokami pOlltępOWa.no łagodnie. Wy~oki urzędnik, piero odrokn mniej więcej zaczął dąc w trąbkę hapowołany przez cesarza, powinien cieszyĆ się za- katyzmu. ZaO'rożono
mu bowiem, że jeżeli nadal
b
ufaniem. Jakiem prawem p. Goldbeck, ktory stawać będzie w obronie pohkpw przeciw ostrej
przebywa tu dopiero 8 miesiecy, ośmiela się wy- polityce "noweO'o kursu", to utraci anonse rzą
stępować z takiemi zarzuta~i przeciw p.' Wila- dowe, przedsta~iające docbód kilkunastu tysięcy
muwitzowi, który stoi na czelo prowincYI od lat marek . Ten argument trafił przez kieszeń do
kilku? Czy hr. Posadowsky żądał od p. Gold- mózgu i serca. Długoletni redaktor .Poi::ener Ztg".
bec~a,. aby prowadził politykę na wła~ną ~'ę:ę~ umiarkowany p. Wagner, otrzymał dymisyę, a na
C~yz lstotllle zaszkodzi to niemczyzme, ]ezeh miejsce jego powołano junkra Goldbecka.
w miejsce p. Liesegauga mianowany zostanie kto
Co do barona Wilamowitza, to wyjaśniłem
inny?
kaI:ze pieniężnej nie moż" tu być mowy, już z okazyi dawniejszych wydarzeń politycznyob,
gdyż w takIm razie pozwalanoby sobie częściej ż~ polityk ten nie jest bynajmniej przyjacielem pona podobne wybl'yki. Ciężkie zarzuty p Gold- laków, Że hołduje zasadzie żelaznej, konsekwentbecka pochod,,;ą z niskicb pobudek 1 dla tego nej .germanizacyi, a przeciwny jest tylko polityce
wnosze o 3 micsiące w,ezienia poniesienie ko- SZPilkOwania i szykan bezustannych. Wystarczyaztów • prOcesu i ogłoszenie ~yroku w "Dzien. ło to najzupeiniej, aby zmo~ilizować przeciw niePozn .", ~Kur. Poz." i "Oręd.", tutejszych pismach mu całą armie hakatyzmu l przez bakatystyczniemieckich, dwóch berlińskich i jednem wro
nych suflerów' zgotować mu niełaskę rządu. Stanocławskiem".
wisko jego jest podobno coraz więcej zachwiane,
Po tych argumentach, trudne miał zadanie
obrońca Jaretzky. Mówił przeszło godzinę. ale
obrona jego była słabą i. niedołężną· Usił9wał
wykazać niewinność swego klienta. Oskarżony
nie chciał bynajmniej obrazić p. Wilamowitza.
Artykuł inkryminowany zawierał tylko ostrą
krytykę działalności naczelnego prezesa, który
n~e popiera należycie polityki rządu celem podLeon XIII w dniu dzisiejszym wkroczył w dziemesienia dzielnic wllchodnich w duchu niemiec- więćdziesiąty rok swego życia, gdyż urodził się
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J'.
' 10, w miaste<r.'ku Carpineto,
a d' dze pomi~dzy Rzymem a Ne-

marca o~bodzoną bqdzie doroczna

najświe

iej~za cereJńonia watykańska, na którą
do kapHcy Sykstyńskiej cisną się tłumnie cudzoziemcy. Jest to jedyna spobuość ujrzenia papieża w typowej potrójnej tyarze, t. j. mitrzc bi-

skupiej, ozdobionej trzema barankami.
Stowarzyszenie ' byłych uczniow szkoły polskiej w Paryżu, odbyło walne zebranie w dniu
5 lutego z. m. pod przewodnictwem Feliksa Różyckiego.
Stowarzyszenie liczy przeszło 350
członków czynnych i honorowych. W początku
bieżącego roku taki był stan różnych kas: kasa
stowarzyszenia, której głównym celem jest niesienie pomocy członkom stowarzy,;zenia: fundusz
żelazny wynosi 19,699 fr. 75 0ellt., dochód roczny 4,321 fr. 75 cent. rozchód za~ 830 franków
16 cent.
Kasa pomocy dla uczniów wychodzących ze
szkoły i uczących się rzemiosł: fundusz żela'i,ny
105 franków, ' dochód 661 franków 26 ecnt., rozchód zaś 40 fr.
Stowarzyszenie b. uczniów szkoły polskiej
wydaje co miesiąc przegląd pod nazwą "Bulletin
polonais litterraire. scielltifique et artistiqlle" mający na celu rozpowszechnienie między cudz0ziemcami ruchu literackiego i naukowego, oraz
ważniejszych wypadków, tyczących się naszego
kraju. Fundusz żelazuy kasy Buletynu wynosi
1,400 fr., dochód roczny 2,693 fr. 71 cent., rozchód zaś 2,234 fi'. 75 cent.
Kasa pomocy naukowej dla kształcącej się
młodzieży w wyższych szkołach francuskich: fundnsz żelazny wynosi 26,906 fr. 87 cent., dochód
1 058 fr. 99 cent., rozcbód zaś 739 fr. 75 cent.
, Stowarzyszenie skapitalizowało już razem około 75,000 fr.
W roku 1898 dochody wynosiły
razem 9,603 fr. 84 cent., rozchody 3,504 franków
21 ccnt.
Członkowie zarządu na rok 1899 mianowani: Jan Kisielewski, sekretarz; Stanisław Karwowski, kasyer; Artur BeJ'ecki, Kazimierz Dobl'zycki, Leopold Gał~zowski, W acła w Gasztowtt,
Jan Karwowski, Władysław Pietl'uszyński, Aleksander Wyszławski. <.
Ząb

mamuta, trzonowy,

ważący około 5 klg.,
Borysławiu, niedaleko stacyi kolei
państwowej, w rzece Tyśmienicy. Ząb ten przeznaczquy jest przez znalazcę ' do jednego z rGakładów naukowych we Lwowie.

