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tylko osobie, awanturnik i rozbójnik polityczny
bez sl1Ińienia, k~ry pod pozorem .zahiogów pokojowych zdradzał . anglików i holelldrów i fałszywemi raportami osznki wał min;strow ~lllgielskich. .
.,
o
Cecq Rhodes pochodzi z rodziny niezamo~uej
i obarczonej licznem otomstwem. W dzieciilstwie
był onadztJ;czaj słabowity ~ tak, ~e ojciec jego,
pastor an kański, wysła~ z porady lekarzy,
dra pora wania zdro'Yia .. dO~t\.fryki połuduiowej.
Pobyt w Kapstad~ie w'płynął znakomicie na jego
zdrowie i sprawił to, źe Rhodes mógł dokończyć
w kraju stlldyów gimnazyalnych. Następnie jako chłopiec dWlld?-iestokilkoletni wyjechał on
znów do Afryki i założył w Natalu, z malutkim
kapitałem, jakim rozporządzał, plantacyę bawełny . . Zrobił on na niej kilka tysięcy fllntów sztt:rlingów, które natychmiast włożył w kopalnie
. 1-' .
wło.Qtl;~ uierwsze dyamenty
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Rboues pOHiada przedziwny talent organizaeyjny, z pomocą ktilrego stworzył na południu
oAfryki olbrzymią kolonię Rhodosyę, sięgającą daloko w głąb czarnego lądu. U miał on dzikie
przestrzenie zamienić w obsllary ncywilizowane,
pobu , lował telegrafy i wytknął linię kolei ~elaz
nej od Kaplltadtu ai do morza Śródziemnego, aby
powiązać północ z południem.
Jeżeli uda się mil to przedsięwzięcie, będzie
ono obok kolei Hybel'yjskiej jednym z pomników,
stanowiących chlubę naszego stulecia.
Kolej ·ta, przel"Żnj e Afrykę a ~aczej całe
wschodnie jej wybrz~e z południa ku północy
od Kapsztadtu na pIz.1lądku Dobrej Nadziei aż
do Aleksandryi nad morzem Śródziemnem.
Jedna jej odnoga przetnie posiadłości niemieckie w Afryce ou zatoki Wielorybiej aż do
Bul wayo. Ponieważ budowa kolei angielskiej
z Rhode_syi do jeziora Tanganyjki jest rzeczą postanowioną, wyrodziła się więc potrzeba porozu' . . o - 1\Tip.mcami i w tym to właśnie celu Ce, '. HA1'lina.
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ne, uważać można za dokonane a przynajmUJeJ
dniowo-afrykańskiego męża stanu, rząd niemiecki
i monarcha Niemiec przyjmują go, jakby był u- postawione na drodze do urzeczywistnienia. Zabiegi Rhodesa w Berlinie dotyczą jeszcze i układów
rzędowym przedstawicielem Wielkiej Brytanii, bo
nie ulega wątpliwości, że po za nim stoi Anglia. o podział portugalskiego Mozambiku, który ma
Od czasu słynnej depeszy . cesarza Wilhelma do rozgraniczyć rzeka Zambori: Cały kraj graniprezydenta Transwaalu Krligera sporo upłynęło czący z niemieckim Zanzibarem z portami 'Mowody; pomiędzy Niemcami i Auglią doszło do po- zambiku i Guilimane stałby si~ własnością Nierozumienia w sprawach afrJkańskich i coraz wię miec a południowe wybrzeże z Beirą i Lorano
cej mnoży się oznak przyjaźni anglo-niemieckiej, Marques powiększyłoby posiadłości Natalu i Macoraz wyraźnie.i na horyzoncie politycznym uka- chonelandu.
W głębi serca niemcy nie mogą przebaczyć
zują się kontury anglo,niemiecko-amerykańskiego
Rhodesowi utworzenia. olbrzymiej kolonii Rhodeprzymierza.
Ce8arzowi Wilhelmowi nie można zaprzeczyć syi, którą pierwszy zwiedził niemiecki podróżnik
zdrowego rozsądku politycznego i umiejętuości Mauch. Lecz ambitne jego plany odpowiadające
interesom Niemiec, każą im zapomnieć o tej uspoglądania daleko w przyszłość. Milczący rzucił
on w wodę oba końce minionej przeszłości i przez razie i liczyć się poważnie z planami "genialneuprzejme przyjęcie Rhodesa, zacieśnił węzeł ser- go awanturnika", ktMy toruje drogę anglikom
decznych stosunków pomiędzy Niemcami a Anglią do panowania w Afl·yce.
W chwili obecnej, awanturnik ów liczący
we wszystkich częściach świata.
,
I
Kolej trans-afl'ykańska i w handlowych ko- zaledwie 46 lat ~wieku urosł na Krezusa i wybitłach Berlina, żywe obudziła zajęcie, bo w inte- I nego męża stanu uwieńczonego powodzeniem
resie handlu wschodnio-afrykańskiego, nie pozo- ( a przed powodzeniem niemcy zawSze cZ,olo schystaje Niemcom nic więcej nad niezwłoczne przy- ' lają·
S. J.
stąpienie do budowy kolei wiodącej w głąb
Afryki.
Piojekt Cecila Rhodesa, aby kolej angielska,
łącząca południe Afryki z północą-przechodziła
przez terytoryum niemieckie, może być podwaliną bogactwa dla kolonij niemieckich we wschodniej Afryce. O kolei tej . była już mowa w parlamencie niemieckim i według ostatnich donieWiadomości kościelne. Nabożeństwa w WielSJen, projekt jej przyjęto w zasadzie. Rhodes
kim tygodniu w kościołach tutejszych będą się ·
przysłuchiwał się rozprawom z loży dyplomatycznej, później odwiedził kanclerza Hc.henlohego odbywały w następującym porządku.
W kościele NajRwiętszei Maryi Panny i św.
j sekretarza stanu Biilowa i nawiązał rokowania
z dyrektorem kolonij Buchkem. Richter i Lieber Józefa:
W czwartek nabo.żeństwo o · godz. 10 rano,
przodownicy najbardziej wpływowych stronnictw
w parlamencie niemieckim oświadczyli się za o 3 1/ 2 po południu ciemna jutrznia.
W piątek nabożeństwo o godz. 9 ra.no, ~ po
projektem Rhodesa.
Przez udział nięmców linia kolei afrykań- 'południu o godz. 11 / . ";"'J1' " ;, h ..·· !
skiej straci swój wyłącznie angielski . /4 •
tembardziej, że Rbodes umiał się zgod
I!!adzie na wybudowanie dwócn odnóg,
od linii głównej w poprzek niemieckiej
ryum do dwóch miast nad morzem. I
wpłyną bardzo ' dodatnio na rozwój kc
mieckich, natomiast atoli obniżą docl
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karza powiatowego dra Wieliczko, wydany został
dnia 25 marca r. b. okólnik do miejscowego duo
chowieństwa, polecający usilnie zalecać mieszkań
com Łodzi z ambon, aby poddawali się szczepieniu ospy ochronnej w każdej porze roku bez
obawy o niepomyślne skutki dla zdrowia, bo
szczepienie ospy jest zbawiennym środkiem ochronnym, zabezpieczającym od ciężkiej choroby.
Okólnik ostrzega, że dorośli nieszczepicni, jak
również rodzice i opiekunówi6- dzieci nieszczepionych, uchylający się od ochronnego szczepienia, podlegać będą odpowiedzialności sądowej,
jako winni niezachowania przepisów policyjnolekarskich w celu skutecznej walki z cnorobami
zakaźllemi wydanycb.
.
Udział studentów i uczniów w towarzystwach.
Ministeryum oświaty wyjaśniło sprawę udziału
młodzieży szkolnej zakładów wyżi:!zych; średnich
i niżi:!zych w towarzystwach prywatnych, w charakterze członków.
".
.'
Według przepisów, zatwierdzonych przez ministeryum spraw wewnętrznych d. 15 (27) czerwca 1898 r., w -instytucyach prywatnych, pozostających w zawiadywaniu tegoż ministeryum, obowiązuje zasada ogólna, że małoletni i ucznil)wie
nie mogą być członkami towarzystw prywatnych.
Co do uczniów, kształcących się w zakła
dach ministeryow wojny, marynarki i w szkołach, zostających
pod zwierzchnictwem ducho-.
wieństwa prawosławnego, przepis powyższy ma
być stosowany bezwarunkowo.
Odnośnie zaś do uczniów innych władz i do
małoletnich, nieuczęszczających do szkół dópusr.cza się wyjątek od przepisu powyższego, lecz
jedynie dla towarzystw, mających na względzie
dobroczynność, s!Jort, rozwój fizyczny i udoskonalenie w sztukach, z zastrze1.p.nip.m n",ł+n ~.t-t. _
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cieli fabryk ze względu na obchodzone przez nich
~wieta niechrześciańskie.

