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bo dotychczas zaludnionych i {)dciętych od świa
Tow. Akc. Fabr. Wyr. Żelaznych, Wł. GOSTYŃSKI i S-ka
ta obszarach uczciwą a ciężką pracą stworzyć
w Warszawie, filia .w Łodzi,
sobie dobrobyt, w miarę udoskonalania komunipo(laje niniejszem dQ wiadomości, źe dotychczasowy zarządzający filią w Łodzi p. Bronisław S~liwe, stanowisko
kacyi z Syberyą i jej kulturnych postępów deswe z duiem dzisiejszym opuszcza. 'Vsztllkie racliunki prosimy przeto regulować za pokwitowamem p Ignacego
portacya zatracała swój charakter kary, a wysyEngla lub Jana Zdzarskiego.
Z szacnn.kiem
łanie tam i osiedlanie przestępców okazału się
ZARZ4~
bezpożytecznym 'i szkodliwym dla haju, ktory
śmiało służyć może za teren do rozwinięcia przedsię
żądać od sądu zniesienia kary; banita zaś wieczbiorczego ducba liczuej, wolnej i uczciwej ludności.
ny mógł byc ułaskawiony tylko przez sejm,
Krzywda wyrządzona Syberyi wzrastała
a schwytany wcześniej dawał gardło pod mie- z każdym rokiem. Deportacya na Syoeryę
czem katowskim.
w dzisiej>;zej swej formie w przeważnej liczbie
Choroby we w n ę t r z n e i d z i e c i n n e
W póżniejszych czasach uprawniło się w pań wypadków ułatwiała tylko szerzenie zepsucia
Nowy-Rynek N2 5, dom p. Łuby.
stwach, posiadających zamorskie kolonie, wywo- wśród ludności miejscowej, częste zaś ucieczki
żenie przestępcow
z granic ojczystego kraju skazańców z miejsc zesłania wywołują wfóczę
i osiedlanie ich w koloniach karnych, zawsze gostwo w guberniach wewnętrznych państwa
połączone z utratą praw a niekiedy i z robotami
zwiększają ilość ludności bezdomnej, niebezpieczKALENDARZYK TERMINOWY.
ciężkiemi.
nej dla spokojnych mieszkańców. Wreszcie dalsze
Jutro.
W dzisiejszej teoryi prawa karuego niema utrzymanie Syberyi, jako miejsca zesłania dla
miejsca dla banicyi, ani też niepodobna znaleść przestępców zagraża, przyszłości ekonomicznej
nnONA SŁOWIAŃSKIE. Bratumiła.
powodów, usprawiedliwiających wygnanie kra- tego kraju, tak niedawno włączonego do sieci
WYSTA WY: S:d.lon arty~tyczlly, ul, Zawadzka oM 3.
jowca z ~1'auic własnęgo państwa.
PANORAMA. Oblężenie Paryża, Pasaz Szulca.
kolei żelą..znych; uprawiany zaś na wielkie rozTEATR SELLINA przy ulicy KODstantynowskiej.
miary system wysyłek w drodze administracyjWywożenie przestępców do dalekich kraiu
"System Ribodieru", farsa w 3 aktach i "Węglarze", opelub zamorskich osad mial0 cel podwójny; z je- nej nie może mieć dłużej miejsca, jako niemoretka w l-ym akcie. Początek 4 godzinie 8-ej i pół wiednej strony przez zaludnienie pustych lub półdzi miny i uwłaczający godnośei cywilizowanego
czorem.
kich obszarów zamierzano zdobywać je dla cywi- państwa, a przytem nietylko bezcelowy, lecz