znaleziono w

Kurtyna z aluminium ma być zastosowana
w Wielkiej operze paryzkiej i. zastąpi dotychczasową żelazną zasłonę. Jeżelt próhy wypadną
pomyślnie, to ~iebawem wszystkie większe sceny
wprowadzą tę Jllnowacyę·

Zabojstwo i samobójstwo. Magazynier cesarskiego zakładu zastawniczego w Wiedniu, Ot·
ton Scherian, zajął w dniu 25 b. m. w południe
wraz z żoną swo~ą Mary~, w jednym z hoteli
w IX dzielnicy pokój, gdzie w zamiarze samobójczym oboje zażJ:li pa~tylki sublima~owe. ~dy
pastylki szybko me dZiałały, strzelIł Schenan
z rewolweru najpierw do żony, potem do siebie.
Scherian umarł zaś żona jego walczy z życiem.
Powodem czyn~ było sprzeniewierzenie w urzę
dzie około 11 tysięcy ~t.łr., jak wykazalo dochodzenie natychmiast przeprowadzone.
Dentystyka cbińczyków. Wstawienie sztucznych zębów praktykuje się w Chinacb zdawien
dawna; są one tam. nieRły~hanie tanie. Cen~ ~e
dnej sztuki waba SIę pomlędz,Y 1~ a 20 kopleJk,
a więc pół tuzina tych ?rob.nlUt~lch prz,rrządów
dostać można za cenę meduzo WIększą, UlŻ l rb.
Cbińczyk zważa bardzo ~a ,:umebl?wanie. ust"
i każdy jego brak stara SIę, Jak naJpr.ędzeJ z~
pełnić. MateJ'yalem, z którego wyra.blaJą w ChInach zęby, kość zwykł~, albo słonIOwa. Prz.ytwiel'dzają ją do SZCZ~kl W sp~sób prosty, słuzy
do tego poprostu dru~Ik albo CJ~nka stl'Una pr~e
prowadzona przez dZlUr~ę ~ywlerconą W. zębie.
Tak samo zalatwiają' Się chińscy dentyŚCI z całemi szczekami kt6re fabrykowane z jednej sztuki. przyh~ierdz~ się drucikiem lub struną do obu
końców

dziąseł.

Bezz~bni

~utochtoni.

utrzymują, że zaopatrzywszy SIę ~ takle
menta, mogą jeść bardzo wygodnIe.

---:--
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OSTATNIE WIADOMOŚCI.
Pretendenci francuscy.
Ostatnie zajścia we Francyi obudziły niezwykła działalność w otoczeniu ksi~cia Filipa Orle-

ań;kiego, najru.chliwszego z pretendentów do korony francuskiej. Sekretarz ksi~cia Monicour
oświadczył w tych dniach przedstawicielom prasy
belgijskiej, że książe czeka tylko stosownej chwili by przejść granicę i stanąć na czele swoich
z~olenników. Nie mógł tego uczynić w dzień
pogrzebu Faure'a, albowiem rząd francuski rozwinał zbyt energiczne środki ostrożności. Niema
atoli jeRzcze nic straconego. Tak przynajmniej
sądzi pan Monicour, w rzeczy zaś samej stracone
już wszystko i prawdopodobnie niepowrotnie,
Rzeczpospolita wykazała w czasie zmiany prezydentów siły zbyt żywotne, by można si~ jeszcze
łudzić na seryo zmianą rządu we Francyi.
.
N ajtśpokojniej zachowuje si~ książe Wiktor Nu.poleon, który mimo namowy swych zwolenników
nie zgodził się na wydobycie szabli z pochwy.

Nowe ministeryum w Bułgaryi.
Nowe ministeryum bułgarskie ogłosiło ju~
w gazecie urzędowej swój program. Ministeryum
zapowiada że w zarzadzie kraju zamierza kierować się u;st<ipującemi" zasadami: 1) Ściśle trzymając się konstytucyi i praw obowiązujących o·
chraniać równość wszystkich bułgarów, bez wzglę
du na różnice ich przekonań politycznych. Przy
mianowaniu ~a posady we wszystkich gałęziach
administracyi zwracać uwag~ jedynie na prawość
i zdolności kandydata. Prze8trzegając prawa
i konstytucyi, rząd surowo karać b~dzie wszelkie przeciw nim wykroczenia. Co do wyborów,
rząd zobowiązuje !lię we wszystkich , ich kategoryach zabezpieczyć obywatelom, gwarantowaną
im przez konstytucy~ swobod~ zdania; 2) rząd za
najpierwszy swój obowiązek poczytywać b~dzie
zaprowadzenie niezb~dI1ych refot·m i ulepszeń we
wszystkich gał~ziach administracyi; 3) w skarbowości rząd zaprowadzi możliwą oszcz~dność. Za
kardynalną zasadę służyć b~dzie usiłowanie dą·
żenia do pokrycia zwyczajnych bieżących wydatków, przewidzianemi w budżecie dochodami; co
si~ zaś tyczy wydatków nadzwyczajnych na budowę dróg i t. p. to wykonywane one będą tylko na zasadzie wyjątkowych praw i tylko wówczas, gdy znajdą się środki na pokrycie tych wy·
datków; 4) wreszcie rząd stal~ać się . b~dzie o podtrzymanie najprzyjażniejszych stosunków ze ,,!,szystkiemi mocarstwami a zwłaszcza z Rosyą·
ProO"ram
ten w~ród wszystkich Mtronnictw
o
•