Środa dnia 29 marca 1899 r.

licznie. Dodawszy do tego doŚĆ znac~ne koszty,
zaledwie kilkanaście rubli pozostało czystego dochodu.
Z zarządu tramwajów. Ze względu na to,
iż wagony pierwszej klasy w pociągach tramwajowych zawsze prawie kursują pr6żne, podczas
gdy wagony klasy drugiej bywają przepełnione,
wskutek czego pierwsze nie przynoszą żadnej ko~
rzy~ci, zarząd tramwaj6w ~lektI:yc~n~ch w ŁodzI
czyni starania o pozwolellle ZmeSJellla wagoll?W
klasy I-ej i zaprowach.enia pociąg6w tramwa1owych jedynie z wagonami klasy drugiej.
Na szkołę handlową· Magistrat m. Łodzi
w ubiegłym miesiącu lutym pobrał opłat od patent6w na szkołę halldlową 5,6-!0 rb.
.
Tunel na ul. Targowej. Jedynem przejściem
z ulicy Targowej, leżącej po prawej stronie drogi żelazu ej na cześć tejże ulicy leżącej po stronie lewej, służy tu~el pod linią kolejową otwarty niedawno po odrestaurowaniu.
Tunelem tym śpieszy lud do fabryk, śpieszą
również gosposie na targ.
Przejście to.jednak jest tak karkołomne, że
często zdarzają się upadkiprzechodni6w..
W tych dniach np. jedna z mieszkanek mlasta przechodząc na targ karkołomnem przejściem,
, . h ne l a u oge.
.
WyWIC
M60'łby copl:awda zarząd kolei, kt6rą zagrodzona z~stała ulica Targowa, udogodnić uieco
przejście przez tunel zwłaszcza że nie pociąO'nełoby to za ~obą wiele koszt6w:
o.

3
do swego przyjaciela na imieniny, zamieszkałego we wsi
Stróża w powiecie brzezińskim.
.
Śled.mv'o wykazało, że Zajde powracał o godzinie
I:Ita~e pijanym;
2-ej w 2»'y