TEATR VICTORIA (Piotrkowska 67). Przedstawienie
lizacyi, z drugiej uznawano środek ten za naj- wręcz . szkodliwy. To też najświeższy Rozkaz
trnpy rossyjskiej. "Zaza". Początek o godzinie 8-ej i pół
wieczorem.
odpowiedniejszy do wyzwolenia kraju ojczystego Najjaśniejszego Pana polecający utworzenie pod
POSIEDZENIE zarządu majstrów fabrycznych o good szumowin społeczeństwa. które przeniesione przewodnictwem p. Ministra Sprawiedliwości kodzinie 7-ej i pół w lokalu własnym przy ulicy Głównej
w inne warunki mogły cały zapas swej energii misyi, celem rozpatrzenia l!prawy o ograniczeniu
oM 17.
w pożytecznym zwrocić kierunku i przeo~razić lub zniesieniu kary zesłania, wymierzauych zasię z czasem w uczciwych obyw,ateli.
Nigdzie równo w drodze sądowej, jak i adminil3tracyjnej,
atoli kl)lonie karne nie przyniosły oczekiwanego wywołał w całem państwie żywy en1uzyazm,
skutku. Przeci wnie, demoralizowały ty łko ludność jako środek wysoce humanitarny" doniol3łe maZesłanie
Syberyę.
jący znaczenie dla całej Rosyi a zwłaszcza dla
tubylczą i dopiero po ich 1niesieniu kraje ongi za
miejsca deportacyi służące naprawdę zdobywały Syberyi, dla której będzie on epoką, początkiem
nowej ery prawidłowego kulturalnego rozwoju.
kulturę·
OJ. uajdawniejszych czal3ów, prawie od pierwWreszcie kara wygnania nie wszystkich
Najwyższy Rozkaz o zniesieniu lub ograniszego ukształtowania się państw, wygnanie było w jednakowej dotyka mierze. O ile dla jedno- czaniu zesłania, szerokie obejmnje widnokreO'i,
karą stosowaną do przestępców różnego rodzaju,
stek przywiązanych do kraju ojczystego, nawy- zamierza bowiem reformy doniosłe w całym
a znały ją prawie wszystkie prawodawstwa zwy- 'kłych do rodzinnego życia, a wykolejonych tylko stemie karnym, związanym ze sprawą zesłania.
czajowe lub pisane i stosowały w mniejszym lub wypadkiem, wygnanie jest karfł bardzo okrutną, Komisyi bowiem wyznaczonej, do> .przeprowadzewiekszym stopniu .
o tyle ludzi zdeprawowanych, depczących wszel- nia Najwyższej woli polecono wypracowanie pro• W dawnych wiekach wygnanie z granic da- kie prawa ludzkie, dotyka ono bardzo mało, a co jektów o zamianie kary zesłania na inne barnego państwa było niejednokrotnie wynikiem najgorsza, przez trudność kontroli wywołuje włó dziej z duchem czasu zgodne kary o zreformoniełaski panującego, bez krańcowych skutków, coś
częgostwo, trapiące kraj ~esłania i kraj ojczysty
waniu robót ciężkich i organizacyi robót publiczpokrewnego dzisiejszym rugom pruskim, '. wymy- w jednakiej mierze.
nych, przymusowych, tudzież domów roboczych,
ślonym przez państwo bojaźui Bożej na hańbę
Po zawojowaniu Syberyi Jostał się Rosyi noszących na sobie charakte: instytucyj, zarówno