bułgarskich wywarł

jaknajlepsze

w.·aŻellle.

Telegramy.
-:-

Rzym, ~ marca. Operacy~ naro~li na biodrze Ojca św. wykonał dr. Mazzoni nadr.wyczaj
szcześliwie bez chloroformowania chorego. Lap·
poni' asystował przy operacyi. Papież odczuł
znaczną ulge. Lekarze ogłaszają buletyn zaznaczający, że ~tan zdrowia Ojca św. )est z~dawa
lający. Po operacyi gorączka. podllIosła SH~ z 37,
na 37 8 stopni. Ksiądz Anzino dowiadywał si~
w imi~niu króla Hllmberta o zdrowie Papieża.
Paryż, 2 marca. Dokonane dziś rewizye domowe są dalszym ci~giem rewizyi ~iedz.ielnych.
Sedzia Fabre któremu polecono przeJrzellle skonfis·kowanych papier6w, wydał 16 nowych rozkazów dokonania rewizyi. Tekst rozkazów jest taki sam jak tekst rozkazów, wydanych dla rewizyi poprzednich. Wsz~dzie skonfiskowano wiele papierów, żadne z nich jednak, o ile to
stwierdzić mogli komisal·ze policyjni nie przedstawiają nic ważnego. Z ważniejszych rewizyi
była dokonana u prezesa komitetu plebiscytu··
nego departamentu Sekwany i zarazem bezpośre
dniego przedstawiciela ksi~cia Wiktora Napoleona, barona Juliusza Legout.
Paryż, 2 marca. Skutkiem 16 nowych rozkazów wydanych przez s~dziego śledczego Fabre'a dokonano rewizyi domowych u prezesow,
sekretarzy, kasyerów i członków ~ligi praw czło
wieka i obywatela," "ligi ojczyzny francuskiej,"
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"ligi interesów obrony narodowej," jak również ,
u prezesa plebiscytarnego komitetu departamentu
Sekwany. Skonfiskowano mn':'stwo papierów.
Madryt, 2 marca. Sagasta wręczył królowej !
regentce proHbę o dymisyę całego gabinetu.
II
Waszyngton, 2 marca. Na żądanie niemieckiego rządu poruczył Mac-Kinley wojskom lą
dowym i morskim ochronę życia i mienia poddanych niemieckich na F'ilipinach.
Paryż, 2-go marca. Na posiedzeniu senatu
podczas obrad nad projektem wykluczenia rewizyi procesów z pod kompetencyi Izby karnej
sądu kasacyjnego. Dillet broni projektu, jako
dzieła uspokojenia; następnJe mówca broni projektu z legalnego punktu widzenia, krytykuje
post~powanie Izby karnej, której
decyzya nie
będzie się cieszyła odpowiednią powagą. Mówca
wyraża zdziwienie z powodu napaści na armię
narodową, zwraca uwagę na
post~p()wanie gen.
Roget. Monis wyst~puje przeciwko prbjektowi,
który otworzyłby drzwi wszelkiej tyranii, zniósł
by wszelkie gwarancye. Lebret prosi seBat o przyjęcie projektu,
który bynajmniej nie . dotyka
prawa do obrad nad rewizyą przed Izbami połączonemi sądu kasacyjnego; sąd będzie jawny,
b~dą dozwalane rozprawy obustronne, ' wyjawią
wszystkie pierwiastki dowodowe ze wszystkich
punktów widzenia. Rząd kieruje się wskazówkami własnego sumienia, które wcale nie narzuca z gory decyzyi sądowi i pragnie jedynie
prawdy i sprawiedliwości. Minister nie żywi
przekonania, ażeby proces Dreyfusa uznano za
nieważny, to co okazało si~ mO'i,liwem na początku Hprawy, powinno być możliwem i w chwili
obecnej, tern bardziej, że żądaniu rewizyi uczyniono zadoŚĆ; dziś już zapóżno cofać się z drogi.
Konieczną jest rzeczą,
ażeby nieprawidłv
wości wyszły na jaw przez poznanie samego
"dosBier", wtedy bowiem dopiero usprawiedli-.
wione może być żądanie uznania nieważności
procesu. Lebret mówi, że rząd przekonany jest,
że projekt przyczyni si~ do uspokojenia.
Paryż, 2 marca.
W sena.cie Morelle zbija
projekt, domaga się on bowiem wmięszania si~
władzy nstawodawczej do sprawy, która dotyezy
tylko eądu i obwinionego. Dupuy oświadc,za, że
nie odstraszyły go argumenty, skierowane przeciw projektowi, ponieważ zaraz poznał ich sła
boŚĆ.
Miuister przej~ty jest poczuciem swego
obowiązku i dlatego przedstawił projekt, przyj~ty
w Izbie przez większość republikańską. Dowodzi
to, że rz~d niezachowywał się nigdy przyjaźnie
względem pewnych grup i lig.
Mówca zapytuje,
czy nie zasługują na podobny wyrzut jego prze
ciwnicy. Dupuy oświadcza, że nie boi się żad
nych dopuszczeń armii, która uważa konstytu·
cyę za prawo i oddana jest ojczyźnie.
Minister .
twierdzi, że projekt nie uszczupla ani troch~