- • Nowe banknoty 500 rublowe. Niebawem wypuszczone bedą przez bank Pallstwa nowe bank·
noty 500-rublowe. Długość banknotu wynosi 275,
szerokość 126 milimetr6w; 3/4 części są zadrukowane pozostała zaŚ 1/4 jest czystą i zawiera znak
wodny, wyobrażający portret Cesarza Piotra I-go:
el'slwrg, v marcu.
Strona gł6wna banknotu p~k~'yta ~est rysu.nkamI
D ' '1. 1 Na ul~c ch takie
luże, źe mimokoloru czarnego, przedstawlaJąc~mI ~ lewej strowoli dziwią się . ~er mszcz om, kt6rzy wśr6d
ny portret Piotra I-go, z odpowJedlllą u dolu 1'0ulewnego deszczu prz
iają się pr\',ez te jeze tą i z wymienieniem roku (1898); z prawej
ziora deszczowej wody pomięszanej zc śniegiem.
strony - herb Państw.a, otOCZOlly wieńcem, środSan~i wiozą pasażer6w :po kamieniach, obryzg:ukowa część mieści drukowany tekst ~anknotu
jąc ICh błotem, lecz chęc zabawy wrodzona lnIew sześciu wierszach i cyfrę 500 w rozeCIe. Stroszkańcom stolicy przemaga i pomimo okropnej
na lewa b.anknotu prze~stawia czworokątną ramę,
pogody szeregi powoz6w !:luną wieczorem w stroz rozetamI we wszystklC~ czterech kątach. ~n~ne teatrow.
trze ramy ma tło błękItne, w śr?~ku znajdUje
• Około teatru Nemetti zjazd niezwykły, bo to
się herb Państwa,. po bokach r6wllle~ w.r?zetach
ostatnie przedstawienie polskiej trupy Zimajercyfry 500. BrzegI banknotu są kolO! u hhowego:
Trapszo z udziałem Leszczyńskiego i Rolanda.
Przez herb P~ństwa wewnątrz rozety przechodzI
Grają "Piosnki tyrolskie" Kochata, wyjątek
tekst w 14 wlerazach.
,
..
z dramatu Kozłowskiego "Esterka" i "Rajskie
Z pr~emY8łu. Rada panstwa z,a~wleI:dzlła
jabłuszko", wodewil.
Salę teatralną wypełnia doborowa publiczuość
w t~ch .dn.lach ustawy Towa~zy~tw~, ak~YJn:g?
farblarlll I apretury w. Łodz.I, zał?zoneJ przez
polska, zebrana tłumnie, aby po raz ostatni pożegnać się ze swoimi ulubielICami i życzyć popp. Wacława DrozdowskIego l Sta~ls~a,wa Hercberga
z kapitałem
600 tysiecy
rublI t I hTowarzywodzeuia w dalszeJi ))Odróży trupie polskieJi , od
'
.
•
k'
stwa g6rlllczo - przemysłowego . częs oc ows lego
dw6ch miesięcy goszczącej w Petersburgu.
~
dla eksploatacyi rudy żelazneJ w pow. częs~?Sala rzęsiście oświetlona roi się od wspachowskim, założonego przez pp. Teodora Skawll1niałych i szykownych tualet blondyuek i brune~kie~o, Juliana ~raoia(lskieg.o, Bertolda Neumark~
tek, otoczouych przez panów w czarnych frakach
I K. SkałkowskIego z kapItałem 700,000 rublI r
. , ,
.
•
z kwieciem w butonierkach. W antraktach to.
Zawz~ętosc ..areszta~ta: W ty.~h dmach do czą się ożywione rozmowy, kwituie flirt, zewsząd
i siędzibą w Częstochowie.
Bank handlowy m. Łodzi zaWles'la swoje c~y~- kancelarYl I cY1'kułu pol.IC~Jnego plzyprow~d~on~ I słychać polską mowę- i · mimowoli zapomina się,
ności w Wielki piątek przez cały rlzień, w Wiel- . przyłapanego na , kl'arlzlezy snruynek w..Jedl~eJ że to Pe~ersburg, zdaje się, że to w Warką sobotę zaś począwszy od go~z. ~ 2 "! południ.
~ r~stauracyj znu.nego ze złego yrowadzellla llIe- szawa.
Bank h~ndlowy warszawskl--o~dz~ał ': Ło- .Jakjego. ~oma~a ę;trzelc~ykowskleg~. ,
,
Zasłona idzie w górę.
dzi uie bedzie czyunym przez WIelin pIątek, W ChWIlI odprowadzallla go do aresztu, ~trze~Na scenie ukazuje się Zimajer zawsze młow Wielką' zaś sobotę tylko do godz. 12 w po- czy~owski. w~jął z kieszeni n6ż składany l WbIł da, zawsze pełna gracyi o elestycznych ruchach
łudnie.
sobie w piersI.
. .
i świeżym, młodzieńc7.ym głosie. Płynie piosnka
Należność jednak za weksle pobieraną będzie
Dyżurują~~ rewirowy, MIeszkow, c,hwycil tyrolska, orkiestra nieźle jej akompaniuje, publiw Wielki piątek i Wielką sobotę do godz. 12 Strzelczykowsloego za ~'ękę by go ratowa?, l~cz czność nagradza ją grzmotem oklask6w- i żąda
w południe.
zawzięty are.sztaut wy Cl,ągnął . noi z rany l u~lło- powt6rzenia. W antrakcie słychać słowa uznaBilans łódzkiego Towarzystwa wzajemnego
wał zadać CIOS ": s~ron .rewIrowego. qsłablO?y nia dla artyst6w . .
kredytu po pierwszym marca 1899 r. wykazuje su- jednak tym ,:ysIłk1~m I upływem krWI, zalllm
Niecierpliwie oczekiwałam ukazania się Leme 3,023,933 rb. kop. 99.
zdążył zadać CIOS re~ll'owemu, omdlał. . '
szczyńskiego, którego nie widziałam lat kilka.
• Na posiedzeniu komitctu ochrony las6w
. Strzelczykowskleg?, któl'emu grOZI utrata Zjawia się na scenie w roli Spytka, do twarzy
w dniu 17 b. m. rozpatrzone iostały następujące ŻyCia, odesłano do ' szpItala św. Aleksandra.
mu w pięknym, aksamitnym żupanie, z kęd~iorasprawy:
Pożar fabryki. Dziś o godz. 7 rano gwiz- mi siwych włosów, otaczającemi jego utaleutowa1) postanowiono uznać, jako opustaszające dawki fabryczne zaalarmowały miasto. Telefo- ną głowę. Głos jego dźwięczny, melodyjny, porąbanie las6w w dobrach Bełchatów, KOl'czyn, nem wezwano II oddział straży ogniowej, a na- l'ywa i czaruje. W chwili, gdy artysta wyciąga
Kluki i Włodowice i cięcie ich wstrzymać;
stępnie inne oddziały.
dłoń spokojną po kubek wina, aby wypić za
2) w dobrach Osiny, gm. Chabielice winneDruO'i oddział straży ogniowej w kilka minut zdrowie matki Kochana mimowoli dreszcz przego wycinania lasu po zabronieniu cięcia p~ze.z przybył o na miejsce pożaru przy ulicy Juliusza szywa na wspomuienie, że pije on truciznę, przykomitet, pociągnąć do odpowiedzialności sądoweJ; pod.M 21 i 23, gdzie ukazywały się już kłęby gotowaną ręką Kochana z rozkazu Esterki.
3) w dobrach Wiskitno wzbroniono rą- dymu z fabryki przędzalniczej Teodora MeyerWzruszająca scena. Trucizna działa, Spytek
bać las i karczować wyrąbaue uprzednio prze- hofa.
chwyta się za piersi i on, kt6ry nie drżał w obliOgień szalał w sali mieszczącej się w sute- czu nieprzyjaciela, niespokojnie spogląda dokoła,
strzenie;
.
4) we wsiach Pinczyce, Ożarowiec, Zołcho- l'ynie gł6wnego gmachu, gdzie z~ajdowało się trawiony ogniem zdradzieckiego napoju. Wzruwice, Pobiedno, Kamienica Polska pozwolon? ~o- 7 maszyn zwanych wilkami, a płomienie poczęły szenie, zwątpienie wkradające się do duszy, świa
jedyńczym włościanom wyciąć po kilkadzlesJąt się już przedzierać do sal po~ożo~ych na' part~· domość, nieuniknionej śmierci, wszystkie te uczusztuk drzewa;
.
rze i piętrach, gdzie mieściły Się gl'emplarllle cia Leszczyński uwydatnia świetnie, hypnotyzu5) we wsi Lewin pozwolono wyciąć I wy- i maszyny przędzalnicze.
. .
'.
.
jąc salę wid'Gów, która, jakby zamar~a, z bijącem
karczować 16 m. w paru kawałkacL;
Zadaniem straży było umlCJ~cowlenle pozaru sercem oczekuje końca sceny.
6) w folwarku Anielin pozwolollo wyrąbać i niedopuszczenie do zapalenia Się przędzalni.
Widziałam Rossi'ego umierającego na scenie,
i wykarczować 24 morgi;
Z zadania tego drugi oddział straży wywią- przypomniał mi go Leszczyński, ale o ile Rossi
. 7) w dobrach Borzyk6w'k.a .pow. nowora- zał się nadspodziewanie dobrze, zagradzając dro- wzbudzał dreszcz trwogi, o tyle Leszczyński ruzdomskim pozwolouo na wycięCIe l wykal'czowa- gę płomieniom przy pomocy dw60h sikawek, rzewnia widza na widok śmierci starca pcłuego
nie przestrzeni leśnych, sprzedanych przed wpro- działajl:!cych na .kilka węży. .
"
zasług, wiernego sługi kraju, odważnego w bowadzeniem prawa o ochronie las6w, za pośredDo pomocy II oddziałowI str~zy. przybył III jach, a ginącego wskutek zdrady z przebaczenictwem banku włościańskiego;
..
oddział, następnie I, !:ltraż Poznansklego i Schei- niem na ustach. Leszczyński wiernym był swej
8) w dobrach Bratoszewicze, StudZianki, Zeblerowska.
roli od początku aż do chwili, gdy Pl,zed oczyma
lew i Węgl'zynowice za~wierdzono plany gospoO godz. 9 ogień ugaszono zupełnie i fabrywidza stallął obraz niemego starca, uśpionego na
darstwa leśnego-wreszcie
.
.
ke ocalono.
wieki w otoczeniu towarzysz6w boju.
• Spaliła się cała sala z wilkami, ~raz sala na
Pan Roland rolę Kochana przeprowadził bez
9) wstrzymano wyrąb lasu i me zat~Ierdzoparterze, gdzie mieściła się greI?plarllla.
zarzutu. Artysta ten obok sceniczuej postawy
no plan6w w dobrach Brójec pow. ł6dzkIego.
Napływ robotników. Robotnicy: lubelscy z ~o:
Straty przypuszczalnie oblIczono na 20 t y- posiada głos melodyjny i szlachetne ruchy, dużo
wiatów biłgorajskiego i janOWskIego wcześmeJ sięcy rubli.
..
.
. uczucia i swobody, oraz naturalności w gl'ze suniż zwykle przybyli na zarobe~ do Warsz~wy.
Ogień powstał w chWIli puszczema fabrykI miennie opracowanej.
.
Jak zwykle zajmują oni stanowIska pomoclllk6w w ruch w maszynie ~.vanej "wilkiem" prawdoRównież i p. Trapszo rolę starego Zopnika
mularskich tragarzy cegły, brukarzy l odlewaczy podobnie od iskry.
.
-przeprowadził wybornie z og6lnem zadowoleniem
sztukatorskich.
W pierwszej chwili próbowano stłumić pożal' widzów, ale p. Dąbrowska nie mogła poradzić
Zna\lzne partye tych robotnik6w przybyły siłami robotników fabrycznych, lecz gdy usiłowa- sobie z r0lą Esterki, która nie leży w jej chana sezon budowlany do Łodzi.
nia okazały się daramnemi, zawezwano straż.