naszego wieku. Bo w dobie, gdy kultura dopro- kraj obszerny, suto ' obdarzony przez przyrodę zapobiegających przestępstwu jak i karzących za
wadziła jednostkę do korzystania w całej pełni
w bogactwa kopalnianę, ale 'bezludny i ze wzglę nie.
z praw osobistej swobody, nie może być nic du na znaczną odległość tudzież ostry klimat
Społeczeństwo ma niezaprzeczone prawo wywstrętniejszego nad odma wianie .komukol wiek
mało podatny do kolonizacyi. To też w pierwłączania z pomiędzy siebie jednostki szkodliwe, kaprawa spokojnego pobytu w granICach danego szym okresie, początkiem swym sięgającym XVI rania za przestępstwa obrażające jego instytucye,
państwa z tej racyi jedynie, że do innej nar~do
wieku, wygnanie na Syberyę miało przeważnie lub zagrażające jego spokojowi i bezpieczeństwu,
wości należy lub poddanym jest obcego państwa.
na względzie cele kolonizacyjne; w drugim okre- lecz jednocześnie ciąży na nim obowiązek, stosoNajdawniejszym odcieniem zesłania , był gre- sie, w okresie reform Piotra Wielkiego wygnania wania kary w taki sposób aby nie była OM rocki ostracyzm i średniowieczna banicya. Grecy na Syberyę słabną, bo ujawnia , się wielce po- dzajem zemsty, lecz środkiem zapobiegawczym,
i rzymianie jako środek karny stosowali do swych trzeba rąk do pracy na miejscu.
lub poprawczym. Do tego celu dążą dziś prawoobywateli karę wygnania z granic państwa, nieW stnleciu XVIII wygnania i zesłania do dawcy wszystkich krajów, a usiłowania ich nie
kiedy pozbawiając skazańców jednocześnie dóbr, robót , ciężkich były stosowane w celu eksploa- będą bezowocne.
czci i wszelkich praw.
tacyi bogactw naturalnych kraju. Obecnie liczba
Zbrodnia bowiem w wielu wypadkach jest
,
W dawnem prawie polskiem odróżniano dwa zesłań wzmaga si~ nader szybko, a stosują je wynikiem ciemnoty, zabobonu, nieszcześliwego
.rodzaje banicyi czyli wywołania z kraju: banicyę nietylko jako środek kary, lecz i w celu zapo- źbiegu okoliczności, skutkiem złego wychowania
mniejszą lub doczesną, która zagrażała każdemu
biegania przestępstwom, w drodze karnej lub i t. p. 'uie ~ależnych nieraz od danej jednostki
w razie nieposłuszeństwa wyrokom sądu, i banicyę administracyjnej.
czynników.
'
większą lub wieczną, dotyczącą skazanych za
W miarę atoli; jak na Sybery~ poczęli coraz
To też, jak w obronie fizycznego zdrowia
zbrodnie. W pierwszym wypadku banita mogł liczniej przybywać osadnicy rolni, usiłujący w sła- pracują hygieniści, aby zniweczyć chorobotwórcze
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kienkach sypały kwiaty pod stopy celebranta,
piastnjącego Przenajświętszy sakrament.
Podczas całej procesyi utrzymany był wzorowy porządek, pomimo tego, iż w orszaku uroczystym bralo udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi,
znacznie więcej aniżeli w latach poprzednich.