dziś do Negros.
było zupełnie

Przez ostatnie trzy dni w Mani·
Mpokojnie.
Londyn, 2 marca. W Izbie gmin oświadczył
Hamilton, że pogłoska o śmierci emira afgańskie
go pozbawiona jest wszelkiej podstawy.
Rzym, 2 marca. Dziennik " Fanflllla .. donosi,
że Chiny odstąpiły Włochom zatokę Saumur.
Rzym, 2 marca. Ojciec św. po wczorajszem
dwugodzinnem przyjęciu ciała dyplomatycznego,
które składało mu życzenia z powodu rocznicy
wstąpienia na tron, nczuł zmęczenie z objawami
lekkiej febry. Wczoraj przed południem skarżył
się na bóle w bok.u. Przyboczny lekarz dl·. Lapponi stwierdził gorączkę, odwiedził Ojca św. trzy
razy i polecił mu nie wstawać z łóżka, oraz zupełny spokój. Jutrzejsze przyj~cie i zapowiedziany na pojutrze udział Ojca św. w nabożeństwie
prawdopodobnie będą odwołane. Lapponi zaprosił
na naradę znanego lekarza ~fazzoniego i zawiadomił telefonicznie o godzinie 91/~ krewnych Papie:t.a. Gorączka u chorego dochodziła 281/~ stopni.
Do gorączki przyłączyły si{j trudności trawienia
i boleści w płucach. Około północy chory zasnął.
Przedsta wiciele mocarstw dowiadywali si~ wieczorem urzędownie o stanie zdrvwia Papieża.
Niedyspozycyę spowodował wyjazd podczas chłod
nej tern peratury. Kardynał Oreglia zarządził
w Watykanie surowy nadz(,r. Lapponi oświadczył,
że choroba Ojca św. jest niezagrażającem najmniej8zem niebezpieczeństwem reumatyzmem bioder.
Rzym, 2 marca. "Agencya Stefaniego" donosi: Celem wzmocnienia . porządku na Krecie
i ustanowienia odpowiedzialności mocarstw co
do ich zobowiązań wobec ludności wyspy i suł
tana, francuski, rosyjski i angielski gabinety zamierzają odbyć w Rzymie narady z Canevaro
za pośrednictwem swoich posłów, polecając im
powziąć właściwą uchwał~. Projektowanem jest
założenie do spraw kreteńskich czegoś w rodzaju
komitetu pod przewodnictwem Canevaro.
Marsylia, 2 marca." Była królowa Madagaskaru Ranavaczo przybyła tu ze świtą w liczbie
10 osób. Rząd dał jej do rozporządzenia śliczn~
will~ i wyasygnował pensyę roczną w wysokości 24,000 franków.
Pekin, 2 marca. Śledztwo wytoczone b. dyrektoroVł' i północnych kolei żelaznych Hu, oskarżonemu o niedbalstwo,
UII;lOrzone dla braku
podstaw.
Berlin,~ 2 ·marca. W komisyi budżetowej parlamentu oświadczył sekretarz stanu, Biilow, że
wskutek napadów w Tientsinie na poddanych
niemieckich, nakazał posłowi niemieckiemu w Pakinie stanowczo oznajmić rządowi chińskiemu,
iż w razie nie ukarania winDych, lub dopuszczenia powtarzania Mię podobnych wypadków. Chiny narażą si~ na poważne n.astępstwa.

I li

bezpieczeństwa podsądnych Całe śledztwo będzie
ogłoszone, rz~d bowiem pragnie, ażeby wszyscy

wszystko wiedzieli. Dupuy odpiera zarzut, jakoby
pragnął zmienić postanowienie, nie wie on bowiem sam, jakie postanowienie zapadnie; pragnie
on, ażeby powzięto ta.kie postanowienie, przed
którem uchyliliby czoła wszyscy z wyjątkiem
półgłówków i buntowników. W końcu stawia Dupuy kwesty~ zaufania. Waldeck Rousseau dziwi
si~, że Dupuy pierwej nie postawił kwestyi zaufania w senacie. Zapytuje on, w jaki sposób
poruszony mógł być z taką siłą tak bezprawny projekt. Mówią, że chcą projektem tym skończyć
spraw~ raz na zawsze; trzeba
będzie zaczynać
śledz two na nowo. Waldeck przekonany jest, że
obecna a~jtacya przeciw izbie karnej trwać bę
dzie w dalsLym ciągu przeciw zjednoczonym
izbom. .Mówca protestuje przeciw mieszaniu si~
agitatorów politycznych. Waldeck protestuje przeciw niemocy !"Lądu. Dyskusya ogolna skończona.
Senat przyjął wi~kszością 155 głosów przeciw 126
wniosek rozpoczęcia dyskusyi nad pojedyńczemi
paragrafami projektu.
.
Pekiń, 2 marca. W pekińskim dzienniku urzę
dowym ogłoszono sprawozdanie cenzora co do
oskarżenia gubernatora Chantuanga Czang-Ju-Weja o przekupstwo i· nadużycie. W temże sprawozdaniu zarzucono Li-Hung-Czangowi niedbalstwo. Cenzorowi polecono umotywować wszystkie
punkty oskarzenia.
Madryt, 2 marca. Senat ' uchwalił trzema
głosami większości odstąpienie wysp Filipińskich
Ameryce Północnej.
Waszyngton; 2 marca. Otis telegrafuje, że
jeden batalion ochotników kalifornijskich wchodzi