Irakterze i najzupełniej była dla niej ~iestosowną.
Z Koluszek. _Organizatorzy przedsta~ienia
Smlerć pod wozem. Mieszkaniec m. Kałuszyna w guWyr6żniała się za to zaszczytllle p. Staszamatorskiego i koncertu, jaki się odbył dllla 20 bernii warszawskiej, Szaja ~ajzman, ?rzejeŻdżaj~c z :o~ I kowska grą spokojną i pełną elegancyi.
W Rajskiem jabłuszku" zn6w porywała wib. m. W teatl'ze "Viktor'I'a", składaią serdeczne warem z Bełchatowa do ŁodZI, około 'Iuszyna chCiał zeJśc I
~
z wozu i wpadł pod koła.
d 6
". Z"
kto'
.
_
podzi~kowanie wszystkim paniom i pa~oI?, k~6Koło naładowanego wozu przeszło mu przez brzuch
Z W pam Imajer,
ra me ~wrac,a)ąc uwagI
rzy z całą gotowością łaskawi byli przy,Jąc udzl~ł łamiąc żebra i przerywając k i s z k i . .
na jej lata, entuzyazmowała pubhcznosc darzącą
Rajzman w kilka minut zakończył. zyci.e. .
J' a. za J' eiJ gre. i śpiew gromkiem. i o. kla.skami.
bez względu na trudy· i k<lszty. Z pI:zy.k 1'0 Ś c~ą
wypada zaznaczyc', ~ze cel pl-zedstawlema me
Znalezienie zwłok. Na polach WSI WIskltno w po:
Z Petersburga trupa pam ZImajer wyjechała
wiecie łódzkim obok rzeczki Ner, znaleziono zwłoki
d J..
(D' t)
był osiągnięty, gdyż pomimo sympatycznego p~o- zmarznietego rdieszkańca m. Łodzi Adolfa Zajde, który
O U1JeWa
Olpa U .
gramll, publiczność zgromadziła siEi bardzo llle- jeszcze wdzień św. Józefa 19 b. m udał się z harmonią
w~
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zaczyilając od niezapomniunego '; !C Ordiml, niemało napisali i to dobrze
wszystko znają rosyanie, czytający ich prace. Pozwolimy sobie
tylko przypomnieć senatowi finlandzkiemu świa
i dectwo senatora tegoż samego .senatu finlandzkieW Wiedniu
o
_ Ogłoszono następujące rozporządzenie mi- go, bar. :Mannerheima, które przytaczaliśmy nie- nowym wypadku dżumy w zakładzie bakteryonistra spraw wewnętrznycu: "Z rozporządzenia raz i które przypomnieliśmy pp. publicystom fin- logicznym szpitala powszechnego. Pogłoskę wyministra 8praw wewnętrznych z d. 31 marca r.llandzkim w jednym z ostatnich artykułów nu- wołała ta okoliczność, że jednego z posługaczy,
1891 zaprowadzono w Finlandyi Cesarilkie ozna- szych p. t. "Głosy prasy finlandzkiej o :Mani- który zachorował, umieszczono w osobnym, izoloki opłaty -pocztowej, lecz z pewnem odróżnieniem feście Najwyższym i przepisach zasadniczych wanym pokoju. Zważyć jedn.ak należy, że jest
w postaci kr~źkó~! białych, zapI:owadzonych ce- z dnia, 3-go lutego 1ę99 r.:' Z teg.o ~iarogodn~ to wyrażny przepis, obowiązujący od pamiętnych
lem wskazullIa, ze doc110d z mch wpływa do go źredła finlandzkIego Jasno wIdac, że pan- wypadk6w zeszłorocznyclJ względem każdego wy8karbu finlandzkiego. Wobec ust.alenia kursu ru- stwowcy finladzcy za czasów Cesarza Aleksandra padku choroby, jaki zdarzyć ilię może w oddziabla, druko'Yanie rzeczónych krążków odrÓżniają_ o I I-go zaledwic marzyli o ułożeniu i zatwierdze- le baktp.ryologiczuym, ChOJ'oUa posługacza niema
podobno nic wspólnego ' z dżumą. Zapewniają
cych na cesarskich znakach opIaty pocztowej, ' niu konstytucyi, "lecz się marzeuiC'. nie ziściły."
przeznaczonych dla Finlandyi, uznano obecnie za I Cesar~ Aleksander I, może zamyślał nadać Fin- nadto, żeoddzial ów. nie zajmuje sie już wcale
niepotrzebne, a przeto, po wyczerpaniu wspom- landy I konstytucyę, ale jej nie dał. Za panf)wa- doświadczeniami z bakteryami dżumy.'
Zagadkowa zbrodnia spełniona została w tych
nianych znaczków opłaty pocztowej ż wytłoczo:- nia Cesarzów Aleksadra II i Aleksandra ' III
nemi na nich krążkami, finlandzkie urzędy poczto- państwowcy marzyli również o wyjednaniu kon- dniacb ' w Odesie, w hotelu "{talia".
Jak pisze "Odesskij Listok", do hotelu tego
we będą do opłaty korespondencyi zaopatrzone stytucyi, lecz marzenia tych panów rozbiły się
w ogólnie Cesarskie znakI pocztowe bez jakich- o niezachwianą wolę Samowładców rosyjskich. przyszedł rankiem nieznajomy m~żczyzna w tokolwiek szczególnych odróżnień zewnętrznych,
Wiemy jakiego losu doznały projekty pp. Nor- warzystwie zawoalowanej szczelnie damy i zam.
zgodnie we wszystkiem z pl'zytoczonem wyżej! destama, Weisenberga i tegoż samego senatu knął się wraz z nią w numerze.
Po kilku godzinach służba hotelowa usłyszapostanowieniem ministra spraw wewnętrznych finlandzkiego. I oto teraz senat finlandzki, zna.
ją0y wszystkie te marzenia, ośmiela się nie pro- ' ła dwa wystrzały.
z d. 31 marca 1891 roku."
Wyłamano drzwi. Na podłodze w różnych
-- "Pet. Wiedom. " donoszą, żc celem poło- ; sić o nadanie konstytucyi, lecz utrzymywać
żenia tamy świadomemu uchylaniu się od opłaty I w najpoddańszem przedstawieniu do :Monarchy, miejscach pokoju leżały obydwie osoby z przepodatku stemplowego, projekt usta wy stemplowej I że naród finlandzki przed 90-ciu laty otrzymał strzelonemi skraniami, wijąc si~ w przedśmiertnych
opracowany w ' ministeryum skarbu, zamierza w darze nieznaną konstytucyę! Ten senat Cesar- konwulsyach.
Odwieziono je do szpitala. Mężczyzna zmarł
wprowadzić rzeczywiste sprawdzanie czynności
ski ośmiela się mówić Samodzierżczemu Władcy
i rachunkowości we wszystkich władzach publi- Cesarstwa rosyjskiego, że wydane przez Niego tam w nocy, a kobieta nad ranem. Osobistości
cznych i 'Y . in.stytuqach prywatnych o charakte- p~aw.o nadwyręża ulltawy k.onstytucyjne narodu zmarłych nie wykryto.
.
Jest powód do przypuszczeń, że mężczyzua
rze publicznym.
finsklego.
"Nie będziemy obalali dowodów, przywie- ~ystrzęlił ~o kobiety. Ta .miała jeszcze tyle siły,
- Ministeryum skarbu wyjaśniło, że wydawane przez policyę świadectwa o nieznajdowaniu dzionych przez senat finlandzki; one są zdawna IŻ schWYCIła rewolwer I wystrzeliła, mierząc
przeszkód do ustawienia kotłów parowych są obalone i dla nas rosyan, nie mają wagi. Nie w swego morderc<:.
New-York. Pan Sławski z Gnie~na, przeby·
wolne od opłaty stemplowej.
możemy atoli nie stwierdzić, że ogłoszenie owe- :Ministeryum rolnictwa zamierza urządzać go najpoddańszego przedstawienia po tem, kiedy wający od lat dziesięciu w Ameryce, opisuje niedolę wychodżców polskich w Kanadzie, przybyszkoły weterynaryjne typu naj prostszego, t. zw. I je wola Najwyższa pozostawiła uez skutku, stałych tam z Wielkiego Księstwa' Poznańskiego,
szkoły obsługi obznajmionej z pomocą doraźną jno,.,i najlepszy dowód solidarności senatu z ga~
szczególniej zaś z Galicyi. "W moich wędr6wdla bydła i koni.
daniną publicystów finlandzkich.
"Przedstawienie uznano za nieuzailadnione. kach,. pisze, zabłąkałem się aż do stolicy kana- Zjazd trzeci budowniczych w Petersbur- . I
gu, między jnnemi przedmiotami, ma się zająć Cói tedy za cel ma Jego ogłoszenie? Odpowiedź' dyjskiego stanu Manitoba, młasta Winnipeg, i tutaj właśnie znalazłem ów główny punkt przysprawą odpowiedzialności budowniczych za bułatwa: zaszczepić pośr6d mieszkańców kraju nie.
dowIe prywatne, prowadzone pod ich nadzorem. zadowolenie z Najwyżej zatwierdzouego prawa tltankowy naszych otumauionych braci.
Przyznać muszę,
że
podróżując przeszło
i upewllić o istnieniu ja!--iejś niezllanej konstytucyi. Jakie będą następstwa takiej działalności dziesięć lat po różnych ' zakątkach Ameryki, nie
senatu, czas pokaże; w każdym ato.1i razie uło widziałem podobnej nftdzy, jak tam. Na Fonseka ulicy wznosi tjię kolosalny gmach z polskim
żenie i ogłoszenie rzeczonego przedstawienia cał
napisem: "Przytułek dla Emigrantów". Gmach
~owicie potwierdza wypowiedziany przez nas
ten dla ciekawych obecnie zamknięty. Przez pło
pogląd, że "ta wyższa instytucya krajowa przynosi bezwzględną ilzkolję nietylko og61nym spra- ty z tyłu dostałem się jednak do jego wnętrza.
wom Państwa rosyjskiego, lecz j samejże Fin- W suterynie, czyli bezmencie, natrafiłem na. go(Dokończenie ).
landyi, albowiem w ten sposób usiłuje udarem- spodarza, mówiącego dobrze po polsku. Czło
wiek ten.. choć niechętnie patrzył na mnie, doniać wskazania Cesarzów rosyjskich, zmierzająca
Senat żywi silne ' przekonanie, że Wasza Cezwolił mI jednak cały budynek zwiedzić. Zwolna
ku zbliżeniu tego kraju do Cesarstwa".
'sarska Mość zarówno w tym wypadku, jako też
bojaźliwie zaczęli wysuwać się z rOżnych kątów
"Sądzimy, że na taką działalność senatu fiuw innych zarządzeniach rządowych miał na celu
ludzie, podobni do szkieletów. Niewiasty obszyte
landzkiego czas by zwr':'cić należytą uwagę".
dobro narodu fiuskiego, oraz że należne dla praw
Na tem kończy się artykuł w M 60 ,,:Mosk. w skóry baranie, w długich butach, z wybladłemi
'k oniltytucyjnych stan6w poszanowanie nic jest
. twarzami, zrobiły na mnie okropne wrażenie.
wied." z zapowiedzią dalszego ciągu.
niemożliwem do pogodzenia z takim trybem rozW bliskim związku ż tem jest koresponden- Zewsząd błagano mnie o pomoc i ratunek. Pi6ro
ważania spraw, w przepisach zaSadniczych okrecya z Helsingforsu, pomieszczena w· M 59 tegoż wzdryga ilię opisać tę okropną nr::dzę i przytem