bakterye lub przynajmllleJ wrogie icb działanie
osłabić, tak też i w obronie zdrowia moralnego
walczyó winni prawodawcy, by bakterye zbrodnicze wypleniać a dotkniętych zarazą w takich
postawić warunkach,
by uzdrowienie ich było
rzeczą możliwą.
Wszelka więc reforma prawodawcza, w tym kierunku podjęta, ma nieobliczone
znaczenie i doniosłość jej przyszłe dopiero pokolenia ocenić będą zdolne.
Tern się tł6maczy owo wielkie powszechne
wrażenie, jakie wywarł ostatni Rozkaz Najwyż
szy Najjaśniejszego Pana, zapowiadający tak
doniosłe reformy w systemie kryminalnym.
St. Jan

Procesya do ołtarzy, Nadzwyczaj uroczyście święciła d'lień wczorajszy parafia św. KrzyŻl;I,

'W

Łodzi.

O.! godziny 9 rano pobożny ludek przybyły
z parafii i okolic zapełniał ulice Przejazd, Piotrkowską, Mikołajewską i Pasaż Meyem, gdzie od
rana porządek publiczny utrzymywała policya
miejscowa, oraz stróże domów.
Po odprawionej sumie o godz. 11 rano podczas najpi~kniejs'lej pogody wyruszyła z kościoła
św. Krzyża procesy a z Przenajświętszym Sakramentern, umieszm~onym w złotei monstrancyi, nieJ
sionej przez ks. kanonika Szmidla proboszcza
. b OwzIęcla
..
N . fM. P . na St arem M'lepara f'"II 'W me
· któ rego ręce po t rzymywa l'I pp, T yszer I. L'1Cle,
Śsner.
Po wyjściu z kościoła , procesy a udała się ulicą Przejazd, Piotrkowską, Pasażem Mayera i Mikołajewską 'l powrotem.
Ołtarze urządzouo w następujących miejscach:
pierwszy na ulicy Przejazd przed ogrodem majf!trów tkackich, ,drugi na ul. Piotrkowskiej przy
domu p. Lisnera, trzeci na Pasażu Meyera przed
,ogl'odem p. Meyera i czwarty zaś na ulicy Mikołajewskiej przed' domem p. Jarzębowskiego.
Przed każdym z ołtarzów przed odśpiewaniem
ewangelii św. chór kościelny pod batutą p. Kuleszy wykonąt pienia nabożne a po. odśpiewaniu
ewangelii św. grała orkiestra kościelna i śpiewał
chór niemiecki.
'
W procesy i wzięły udział wszystkie cechy
rzemieślnicze, chorążowie przybrani w odświętnych
szatach i w białych rękawiczkach postępowali
z chorągwiami cechowemi.
Obrazy niesione były przez dzicwice , przybrane w bieli, duchowieństwo w komżach utwol'zyło długi szpaler a dziewczęta w białych su-
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Nabożeństwo

Towarzystwa

strzeleckiego.

Z powodu nadchodzącego jublileuszu 75-letniego
istnienia Towarzystwa strzeleckiego członkowie
tegoż towarzystwa zalmpili nabożeństwo żałobne
za dusze zmarłych członków.
Nabożeństwo odbedzie sie w kościele św.
Krzyża w sobotę, d. 10 czerw~a.
Uroczystość.
Kościół katolicki obchodził
wczoraj pamiątkę Błogosławionego Jakóba Strzemienia (de Strepa) arcybiskupa borowskiego.
Błogosławiony Jakób urodził ' się w Wielko·
polsce w drugiej połowie XIV wieku, z rodziny
szlacheckiej i już w młodym wieku poświęcił się
słllżbie Bożej, wstępując do klasztoru FranciszkaIlÓW we Lwowie.
I

WkrOtce został przełownym klaszt(}ru i następnie wikarym generalnym misyi na kraje oko-

r

Iczne.
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Ofiara. Na rzecz pogorzęl!eów ' dotkniętych
nieszczębliwym wypadkiem
•
k w d,omu Tennenbaulma przy ulicy PlOtrkows iej ~2 ' 06 złożył w naszeJ' redakcyi Zagłoba rb. 1.

Teatr popularny. I wczorajsze widowisko
popularne w teatrze "VictiJl'ia" zgl,omadziło liczny zastęp widzów, (przeważnie z klasy roboczej)\,
którzy bawili się wy bomie na 0krężnem", powtórzonem w ,zmienionej nieco ' obsadzie, tudzież
gromkiemi pokrywali oklaskami "N.a. 'przekór" we··
sołą krotoch.wilę Przybylskiego, odegraną be'l
zarzutu prze~ wszystkich amator,Ów. Hównież
i" Okrężne"" zwłaszcza pierwszy jego akt, poszło ,
bardzo sprawnie, a scena kóńcowa aktu , pierwszego przez Teklunię Kaliniecką i Feliksa za-'
grana była tak misternie, że gry takiej nie powstydziliby &ię aktorzy ar~yści z zawodu.
Przedstawienie za~ończył dzielny mazur.
Nastąpne przeddtawienie z pllzyczyn niezależnych od amatorów odbędzie się: d,opiero 1S -go
b m., a złożą się nań: "Dzieciaki" Swiderskiego,
"Posażna jed,ynaczka" fredry i ,.Łobzowianie"
Anczyca, poezeIil ' na czas wakacyj widowiska
będą zawieszone: ' Za 'to w sezonie jesiennym,

~I!!I!I~~~I!!!II~~~~~!II!I!I!~~~III!!!!!I!!JII!III!~~~~~

Otóż, gd,y od'prowadzał matkę, i siostrę, na-

61)

Piotr Sales.