TYPY ŁÓDZKIE.
Faktor.
Medycyna z mikrobami
Walczy od stworzenia świata,
Drobnoustrój zaś ludzkości
Długie wieki figle płata.
Również

wszelki publicysta
walkę toczy,
A kr~tacze bezustannie
Bliźnim sypią piaskiem w oczy.

,z faktorami

Gdy masz jaki plan zarobku,
W Det imć faktor to wymaca. ,
Gdy zae nie dasz mu łapowki,
W n.iwec~ pójdzie twoja praca!
Pragniesz kupić dom, czy szlafrok,
Lub zastawić chcesz pas lity,
Wnet obsiądą cię, by muchy
Lep, faktory-pasożyty.
Gdy więc faktor w każdej sprawie
Najdzielniejszych ludzi zmoże,
Ja, mizerny człek, drżę cały,
Kreśląc rymy o faktorze!. ..
Elef·
ODPOWIEDZI REDAKCYJ.
Errans. Dyplom szlachecki wyjednywać należy
w Heroldyi w Petersburgu. Najlepiej jednak użyć do tego
adwokaia, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty, lub
st!atę czasu.

ROZWOJ.-Czwartek, dnia 2 marca 1899 r.

~~~*~~~****~~~*~*~*~~**~

**

się

w~zelkiego

~

Sezon zimowy od I Października. C ny zniżone: całodzienue
utrzymanie wraz z Imracyą od 2 r 50 k. na dobę. ChO-~
roby: nen,"owe, narządy trawieni przemiany materyi i rekonwalescencya. Kuran e hydropat.,
dyetet, izolacyjne, Weir-Mitschlowska.
~
"t_.,~
Sztuczne kąpiele mineralne, elek~.J.~
'"::K:~
tryczność, mięs~enie i t. p.
~

I

:r
~
:r

ZAKŁAD LECZNICZY
met. Kneipa, zaleca
dla chorób n?rwow i chron.
rodzaju.
PROSPEKTY WYSYŁA WŁASCICIEL ZAKŁADU.
Starszy sztab. lekarz. Dl'. med. G. WOLF.

HYDROTERAPEUTYCZNY

według

*

~~

Łazienki w tym samym
budynku, ogrzewane. 60 pokoi
&.-~
przygotow. na zimę. Table d'bote.
~
Dwóch stałycb lekarzy. 5 w. od st. kol.
żel. Nadw. Apteka, poczta i telegraf na miejsc·u. Bryczki i powozy ua zamówienie. Szczegóły
w "Przew. po Nałęczowie", który jest do nabycia w księgal'lllach.

~~

~ .ł.~

~l--~~

....

~

Telefonu Nr. 436.

Mat~ryał~w ADt~cznych i Far~
"K AŹ Ml R~ WKA"
I
Al J. MIE~~~~AN~KIEG~
m
-<

MASAŹYSTA

W RESTAURACYI

~

-

Ulica WOLCZANSKA

N
Z

_._."

>-

poleca

Q

~

-.-.-

CENY NIZKIE

Konstantynowska II! 31

rtt

LUDWIKA LUCA.

Obiad

N

;l1li;

rri

~

urządziłem

w l<.lkalu

szkoły

Sprzedaż

USZU,

PIOTRKOWSKĄ

I

Z

~

gardła i żboczeń
(jąkanie i bełkotanie).

mowy

11 r. i od 4-7 po

poło

poważaniem

W. PrZezdzi ecki.

M. ZBIJEWSKI
Łódź, Mikołajewska Nr. 6,
Warszawa, Chmielna 10.

I

--

~mi§P'lJhs

SIW'

NASTĘPUJ~CE

FIRMY:

Budowniczowie.
Kazimierz Sokołowski, Budowniczy, Benedykta 28. Plany budowlane, kościoły,
oceuy do asekmacyi i Towarzystwa
Kredytowego miasta Łodzi. Wszelkie
roboty w zakres budowlany wchodzące.

ZAWADZKA N2 4.

I POBOCZNE ZAJĘCIE
I dla ludzi inteligentnych,

Posiada na składzie. gotowe Pan cel-sofy, oto.many, szeslągi i sofy skrzynWykonywa wszelkIe roboty w zakres tapIcerstwa wchodzące w domu
i na mieście .

poleca

Tadeusz Radziszewski poleca: Samowary
mosiężne i niklowane, wyżymaczki, otomany i galanteryę meblową; łóżka że
lazne meblowe, umywalnie, wyroby platerowane, lampy, ample i abażury, trema, lustra, dywany, chodniki i portyery,
maszynki do lodów, majoliki, szkło, porcelanę, wyroby . nożownicze, przybory
kuchenne etc. Łódź, Dzielna 12.

Specyalista chorób

od 9 -

GARNCZKI KONDENSACYJNE

POLECAMY

co-

R~~~n~l~tt

J.

I

Nowootworzony magazyn.

nosa,

I Przyjmuje

81 • .

się

odbywa
dziennie.

Piotrkowska N2 191.

"

~rl

Tapicerski

zaś

i naj-

tańsze

PR~EW~~NIK.

odzieży

Aleksander Zimmer.

kowe.

W

odbywa się zakup noszonej

na których uczniowie za niewielką opłatą będą przygotowywać
lekcye przy pomocy doświadczonych nauczycieli

.

I

w ponieaziałek i czwartek od
2-6 po południu

swej

Najprawidłowiej działające