ślonych. Senat przeto ośmiela się zwrócić z jakdziennika. Pan :Messerosz opisujc tu interwiew cierpienia, na jakie ci ludzie są wystawieni, gdyi
najpoddańszą prośbą, aby Wasza Cesarska Mość
niema tam jednego, kt6ryby nie miał odmrożo
współpracownika dziennika stokholmskiego "At'raczył miłościwie obwieścić, że niniejs'l,e rozpotonbladet" z generał-gubernatorem finlandzkim nych ~złon~,o\Y. Co ci ludzie będą dalej robili,
rządzenie co do wydawania ustaw niema na celu
o to lllkt Się uie troszczy. Rząd 'czeka za wiosną,
generałem Bobrikuwem, podany w pismach helllingograniczenia praw narodu fińskiego, zgodnych
a skoro ta zawita, wsadzaja emigrantow na
forskich.
y, ustawami zasadniczemi.
Niewątpliwie, istnieć
"Na zakończenie rozmowy-·czytamy tu mi~ wozy i jazda przez stepy, • het aż nad jezioro
mogą kwestye co do ustaw, dotyczących ogóldzy inne mi - generał-gubernator powtórzył, że Winnipeg, gdzie słońce grzeje tylko przez trzy
nych interesó'w Cesarstwa, które rozstrzygać naManifest w >i.adnym razie nie nie będzie zmie- miesiące, a reszta pory, wieczna zima. Około
leży ~inną, nie zaś dotychczas używaną drogą.
niony, i że polityka Rosyi, według jego przeko- 150 wozów wybiera się w taką podl'M; prawdziA ponieważ senat jest przekonany, że naród
nania, pozostanie stałą i niezłomną. :Manifest wa karawana, za którą ciągnie 50 wołów robofińllki nie uchyli si~ od ofiar, wymaganych przez
przy rozsądnym stosunku doń finów, usunie czych, dla trzech kolonistów jeden, dla obrobienia
istotne interesy Cesarstwa, ośmiela Się przeto
ziemi; to cały prezent dla emigranta, ale i ten
całą starą nieprzyjaźń finów do Rosyi. Zdaniem
'lliniejszem prosić, aby Wasza Cesarska Mość ragenerała
Bobrikowa, żadne rzeczywiście dane wół musi być po dziesięciu latach zapłacony.
czył poruczyć ludziom kompetentnym z pośród
przez Monarchów wszechrosyjskich obietnice nie Co milę przystanie taka karawana ' i rzuci na gorOilyan i z pośród finów - wypracowanie prołe pola kilku wychodźcow, po części jednego
będą naruszonc, o ile tylko finlandczycy sami
jektu ustawy o tl'ybie ustawodawstwa w spra- nie dadzą ku temu powodu., Senat i urzędy zie- ruskiego, polaka, szweda i finlandczyka i jewach, dotyczących ogóluych interesów Cesardzie dalej. Koloniści, kt6rzy mieszkają w fermie
miańskie cieszą się poważanIem geflemł-guber
stwa, i aby ten projekt ustawy, po troskliwem ·
natora. Niezadowolenie w sferze inteligencyi było Winnipek, o tyle się dorobili, że wiozą do miailta
przygotowaniu i rozpoznaniu w myśl ustaw za- wogóle mniejsze, niżeli można było przypusz- furę gałązek 50 mil, aby za to chleba kupić dla
sadniczych, był przekazany stanom Finlandyi
dzieci. Niektórzy też. polują z gołemi rękami na
czać ze słów agitatorów, Pytanie: kto zajmuje
do rozważenia",
kujoty (małe wilki), aby za sprzedaną żydowi
urząd generał-gubernatora-nie ma nic wspól"Z tego dokumentu wynika, oczywiście, że nego z ustalonym kierunkiem polityki. Zgoła skórkę "zalać robaka". Ziemia w l\'Ionitobie nie
senat finlandzki nietylko całkowicie podziela pozła, ale zasiew zawsze wymarznie. :Menonici i duniezależnie od tego kto będzie generał·guberna
glądy swoich państwowców, lecz nadto przytacza
torem, sprawa pójdzie stałym i nieodmieunym choborcy, nim wyemigrowali, posłali swoich na
różne akty państwowe, jawne przekręcając ich
zwiady i dlatego wzięli najlepsze a. katolików
torem".
osnowe i znaczenie.
Czy odbyła sj~ istotnie opisana powyżej roz- rozrzucono na sto tysięcy mil w kwadrat. Og6"Ńie będziemy mówili o różnych przemo- mowa generał-adjlltanta Bobrikovm-kończy ko- łem liczba polaków w :Manitouie wynosi 10,000.
wieniach i aktach Cesarza Aleksandra I-go, którespondent ,,:Mask. · wied." -oczywiście nic wie- Polacy żyją tu bez kościoła, wielu poprostu w dzire, zdaniem senat'] finlandzkiego, dowodza niekim stanie. Dla misyonarzów polskich byłoby
my . Pod3jemy to, co przytacza prasa miejscowa."
zbicie zatwierdzenia dla Finlandyi szwedzkich
tu s~crokie pole działania.
ustaw konstytucyjnych.
tych dokumentach
wszyscy badacze rosyjscy sprawy finlandzkiej,
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czytanin wniosek poslaUruańskiego.- Olltl'ą OPo'l Dl'eyfnsa, przynieSion. y z ministeryum wOjny przez
zycy~ stawiali posłowie polskiej.. pal~tyi ltldo,w ej,
gen,ąl'ała Cuanoine i kapitana Cuigneta.
Bernaclzikowski i Średniawski, tuązież rusini,
.stantynopol ~ marca. Żona EminaOkuniewski iWachnianiu. OJraczający wniosek p zy, pierwsze
chirurg!.. palacowcO'o, oskarżyRomanowicza upadł większością 82 głosów prze· Ja swego m~ża
zamiar otrucia sułtan,. EminWaszyngton, 29 go mal:ca. GeneraJ OHs te- ciw 39. Lewicn, tudzież posłowie l'usińcy i wło· pasza skazaDy zO{'tał na wiec/,ne wygnan' .
legrafowął z Manili: Ataki na stacYę podmI?ł wie- I ścia~scYl' opuścili manifestacyj nieC sal~. Spraw~
J
4. ' ..
czorem odparto. Gen. Mac Arthur odp~ Zl nie- popIera l energicznie Jaworski i zajkowski, poprzyjaciela, nie mógł wszelako na północ od Po- czem wniosek komisyi przyj~to 81 głosami.
lo utrzymać się na odkrytym terenie i musiał skie- .
Londyn, 29 marca. Na. zgromadzeniu członl'ować si~ na południe w stronę kolei. To ułaków królewskiego Towarzystwa geograficznego [
twi wojsku Aguinalda cofni~cie si~ ku północy.
prezydent
oznajmił, że członek Towarzystwa
Piotrkowskiej Nr •./ 192.
W dniu 25 b. m. straćiliśmy jednego oficera i 25 Longsstaf. ofiarował 25,000 funtów sterlingów na
lO-li
Niedz.-wtorek-czwartek
żołnierzy w zabitych, 8 oficerów i 142 żołnierzy
rzecz wyprawy angielskiej do bieguna południo
- Dr TumpQwskł
w ranionych. Niedzielną bitwę na południe i na.- wego. Dzięki temu Towarzystwo może urządzić Choroby nerwowe
12-1,
I
okóJ Polo rozstrzygnęła artylerya. Straty nieprzy- wypraw~, czyniącą zadość wszelkim wymaganiom. Choroby oczu
- Dr. Berenstein
jaciela są daleko znacz~icjsze od naszych. . .
FQndl.lsz .wypl'a.}Vy$y~osi o.becnie .40,000 funtów
12-1 Ponie'd ziaJek-Czwartek-Nied,ziela
New-York 29 marca. Tutejszy "Evening Jour- sterlingów.
Choroby gardła uszu i nosa -Dr.- Poznański
nal" donolii, ' że walczyło po stronie amerykańskiej
Haga, 29 marca. Konferencya rozbrojellla I
12-1 Niedziela-wtorek i czwartek
Choroby chirurgiczne
-Dr. Lewinthan
12,000 ludzi. Filipińczykowic micli takież samc zuierze się d. 18 maja.
2-3.
siły, byli wszakże kryci lasem . • World" wyraża I
New-York, 29 marca. Dzienniki donoszą: FiChoroby wewnętrz. i dzieciDr. Sterling
się z podziwem o oszańcowaniach, wzniesionych I lipińczycy odpierali ataki amerykanów do chwili
2-3.
przez powstańców. Cofają się oni w kierunku I }Jrzyuyciu artyleryi amerykańskiej. Po stronie I
-Dr. Kohą
Malolos. Jeden z przewódców powstania, Mon- , amerykanów zauitych 6, w tej liczbie 3 oficerów, Choroby . )~obiece.
3-4 Sroda-piątek-uiedziela
tenegro, jest ranny.
rannych 40. Olitatecznie filipińczycy zostali wy-Dr. Abrutin
New-York, 29 marca. "Evening Journal" 0- parci z obwarowali i rozpierzchli si'1 w nieładzie. I Choroby wener. i skórne
3-4 Niedziela-śl'oda-piątek
trzymał następującą depesżę o ''ialkach, ktore
Paryż, 29 marca. .Matin" donosi: Uwięzio
Choroby dziecięce
Dr. Guttentag
w sobotę i niedzielę toezyły- si~ pod Manilą: Od ny szpieg, Józef Clayes złoż,)'ł szerokie zeznania
Opłat~ za porad, kop. 30. ---łóżka dla chorych.
sześciu godzin wre zażarta bitwa na całej linii.
co do systematycznie prowadzonego we Francy i
Amerykanie posuwają się w dwóc'h liniach ku szpiegostwa na rzecz Anglii i Niemiec. Clayes
Polo. i ~ędzą pr~ed so~ą ~owstaliców. Walk~ I odkrył podo.bno nową ~vielką s,Praw.ę szpiegoww llIcrlzlelę rozwlllęła SI<} . J~szcze na t'zeri:lr.eL' lOką, skutklęm ...którcJ. naslliQ.Iły JUż arcs.zto;:
przestrzeni, niż w sobotę· Brygada Wheatona wania.
wzięła po npartej walce Malintę; po obu stronaclł
Madryt, 29 marca. Z Katalonii nadchodzą
sa ciężkie straty. Malabon, bombardowany ze l alarmujqce wiadomości. Prowadzi się namiętna
Osiadł w Łodzi jako specyalista
267-7-1
w~zech stron przez amerykanów, stoi w płomieagitacya za odilrwaniern od Hiszpanii i utworzeChor.
wenerycznych
I skórnych
niach. Podpalili go sami powstańcy.
I niem wolnego państwa, poł~czonego tylko związLwów, 29 marca. Sejm uchw~lił rezolucyę, I kiem .celn~rn. z królestwem. P~jawili się ta~że przyjmuje rano od godz. 9-11 przed południem i od ł-&
po południu. Dla pań od 6-7 po p.ołudllin.
wzy~ającą rząd, aby .zapro,"'adzI.ł w s~kołach l' agencI, a&,ltl~Jący za prz~łączelllem .do Fra~cyl.
Piotrkowska
71, vis-a-vis Pasaiu Meyera.
(iboWlązkową n:rukę hllltOI')'l krajU rodzmnege.
P~ryz, 2!-J marca. :;ąd kasaCyjny IV zJednuUstano.w iono internaty gimBa1ryalne.
I czon~'m komplecie trzech senatów pod przewod--.-Lwów, 29 marca. Na pOliiedzeniu sejmowem nictwem pierwszego prezydenta Mazeau rozpopo długich rozprawach uchwalono w trzeciem I znawał przy drzwiach zamkniętych tajny dossier