SAMOTNICE.
Romans w trzech

częściach .

Z {ra1lcuski'ego pl'zelozył Botesłmo LOll.dyński.
(Dalszy ciąg-M 122).
Biust post~pował dosyć szybko. Gaston znał
swoją siostrę tak dobrze na pamięć, że mógł
pracować bez konieczności posiedzeń; niebawem,
żywa, uśmiechnięta, figlarna, rosła pod palcami

brata.
'1'algrain przyszedł go odwiedzić, zarządził
bardzo niewielkie poprawki i przyrzekł, że biust
otrzyma niezłe miejsce w Salonie. Ta ładna praca spowodowała jego uwagę:
_ Dlaczegoś pan nie spróbował w tym roku wiekszej fiO'ury7
G~ston wybąkał niewyraźnie, że nie czuł się
może jeszcze dość przygotowanym. Pani Darsan
poparła zdanie mistrza.
- Jakto być może, mój synu, ażebyś miał
tak mało zaufania do siebie po tylu próbach wytrwałości i energii ~
,
Zarumienił się i milczał; wtedy, nagle, panna Henryka wybuchnęła śmiechem.
Jednocześnie wzrokiem prosiła Gastona o przebaczenie.
- Wiesz ... ja myślę, że to będzie chwila
najwłaściwsza.

, Wzrokiem dał znak, że dobrze.
że to będzie za następnej wizyty.

Zrozumiała,

tknęli sili na panie de Menhoet,
ły dziedziniec'.
Ukłoniłl im się z wielkim

kte.l'e pr'lechodzi-

~i
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amatorzy zamierzają wystawić sztuki poważniej
szego pokroju, a między innerni: "Nad czeremoszem" Korzeniowskiego, "Pla~ówka" Prusa,
"Kolejarzy" Łąpińskiego, "Czartowską Ławę"
Gawalewicza i wiele innych sztuk spektakl 0wych.
Wyścigi cyklistów turystów. Wczoraj w lieleno wie odbyły się wyścigi cyklistów-turystów
zamieszkałych w Łodzi, w których wzięli udział
i cykliści innych towarzystw.
Palmę pierwszeństwa otrzymali: Wychowski
i Ben~t z Warszawy.
Scisłego sprawozdania nie podajemy dlatego,
że prasa polska nie była zaproszona.
Wyścigi cyklistów łódzkich, t. zw. wiosenne
odbędą się na torze za Rynkiem Geyera w nadchodzącą niedzielę o godz. 3 po południu.
W wyścigach tych mają wziąć udzi:!ł pierwszorzędąe siły krajowe.
"
'
Rzetelny złodziej. W środę w kantorze f~t
bryki . Heinzla i Kunitzera w Widzewie, J'edne~
k
mu z urzędni ów skJradziono palto letnie, w którego kieszeni był klucz od mieszkania. Nazajutrz
klucz znaleziono pod.vzucony, owinie.ty' w l'Iapier
ł'
z napisem, że należy go oddać do kanto'fu fabl1yki Heinzla i Kunit~era', dziś znów ,nadiesłano
do ' te"', oż kantoru kwit lombardu akcYJ'inego
.... z dnia 31 m.aJ·,a udawadnillJ·a.cy, iż owo
Xg 25463
, skradzione palto zostało zastawio.ne' za rb. 3,.