patentu "K L E I N"

Piotrkowska N2 191,

Zbiorowe Korepetycye

- Zakład

I

31.

=

M _
,

l!! TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI !!!

__

AUCH I N

Mikołajewska N~

~

W SKLEPIE

Ł

chlinie, przy wzdęciu wątroby i śledziony
oraz przy innych cierpieniach.

składający się

śpieszna.

------~~~---~----------------------------------,-----Chcąc przyjść z pomocą w naukach uczącej się mlodzieźy gimnazyum, Hzkół handlowej i rzemieślniczej,
przy ul. Ewangelickiej N2 18.

W. J. P O P

doświadczony w masażu żołądka przy chorobach: żołądka i kiszek, przy wodnej pu-

z 3 dalI i kawy
czal'llej . . . . . . . . . 25 k.
Śniadania i kolacye po . . . . . 15 k.
Porcye po cenach umiarkowanych . Flaki codziennie, . . . . . . . 10 .k.
Wszystko na świeźem maśle.
Piwo wyborowe, wina dobre, usługa po-

II:

Wina lecznicze, Pigułki draio,:ane, Wody mineralne, naturalne
i sztuczne z fabryki miejscowej l z In8tytutu aptekarzy warszawskich, Specyfiki patentowane, Pastylki p:'asowane, Plastry smarowalle i kauczukowe, Środki opatrunkowe, Przyrządy chirurgiczne, Irrygatory, Inhalatory, Wyroby gumowe, Termometry różnych systemów , Woda leśna, ozon ol, wod'a kolońska, Eliksir do
zębów i szczoteczki dezynfekowane, ProHzek do zębów "Dentipurina", Perfumy krajowe i zagraniczne, Wyroby Ilzczotkarskie
po cenach fabrycznych, Pulveryzatory, Mydła lecznicze
i toaletowe, Środki weterynaryjne i t. d.

i5

O

II:

78
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Księgarnie.

rozgalęzione
mogące przy

H. Mllbltz, Piotrkowska 13. Księgarni a
i skład Nut, poleca: Wielki wybór ksią
żek do Nabożeństwa w ozdobnych opraI
wach.
Mleczarnie.

i..-. Jarmark Wi~~~nnj ~! ~~~~t::t:Y,ł,;~:~,~aX~~~~J.20~~

Dominium Rogów, ~:Ileczarnia, Średnia 3
Filia, Piotrkowska M 59 w Łodzi, lll'zą
dzonl\ na wzór "Nadświdrzanki" "" Warszawie. Poleca wszelkie produkty wiejskie, zawsze świeże i w wyborowym
gatunku. Na miejscu wszystkie pisma.

I

mających

stosunki,
łatwej pracy zapewnić
__~~.~~~.~lł~lł__-···~·~··~·_I powazny dochód.
_I. . . . . . . . . . . . . .BB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
: .. . .

'tIl

w

mieści,

•

G"b"nialnem

I
I
Piotrkowie na konie, inwent.rz, D"'ę-I I Łoazka wypożyczalnia SlflZe I

dzia rolnicze, l'0wozy, bryczki uprząż itp.

Ih

w: rozpoczęła się w dniu 22 lutego (G marca

)

1899

_

t

r. j. wponiedział. ek.

:.9

2

l
I

li

Dzielna N2 3

I

5)

encyklopedyj,

i t. p.

I

w

przeciągu

15 lekcyj wyucza

Ka Ii g r a f
Osoby obojga płci
:zniżonych cenach,

HERMAN

III

A,

II

Ul. Cegielniana 23, (róg Zachodniej).
o

11

,p

ol d .
p

U

UlU

o~ 5 -

D",o;U

m~;~tn;t~ZYĆ1' się nW1e: ~iesiącach
1

WM J WlW

Choroby weneryczne, moczopłciowe I skórne.

i kaZdego wieku, po l
mianowicie: Za jeden
Rano od 8 _
kurs 9 rb. zamiast 15 r.
.

Adres: Zawadzka N. 27.

U~

• •

1
8),

! 98••••••••••1616 l

r IiWlW

w klasach Handlowych CYRKl ERA.

Kurs rozpoczyna się d. 15-go lutego r. b.

Ulica Nawrot

i

składy.

Wł. Gostyński

posiada i wci~ż zakupuje wszystkie lepsze
nowości z działów:
1) powie.~ci

J16_~16•••16___- -••_--_.___• •_ i !~ e~:;lj: :::k::::l~
rI.~.9191 ___tl~~.I '
słowników
I
Pisać Pięknie ' j Dr A GrnQ[II"u
Dział fr~nyCUZSk~~~ąk~ąi~ó;~=!~~.ZWiękSZo-1
~

Żelaznych wyrobów Fabryki

I S-ka, Towarzystwo Akcyjne. Fabryka wyrobów żelazllych
piotrkowska M 81. Poleca: Łóżka meble żelazne, mater:tCe, kołdry i wszelkie
naczynia w zakres gospodarstwa miejskiego jako i wiejskiego wchodzące.
Filia przyjmuje zamówienia na konstrukcye źelazne.

Składy narzędzi chirurgicznych i
II

I

I