Telegramy.

I

I
j

G._ .

I
I

I

l

Dr. ludwik Falk

I

i

-

EL.!E23_
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N2. 5. Łódź, NOWY-RYNEK N2. 5.
Skład hurtowy i detaliczny Win i wyrobów Warszawskiej dystylarni F, JANKOWSKIEGO

I

~

~

~

poleca na nadchodzące święta:

352-3-1

~

ff Wódki wytrawne, słodkie i Likiery, Araki, Cognacy krajowe i zagraniczne, Wina wę- ~

I

gierskie, francuskie,

hiszpańskie, reńskie, · Szampańskie

i krymskie, Porter angielski.

~

~~~~~~6i~~f1§~f1§~~~~~~I~~f1§~f1§~~~~r1§I ~~~~~~~ft

...
•••
••••••-.
lIa "nadchodzące święta . " '
I

-~~~.~~.~.~.~~~~~~~~~.~.~

S
I
I

m

~

tR

ł

J.

J], [iJPŻ,IK
y~

I
I_
_

HANDEL WIN I TOWARÓW KOLONIALNYCH

~
tt

_~_.~-~--~._._

poleca

~
•
_

~-_

3~

~

ulica Piotrkowska, N2. 3 (Hotel Polski)
~
.......

Wina Węgierskie, rdtskie, bordoskie b'tałe i czenlJOne, Itłszpm'tskie, szampańskie, Rumy, Araki, J{olliaki firmy CROIZET, oraz
UJina krymskie l() wyboroUJ.t;c!t gatunkacll. A-Jio.dy litewski·e. Spirytualia z . dystylarni J. Fuchs l() Warsza1()ie.

•••__.__ ••••••_.....

.

~._._._-_

=:

Wyłączna sprzedaź wj'l'obów z dystylarni J. FUCHS w Warszawie.

.~

~---_.

-

__ __•••_-_•••••••

Towary kolonialne, oliwę nicejską, Cykaty, Czekolady firmy "RI'ESE i PIOTROWSKI".

'

•
•

:=

•

281-6-3.

R'OZWÓJ. - , Środa, dnia 29, marca 1899 r.
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'

Niniejszem mam zaszczyt donieść do ogólnej
, 28 lVlarc,a 1899 roku otworzyłem w Łodzi

~

wiadomości.
'

iz z dniem

I ...,_

~

,

~

~

~

przy ulicy Piotrkowskiej" ' M

~

~

92

WIN" WÓDEK,' LIKIERÓW"

~

fA.Y
~

k

-

raJ o w y

h I

C

Z

-

a gr an Ic z n y c

h

k

m a re,

~

I
:

' oraz

Skład Towarów Kolonialnyeh i Miodosytnia,

~

fabrlka

11Y

Polecając łaskawym względom

SzalJo'Ynej

Pu~liczn?ści, ośmifłlam ,8ię

zarazem rekomen-

~

dować swoje towary li tylko w wyborowyc~ ' gatunkach na nadchodzące świę,ta.

~

360 (4-1)

~

' , Z powa_~aniem: T~ Kę~~ierzawsk~. :

_

Poleca na

nadchodzące

święta

000

ramlłoconycb l
'j

(mogą byli

kOlorowane).

;',','::::~:i:l:;::;~~;'~::::I'~&/II'"
~

w SI{LEPIE

II! TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI !!!

l

~,

Piotrkowska N2 191,
w ' poniedziałek i czwartek od
2-6 po południu

~

~

l

odbyw,a się zakup noszonej
odzieży
Sprzedaż

zaś

odbywa
dziennie.

się

co-

, [ domości, że d. 20 marca (1. kwietnia)
.
..
.
10'
t' t
.
. A. J. Mieszczański, prowIzor farmacyl. Wól. b
I. . O g.
L na S aCylowaloweJ
. k 8 1\'1 t
ł
Łódź bedą 8pr:ledawane drogą licytaczans ' a 7.
.a el'Y~ y apteczne, farby
. • ,
.
perfumerya krajowa I zaO'raniczna wody
~ I eyl nastepuJące meodebrane towary:.
'"
f
b1 in mmce
. Ł ' dl. N 15
mlDeralne z Instytutu aptekarzy warrac
°b
,d
szawskicb. Najlepszy proszek do zebó~
- O:l, 41'3'
~ I wór kó
- w c rzanu wagI
pu y,
D t'
.
•
I przybyłe do Łodzi 1 marca r, b,
en IpnrlDa,
.
.
' 3 7 0
.
BudoWDlczowle.
,

...

'.~~

,

- I
..
lItll' I

141

POLECA:

Win i Spirytualii .

Jl Kar6omn iekieffO
róg Benedykta l Wólezańskiej NQ 10.
czystość

"; ,'"1

~~ł~;l:o~ol;li~~:~f:,;

'I!e'

Wina odstałe czyste, Koniaki, I
Likiery, Rumy zagraniczne i krajowe,
oraz wszelkie Wódki z renomowanej dystylarni A. Mokiejewskiego

"""Za

~n>

!I I

..

Skład

~

"
.I DROGI ŻELAZNEJ l' P~;;~;~D;I;" ~
I POd~~~:~:~Y:O:O~:~:~~:~ia_! s!~~C~:te~~~~~J!!~e~!:~~.

naj nowszy fason kapeluszy filcowych.

KAROL GOPP'ERT.
330-6- 1
1i~16~..1t151)1)1MI4I Ci'

~

muje się robói kościelnych i salonowycb: 0prawiania
w ramy

I ,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZARZĄD
91111'

Fa~ryka kaD~lll~ZY

3).

11

~~I;;~lo::'~~~~'FI':::;j:!

~

~ "ł

~

(Główna

r~

znanej ze swej dobroei Herbaty firmy S. M.. Tertus w Odessie, ~~ llj',

:

.,
IJ

,

~ II !
~
~

OZ

Ewaugelickiej. Filia: Rokicińska

HURTOWY i DETALICZNY SKŁAD ~ l!

I~

,.

. erger

P'10 t r k ows k'a ~,2
-..P- 1'9
' vis-a.
. ul'ICy
""
vIs

win firma gwarantuje.-"

Przy większem zapotrzebowaniu ustępuję odpowiedni rabat.