Zgierz. W ubiegłą ś'l!odę Towal'zy~two cyklistów zgierskich urządZ'iło w sali Ikierta amatOl'skie przedstawienie teabalne, na korzyść niel
'
zamożnyc l uczniów zg.iel'skiej szkoły handlowej.
1>0 III I' mI), 'z'.e 't'ym l'azeUl amatol'zy z,gl'el'scy
wZI'ęll' Ila swe bal'kl' CI'ę"""nl
zo,,' r l)l'awI'e nad sl'ly dawan!) bowiem "Zemstę za mul' graniczny" hl'a-1>.'
!'I'lego Al e k san d ra Fre d 1'0, arcydzieło naszej. lite! ratary dramatycznej, wym,agające gry nad wy··
. raz subtelnej i nie bylejakiej. jednak "Zemsta" aktorów-artystów, nie raziła. zbyt wielkiemi usterkarni, a w ogólnym tonie dO}H'ze zgrana poszła
gładko.
'
Naturalnie bezcelowYIll byłby rozbiór ról,
pojeayńczyćb; )óu~dy z a moa to rów' dał na co go ,
stae było i złożyła się jakoś eal~ś-ć wcale udatna.
Ze Stowarzyszenia pl'aetlwnlków handlowych:
Z, daiem jutrzejszym otwiella zarząd Stowarzyszel' nia pracowników ' handlowych w ogrodzie swoim,
. sezon letni koncertem 'lnallejorkiestry 7-go pulI ku strAelców, przebywającego, stale w Częstocho, wie. Dla dogodności zwied,zających ogród wysta.
wioną zostanie w ogrodrliie obszerna werenda,
, kręg1elnia zaś doprowad~ona I'.ostała do należy
: tego &ianu. Najważniejszym at0U dla ogrodu na-bytkiem jest zaprowadzenie oświetlenia za pomocą lamp benzynowychI' któłtycb światło równa
I się e1ektl·ycznemu.

I

.L

-- Ż~ dłużej nie na.leiy ~a.iee ;ekretu przed,
matką, tuk zacną, jak. twoja. P,rzeprowadźmy
pannę de Menhoet do twojej pracowni; i niech dię.
już stamtąd nie rusza.
.
W trzy dni później, gdy panL Darsan przybyła z HeDł'yką, lltatUl) znuj.dlówała się wpełnem,
świ,ctle, na środku pokoj/l, j, Gast~n, blady, drżą,,·
ey, nie śmiał spojrzeć w oe'~y m,atce.
Ta ostatnia d rgnę,ła z lekka, to pewna; bo,
matki zgadują tak prędko,
Ale zrazu chciała pO~IJI.}ttować.
- Prędko poszedłeś~a zdaniem pana ']a.~grain i bardzoś się 6l!{)bl'ze wywiązał...
Zbliżyłasię do nguIly., Teu-az nagle spowa-