3~~9_5_1 I

nożowniczych.

Zygmunt Kwaśniewski Piotrkowska Nr. 35.
poleca w wielkim wyboI'ze scyzoryki,
nożyczki, brzytwy angielskie. Przy skła 
dzie zakład reperacyjny przyjmuje wsżel 
Ide reperacye narzędzi chirurgicznych
i nóżowniczych.

8

x~

ROZWOJ.-Czwartek dnia 2 marca 1899 r.

50

Biurka dębowe solidnej roboty tanio
u stolarza, Frańciszkańska M 4 m 12.
róg Widzewskiej.
121-3-1
Do sprzedania. powóz na jednego konia
z podwójnemi kołami, gumowemi i zwyczajnemi, w dobrym stanie oraz amerykan.
Wiadomość ul. Cegielniana M 55, u portyera między 3-5 po poło
130-3- 1
Do wynajęcia zaraz pokój frontowy
, z oddzielnem wejściem umeblowany, ul.
3-1
S-go Andrzeja M 46, m. 11.

iI "K~lI!iht GielQ~wr L~Qzki"

KASA POZYCZKOVVA

Przemysłowców
W

piątek

K

poło

dnia 3 Marca r. b. o godz. 5 po

196-1-1

Zebranie Przedstawicieli.
Porządek

1)

1~··~~··-~·_~98

I ~ .Je~t Q~ ~~rzeQaDi~

dzienny:

Sprawozdanie za rok 1898 i postanowienie dywidendy.

2) Przyjęcie ustawy nowo-zakładanego Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu Przemysłowców Łóc.!zkich.
3) Wybór tymczasowego komitetu dla ,przeprowadzenia zmiany
Kasy Pożyczkowej na Towarzystwo Wzajemnego Kredytu.
4) Przeznaczenie zasiłku na korzyść funduszu dla budowy Wars~awskiego Politechnikom J. C. M. MIKOŁAJA II.

S
że13- !

•

o Wiorst 7 od stacyi drogi
~ znej W. W. Rogów-rezydencya M
Wola Łokotowa, W przyjemnem . .

m.

.,. położeniu źłożona z Dworu mum. rowanego o 10 pokojach stajni
"
• ob.ory I. ś pic~rza murowanych,
~ ofICyn! drewmanej, kurników i
chle~ow ~ przestrzeni ogóLnej
w,: z ogrodaml,łąką, stawem i grun~ tarni włókę je.dn ą zawierająca.
wt Prócz tego 18 mórg gruntu słab•
szego do zasadzenia lasem co
~ znacznie miejscowość upiększy.
wt Do realn 0ści tej należy młyn
wodny (erpacht) płacący rocznie
... czynsu 9(1 rubli i wszelkie mI e~ wo dla dworu-oraz landemium
, . w Tazie ilpI:zedaży. Rybołówstwo
~ w stawie do dworu należy. Ce~ na ostateczna 12000 rubli. Bliż-

:!

Ponieważ
rozstrzygane będą ważne sprawy,
uprasza się przeto pp. przedstawicieli o liczne ; punktualne przybycie na zebranie.

1______ •

1. . . . . . .

7ffI;V~7VI7VI _.
~

:Ż:ĄD~Ć WSZĘDZIE!!!

...
;W

znakomite papierosy w bibułce

ryżowej

francuskiej

"PANIE KOCHANKU"

•

., 10 szt. 6 kop.

I

~

Fabryka

~

=
:I
I

.. l

~

..

___~~~~~.~_______~~••••98_

Otto Gessner
BUCHALTER-KONTROLER'

N~

według prawnych
wypełniania zale-

(na godziny) oraz
obrachunków.

1616"161616161616"16".~"• •~.~.~""."

98
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~
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~

M

98

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

owość Zagłoba .Fijełek,

N
. Servus",
"Reklama", (Łandysz), .,Nektar" wyś mie
nite papierosy, oraz tytonie ' obstalunkowe,
I·ekomendnje fabryka tabaczna W. O. Stamboli w Teodozyi.
6-1
Nauczyciel doświadczony przysposabia do
szkół łódzkich. Oferty w redakcyi pod
"A. M. 10". ·
Ogrodnik poszukuje posady na wieś lub
w mieście, ulica Konstantynowska M 90
m. 15.
125--4--1
Od kwietnia szukam 4-5 pokoi, Piotrkowska :1-& 90 . m. 7.
grodnik z dobremi świadectwami do
O ogrodu na wsi potrzebny zaraz. Wiadomość u adwokafa przysięgłego Adolfa
Kohna, Cegielniana ),g 55.
114-5-1
potrzebne są kompletnie uzdolnione staniczarki, spódniczarki i podręczne. Wiadomość uj. Piotrkowska M 120, I piętro.
122-3-1
pOkÓj, przy rodzinie do wynajęcia. Skła
dowa N. 14,~~.

------------------za prowizyą.

potr~ebni

zdolni ajenci
DZielna M 12. T. R.

pragnę pobierać w godzinach po połud~io
wych lekcyi języka ruskiego. Wiadomość w redakcyi .Rozwoju".