~~~~~fi~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

p~:.~;~~~~ie~3. Księgarnia

Milbltz,
Nut, poleca: Wielki wybór ksią
żek do Nabożeństwa w ozdobnych oprawacb.

i

skład

Mleczarnie.
Dominium Rogów, :Mleczarnia, Średnia 3
Filia, Piotrkowska M 59 w Łodzi, urzą
dzona na wzór "Nadświdrzanki" w Warszawie. Poleca wszelkie produkty wiejskie, zawsze świeże i w wyborowym
gatunku. Na miejscu wszystkie pisma.
Żelaznych wyrobów Fabryki

, i składy.
Wf. Gostyńskl I S-ka, Towarzystwo Akcyjne. Fabryka wyrobów żelaznychPiotrkowska M 81. Poleca: Łóżka meble żelazne, materace, kołdry i wszelkie
naczynia w zakres gospodarstwa miejskiego jako i wiejskiego wcbodzące.
Filia przyjmuje zamówienia na. konstrukcye żelazne.
Składy narzędzi

chirurgicznych i

nożowniczych.

Zygmunt Kwaśniewski Piotrkowska Nr, 35,
poleca w wielkim wyborze scyzoryki,
nożyczki, brzytwy angielskie. Przy skła
dzie zakład reperacyjny przyjmuje wsżel
kie reperacye narzędzi cbirurgiczncby
i nożówniczycb.

,
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'

10. Piotrkowska 10.

Telefon Nr. 359

,!'elefon Nr. , 359.

~

~

v;

~

It
at

.:

~ ;\ t
~

Reńskie;

.

Hiszpańskie,

~

Burgońękie biał(;j

-=

i czerw0l!e

nr

Szampańskie

Piwo z browaru

Likiery, .Koniaki zag'raniczne, porter angielski, w.
koniak kaukaski Sogomonow-a,'," ,Stare miody

~'

S-ka

'~

'

.:

1

E=

bD

<:) "g

en

••.

,,~.,.
~

~

,! ! Na nadchodzące święta!!
I Naturalne Wina węgierskie.
Francuskie białe i czerwone.

I

7
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m~
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Wódki i likiery własnej fabrykacyi
i
' ~ , j ~ ~ ,,{
~ 41
II -R EKTYFIKlc'Y'fwI'R'SI AWSKAp:{i~ '
jI
odstępuje się
, rąbat.
~
.~
41
I.,
==

.,

i Krymskie.,

oS
"~

..

KLTOK i

z
Warszawy.

c;-

~

oraz

>-N
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~

w

~
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10, PIOTRKOWSKA -lO. '
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,
,Le.
It !~.:
ul/no ~żampanSAle
I
I ~~~ DUMlNY & C-O AY!Champagne]1
.< .
.

Hurtownikom ,i Restauratorom.

odpowiedni
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'VIELKIEJ DOBROCI ORYGINALNE

91

~ ~

Firmy

<J)

~ ~ . Q)

e O@O@W '
•

314-2-1

Dostać moźna w

, Egz~stującej od r. .8~14. _.

,

burtowych

~ detalicznych składach

~

"'"

"~~

.'

win, restannicyach w Warsiawie,

w Lodzi i in·n;~h·'"ruiast~ch~

,

_._••••• __ ••_____ __•• ••• •• __ ••• ___••__
7"

f!ItIlJI

~

\,I..L

Wylączna reprczentacya na Królestwo Polskie, oraz Wilno, Grodno, Kowno etc.

KAROL

,

~

-

KOTAR~KI,

~

Karzdor Agenturowo-Komisowy,

.~

~

~_~

~

Warszawa~

~~_4

ą

~

Miodowa ' 3.

~4.~.
'

I~~~~I~~I~

I
I
fU
I~
I
I

M. SPRZĄCZKOWSKI ·

I

tÓDŹ, PIOTRKOWSKA Kg 501.

N2. 501

Nagrodzony na
Wina

. 1:

N2. 501
wystawie Paryskiej wroku 1892 złotym medalem za odstałe wina, Oj
poleca na nadchodzące święta:.... .
ł

.węgierski~,
.....

Hiszpańskie, Reńskie, Szampańs.k~e,

ki zagraniCZne ikrajOW;;pi;t;OO;ł;;;~~SY'
Francuzkie,

firm

Koniaki, Likiery, wód.
Y
~raz herbatę
: +
22

Dostawcy Dworu Jego Ccsa"ko·Któlewskiej

Mości, któ"j jest.", jedynym "p""ntantem na Królestwo Polskie.

1

.

J

I
I

~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~,~~~~~~~~\ ~~~~~~
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CUKI~RMIA ' _

8~. . .:a_.e=r:a
Piotrkowska .M 28.

nadchodzące święta,

petineto~e.'

OGRODOWE
K~~~~a
*
.

.I~
I~ I *
~ *~

poleca na
Baby
parzone, piaskowe, czek ola~ dowe,. placki waniliowe, wiedeńskie, z seraml l z masą m.1gdałową, mazru'ki 1101
fili' polskle, makaronikowe, piniolowe, pistacyowe, czekoladowe, marcepanowe itd., ;(W
, . Torty, Bal/mkucheuy, Piramidy . . Cukry deser?we,. cze~ola~ld, owoce w kon- ~
~
serwie jajka cnkrowe i baranki bonbolllerkl w wwlklm wyborze.
mtilI'
',, ~
,.' ~
,
'

'
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Ulica Pio1rkowska Nr: 86, dom W-go Petersilge.

I

~1~

~

Fotele
~
KanC!py
Fotele bUjane ~
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*

*

*
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~
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Bank Handlowy
. ~ ~, ~r.~=-)~.e_

Oddział

w

Łodzi

li! 72

I DOM BANKOWY
I, MAURY~Y NELKEN i ~-ki
i

skanas, p. adwok.
Aniana
15. Sprawy

CegielPorady prawne. Redakcya kontraktów, wszelkich aktów prawnych, prośb i poda11 do wszystkich Władz.
155-:;,- 1

ul. Piotrkowska 78.

I

zawiadamia. że czynności biurowe, oprócz pJ'\',yjmowania należ~ości za
weksle, zawieszone będą w Wielki PU1tek d. 31 b. m. zupełnie, w Wielką Sobotę zaś
(L 1 Kwiet!lia. od god\',. 12 w południe. Na~eżność za
weksle pobieraną będ\',ie za.równo w Wielki Piątek, jak i w Wielką. Sobotę do godz. 12 w południe.
364-2-1

l) Kupno
sprzedaż
papierów
publicznych.
2) Wydajc \',aliczki na papiery
, procentowe i akcye.
,". 3) AsekUruje pożyczki premiowe.
I 4) Rachunki bieżące i lokacye
" terminowe.
'" "
. ..
5) Wydaje
I
pl.zel,~z1 1 ald.edy- 1
~ywy na wszystkIe mIeJscowośCI ,ku-_ ,
racyjne.
6) PrzYJ' muJ' e zlecenia na giełdy
'k
k .
pe t ers b urgs ą, warszaws ą l zagraniczne.
269
I

I

.-

_

-Załatwia wszelkie interesa bankierskie.