2-1

ul. Cegielniana N2 52.

p :qopolowego,
anna z kaucyą potrzebna do sklepu mooraz osoba do kapeluszy

A. lIPIŃSKI, Patenł. Nauczyciel Tańców

3-1

* Mal~~n M
.Irgat" *'~
~

~

*

I

Piotrkowska.M 69
poszukuję

**
*

kompletnie uzdolnionych panien do ubierania ka- ~
peluilzy za d.obrem wynagro- ~~~
dzeniem.
192-3- 1

~********
Dr. J. GINS8URG

wyłącznie choroby kobiece i arkusz.
Stosowanie elektryczności I masażu przy
cierpieniach kob,iecych.
Przymuje od 9 do 11 i od 4 do 7 po poło

Piotrkowsa

N~

38, dom Tenenbauma,

Piotrkowska 126,

wejŚ~ie od ul.

pół

w pol. i od 4 i
do 6 w.
<l>espa.ur 1899 r.

pOi~·zebne 3 pokOje z kuchnią 0(1 kwietma w okolicy śródmieścia. Oferty proszę składać Vi redakcyi .. Rozwoju" dla
T. M.
'
3-1

potrze~na I?ospod~~i :6 dobremi świade c
twami, wladomosc w restauracyi nlica
Piotrkowska 151.
3-1
POS~ukuj~ panienkę zdolną do sprzedl\ży
z sredmem wykształc eniem, izraeliThe.
Cukiernia Griihhandler, Piotrkowska 62. ::-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123-3- 1

Sprawy sądowe, Porady prawne, Redakcya kontraktów, wszelkich aktów prawnych, prośb i podań do wszystkich wła.dz,
Askaąas p. adw. przys. Cegielniana 15.
5404--0-1
Zaginęła karta pobytu na imię Walentego Olas, wydana w Radogoszczu
Zaginęła karta

pobytu na imię Rajzli
Fajgenbum wydana w pow. Michowskiem
128-3-1
gub. Kiele ckiej.
czyuskiej

wydana

w

magistracie m.

Łodzi.

Zaginęła karta

Nawrot

druga brama. Przyjęcie od 9--10 r. i od 4
i pół do 8 w, w niedz. i święta od 9 do 12

18

specyalnie dziecinnych. Zgierska M 28.

Zaginęła karta pobytu na imię Julii Kaw-

,Choroby dróg moczowych, weneryczne
i skórne.

.n;OJBO.IerrO ~eH3ypolO, r. JIO)(3h

wydawca. W. Czajewski.

~

M

Dr. B. MARGULIES

33.

Podejmuje si~ pod najściślejszą dyskrecyą
przepisow: Kontrolowallia starych ksiąg handlowych,
głych, zaprowadzania ksiąg, prowadzenia rachunków
kontrolowania i układania bilansów, lub rocznych

Redaktor

~
M

M aszynę do szycia tanio sprzedaje, Widzewska 47 od 3--7 po obiedzie, stróz
wskaże.
107-5-1

otwieram w
d. 5 marca r. b.
o godz. 9 wieczorem.

ta I ~ "

.. I

41

ul. Milsza

_

••___.I6I6.&
NOWY KURS TAŃCA
Niedzielę

11~_
;(W'

M

li***~***,te,te,t.e,te,te*

Tabaczną

W PETERSBURGU.

Lódź,

I

5 szt. 3 kop. fi I

A. N.SIAPOSINIKOWA

~~

---------------------

I nteres korzystny do sprzedania, potrzeb-

. d omOSCI
,. osób intereny kapitał do 3000 I·b. wiadomość w kanpo d'
RJe d o wla
torze służących Olszewskiego, Zachodnia
sowa~ych, że o~łata za opóźnienie I Jf2 26.
126--3--1
na Glełd~ z 10 l 15 kop. zredukoobieta
w
średniem wieku znajaca sie
~~ną. został~ do 5 kop. Za opódobrze na kuchni, gospodarstwie i wszel':
zmeme w Ciągu pierwRzego kwa- kich robotach domowych, poszukuje miejdransa opłata pobieI"aną nie b~dzie.
sca gospodyni w mieście lub na wsi, wiaCena )ednorazo~ego biletu wejścia domość w administracyi "Rozwoju".
na GIełdę zml11ejszoną została z 30 Mechanik potrzebny do reperacyi maszyn
na 15 kop. Od d. 3 Marca n. st.
do szycia, wiadoMość zakład mechanik
czny "Ludwik", ul. Południowa ;N; s.
wydawaną b~dzie ceduła w ięzyku
129-3-1
francuskim.

Łódzkich

4-2

Do sprzedania dwa domy w Płocku, lub
mogę się zamienić na dom w Łodzi,
szacunok ich rb. 30000. Bliższa wiadomość na Rynku Bałuckiem, sklep monopolowy.

'

pobytu Juliana Pinkowski ego wydana w magistracie m. Łodzi.
3-1

Żakiet śliczny

na popielicach z angorowem przybraniem. Zaraz do sprzedania. Wiadomość ul. Mikołajewska M 35
w sklepie kolonialnem .

W drukarni "Rozwoju," Piotrkowska N! 81.