"66

1839

-

, \83\1

ma honor

postanowiło

Węglowa

w roku 1837,

35,

"""o
~

Cykoryą

własnego wyrobu w proszku
i śrntowaną, również Cykoryę Figową,
poJeca ł'iHa "'Varszawskiej ' fabryki palenia Kawy i Cykoryi pJd !irmą "~lut~n". ,
Kawa z naszą c'ykor~ą Dle będZIe mgdy
kwaskowata. Ulwa PIOtrkowska ;M 16.
.
201-(1-1

urządzenie sklepowe, dębowe,
Eleganckie
odpowiednie d la dystrybucyi, sklepu ko-

lonia,nego, spoźywcżego i t. p . zaraz do
sprzedania za' 300 rb. Wiadomość Piotrkowska 92, dom frontowy 2-gie piętro
wprost ~chodów, codziennie prócz świąt
rano 10- 12 i 4 - 6 po południu.
170.

korzystny
I .znteres
towarem, z

w na.jnow~zego , systemu
silnym zapachem i w'y bomym
smakiem przewyższającą wszelkie inne wyroby, poleca Filia Warszawslduj fabryki
palenia -kawy i cykoryi pod firmą "Pluton", ul. Piotrkowska oM 16,.
200
awę

poży

hygieniczne, nienarkotyczne
Kawy
wienie dla dzieci i osób nerwowyoh,

Zyto palone, żołądź palona,- słód palony
czyli (kawę Kneippa) "poleca Filia Warszawskiej fabryki palenia Kawy I Cykoryi
pod firmą "Pluton", uL Piotrkowska
16.

Wapno, ,Cement

m

je~t

1) na wystawie w Niżnym-Nowgorodzie w roku 1896 Towarzystwo otrzymało poraz piąty prawo ozdabiania dwoich wyrobów
Herbem Państwa .
2) etykiety 'l'owal'zystwa były w ostatnich czasach wiele
razy podrabiane.
Na skntek tego etykiety nowe!łą ózdobione pięciokrotnem
(1844, 1861, 1865, 1882 i 1896) wyobrażeniem Herbu Państwa,
i medalem złotym, otrzymanym w r. 1839 ,
Etykiety i rysunki wyrobów Towarzy3twa zatwierdzone są
przez departament handlu i przemysłu i podrabianie ich b!idzie
dochodzone na 7,asadzie praw obowiązujących.

m, 4,

FOTOGRAFICZNY

'l,fłody,

samodzielny rosyjsko-polski koobeznany gruntownie z
czynnością biurową, pracujący
obecnie
w jednem z większych miast Cesarstwa,
pragnie od 1 Maja otrzymać odpowiednią
posadę w Lodzi.
Wiadomość, Łódź, Passaż Szulca ~ 9, m. 2 dla S. M.
206
jJJ,.responden~,

NOl()Y Rynek 6,
Wykonywa z natury lub pl'zysła
nych fotografii w ro/':miarach do na. turalnej wielkości

PORTRETY

rb. 20 kto wyrQbi jakąkolwiek
posadę młodemu człowiekowi, z cztero-

Nagrody

na umówione raty '
W

klasowem

ramach ozdobnych

Filia

------------------------------------1

fotograficznego: w WarKantor Hotelu Drezdell-

chłopiec

~kiego.

i

- I 'Dr. S. Krukowski

w Łodzi

Przyjmuje

wyłącznie

z kaucyą do sklepu
WiadomoŚĆ w red,\kcyi

"Rozwoju",

czynnem.

3-1

wystawą

klep z
S
lnb fryzyera do
tnia, ' ,

-Wólczańska

stróża ,

stosowny dla felczera.
od l-go kwieoM 61 . Wiadomość u
212-3-1

wynajęcia

Jest do sprzedania szafa, otomana, łóżko
pod ;M 13 na Składowej ul. m. 3L
216-3-1

rOTttZEBNA

~ r ~ m-c1\Wny1\W~~ kcn1b Zakład
P
W! W!
~
k
I
zawiadamia niniejszem, że: w Wielki P ląte ,l do
wia20..
dnia 31-go 'Marca ~. b. w ciągu całego dnia,
I

i w Wielką Sobotę, począwszy od godz. ' 12-ej
w południe Biuro tego Banku nie będzie

naj-

od r. 8 za fason.

otrzebna" panienka
Pmllnopolowego,

Wojdysławskiego
Choroby kobiece i akuszerya ,

: po powrocie z zagranicy osiadł tutaj i
. ! przyjmuje codzien. od 9 i pół do 11 przed
,
południem i 4-6 po po południu.

I

Piotrkowśka
suknie damskie podług

świeższych źUl'l1ali

Piotrkowska 123doR1
I

mówiący

do sklepu
Ppootrzebny
niemiecku. Piotrkowska 88. 216-1-1
racownia sukien damskich dziecinnych
PEmilii
Rorst
81, m. 14.

I

BANK- HA'NDlOWY

władającemn

rnskim, pobkim i fralhlUskim.
Oferty w redakcyi "Rozwoju" pod Pl'ą.cowHy.
214-0-

zakł.

Isza w ie

278-0- 2

wykształceniem,

językiem

I Obstalunki przyjmują w Pabianicach.

w Warszawie przy ulicy ś-to-Jerskiej N~ 14.

, 204- 0-1

'l,f aszyna nowa Singera do sprzedania za
lUbezcen z powodu wyjazdn, wiadomość
ul. Kamienna;M, 22 m. 12.
3-1

,,8. PIOTROW·ICZ"
I

Wiadomość

do umie,szczenia.
Mamka
u akuszerki, ul. S-go Andrzeja N 43,

,

ZAKłAD

paloną

K piecach,

i Gips w gatunkach wyborowych,
ceny przystępne, dostawa ' własnemi
furmankami.

następujących:

materyałów

do sprzedania, sklep
i praPiotr163-6-1

kowska 13.

Ni'. 13, Telefonu Nr. 42,

Węgiel,

. .,
ZmIenIe etykiety

Skład

całem urządzeniem
cownią. Wiadomość Bazar dziecinny,

poiecają:

zawiadomić, że

na wyrobach swoich z przyczyn

Skład główny

A. J.
;M 78
poleca: materyały apteczne, farby, lakiery, masę woskową do podłóg, benzynę,
spirytus do palenia, krochmale, mydło do
prania etc. Ceny niżkie. Towar wyborowy.
157

aptecznych z wszelkietni urządze u iami
i zapasami ,_towarów, bliższa wiadomość,
F. Prusinowski Kalisz, tamże mozna dowiedzieć się o warJInkach ImlmlL apteki.

poleca na nadchodzące święta:
o ~ina Apanar, Cesarskie, firmy g"
~ Zurabowa, oraz wszelkie przy- c;~
~
~
bory do ciast.
?'
Wina od 40 k. butelka.

Sł.-PETERSBURGU,
założone

Łodzi, Mikołajowska

w

~

""d

FABRYKI TIULU
w

P. CZAPLICKA

ę

'TOWARZYSTWO
-.

I

materyałów skład
Wólczańska

Aptecznych
A• Mieszczu11skiego.

Wina od 40 k. butelka.
towarów kolonial- , ~_. ,
,r
,
~ i1ych,delikatesów i wyrobów ~ . - - - - - - - ~
tabacznych.
o
Jest do sprzedania
~ Skład win

_

1844

,~.

przysięgło

sądowe,

Garlińskiego,

dla chorych na oczy Dr. W.,
dla przychodzących chorych otwarty codziennie od
wożenia ciężarów, bliższa
godziny 10 rano do 1 popoł. i od 5 do 7
do.mość 11 stróża, MikO'łajewska
wieczorem. ŁÓ(lź, Piotrkowska 93 Łóżka
362--1--1
_d_Ia__
ch-O-r-yc-.h_.___-----_____ __~
powodu zmiany interesu sprzedam dom
......A.&.&..&...&.&.....&.
~w Dąbrówce za bardzo przystępną cenę.
••
--------- \
w redakcyi "Rozwoju·,

Z

Bliższa wiadomoŚĆ
aginął kwit w Konstantynowie na rb 90
Z wydany w Łodzi u regenta Jon8chera

•
•

przeprowadZki, opakowa-.
nie, przechowanie mebli, . .
przewóz, ekspedycya, as.- •
•.A
sekuJ'acya towarów.
_

_
•

na

Pawlak .

naleziono dnia 25-go Marca na ul. PiotrZkowskiej
8-siem

T. Wilczyńskil i Ska W'
Piotrkowska 7.

•••••••••••••

imię Michała

kołnierzyków. Właści

1

dcl zechce sie zgłosi6
dakcyi "Rozwoju".

po takowe do re-

______________________________________________~~O_3_Bo_~_e_H_O__
ll_eH3yporo, r.~o~3b 16 M=ap~T~a~1~8~9~9~r~._________________________~~--~~~~-----

Redaktor

wydawca W. Czajewski.

W drukarni "Rozwoju," Piotrkowska H!! 81.