s.z.acunkiem, radl
pierwszej okazyi do wykazania iUi) w , obecDościl
swojej matki. o ile je poważa i ce-ni.
One p{:~eszły, nieco dumne;, nieco nawell
sztywne, w przeczuciu nieuniku,ie-sych trudności>..
Atoli palli Darsan skłoniła się, ponieważ się
jej syn ukleuił.
- Sąsiadki?-spytała, gdy się: :łnaleźli na ulicy..
Tak, mamo. .
- Wydają się bard'lo dystyngowane.
- I są dystyngowane, mateczko: nazywają
dię pani i pau na de Menhoet.
~niała.
- Panna jest bardzo ładna t - 08wiadc~yła
- Przebaczam ci ten brak zaufania do Ill;lil,ie,
Henryka, zawsze kochaua siostrzyczka.
'
boś piękną rzecz zrebił t
Pani Darsan poprawiła ~
- Mateczko, nigdy nie lllważałem tej p~racy
O nie. Nie tylko ładna ... piękna...
za dość wykończ~\ną, aieby ci ją pokazać.
To było wszystko. Jui nie mówilj ze sebą
- Czy tylko dlategoL. Ale założę si~, że
do chwili, gdy Gaston pożegnał się z niem,i na' moja pasierbica była szcz~ś]iwszą odemnie.
bulwal'ze Inwalidów.
- Siostry są bardzo pobłażliwe.
W godzinę potem, Palmet wpadł do pracowni.
- I mniej przewidujące, niż matki. T0 chciaSprawiało mu to wielkie zadowoleńie przychodzić łeś powiedzieć, Gastonie?
- O l... mniej przewidujące I - ozwała się
w te dni, w których Henryka pozowała, ażeby
się upoić jej zapachem, stwierdzić postęp. biustu,
Henryka nieco urażona.
żyć w atmosferze, którą ona' oddychała. Nigdy
Zapanowała chwilka milczenia, doŚĆ przykra
nie odważył się przybyć znienacka w czasie jej zarówno dla Gastona, jak dla pani Darsan, ta
obecnoś,ci: gniewałoby to nazbyt Pawła Darsana,
chwilka, zawsze bolesna, w której matka musi
gdyby się był kiedykolwiek o tern dowiedział.
poddać sili prawu natury, co jej syna odbiera,
~aston ~dał mu sprawę z tego co zaszło.
musi zaniepokoić się, czy ta, co ją ma zastąpić
Parnet natychmiast, pr'leszedł do jego pokoju będzie tak kochała jej syna, jak ona sądzi, że
gdzie lltała "Hafciarka" i ozwał się głosem sta- on ~asługllje na to, ażeby być kochanym, i w końnowczym:
cu musi doznać zwyczajnego uczucia zazdrości,
- Pomóż mi I
że utraci większą część tego serca, które prawie
- Jakto, więc sądzisz ?..
całkowicie należało do niej.
(D. c. n.)
r
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Początek sobotniego koncertu o godzinie 7 ; wody i błota utrudniając nietylkQ hąnde~ alę
',"ieczorem .. ~oncerty wtor~owe i czw~rtkowe i dostawę. . .
.
GłuChóniemi. Według danych iirzędowych
) Ozpog~y!lac Sl~ będą o ~od~. Q popołudnIU.
Ze Śłowariyszenia praeównikow hl\ndlowych. I liczba. głuchoniemych w Królestwie Polskiem jest
J ak wielką sympatJ ą cieszy się łódzkie Stowa.- następująca; w gub. warszawskiej 1434, w kalisrzyszenie pracowników handlowych, dowodzą te- kiej 800, w kieleckiej 921, w łomżyńskiej 408,
"Ligo napływające wciąż ofiary na rzecz tej insty- w lubelskiej 1010, w piotrkowskiej 917, w ratucyi, pod ktorej opiekuńcze skrzydła garnie się domskiej 798, suwalskiej 452, siedleckiej 545. I
coraz większa liczba pracującej mlodzieży, łakną- Z guberni płockiej brak uanych. Ogółem przeto
;Niezawodnie ani jeden z naszych pisarzy dracej duchowej strawy i towarzyskich rozrywek, ja- w dziewięciu guberniach znajduje się 7285 głu- matycznych nie umiał podpatrzyć tak dobrze ży
kich stowarzyszenie swoim członkom stale dostar- chouiemych. .
. cia naszych dworków szlacheckich, wyprowadzać
cza. Usiłowania 'te, wymagające znaczniejszych
Z cyfry tej zaledwie jedna dziesiąta przecho- na scenę tak dosadnych typów naszych ziemian,
wydatków, znajdują sympatyczny oddiwięk w ser- dlli kurs llauk w Instytude warszawskim głu- jak Bliziński, pisarz naw skroś swojski, obdarzocach ludzi, pojmującycb. doniosłe znaczenie in8ty- choniemych i ociemniałych wobec ograniczonej licz- ny niezwykłym zmysłem obserwacyjnym i owym
tucyi, hojuie od czasu do cza8U obdat·owywanej.
b y miejsc. ·
szczerym humorem, nie'Gaprawnym podniecająceNiedawno składał zarząd Stowar~yszenia na tem
Nowe, przedsiębiorstwo. Grono przemysłow- mi zmysły korzeniami, a jednak pobudzającym
miejscu podzi~kę państwu Salomon~wstwll Lan- ców ze Zgierza - jak donoszą .Echa Płockie do serdecznego śmiechu, co to ubawi setnie, nie
daa za oti3rę 3,000 rb" a dziś czyoi to samo za i Łomżyńskie"-zamierza v;ałożyć fabrykę :jukna pozostawiając po sobie ani odrobiny niesmaku.
l'ównie h<łjny dar 2,{}OO rb., które nadesłał p. JG- i f:u.-biarnię w powiecie eiechanowskim nad rzeDo najudatniejszych utworów scenicznych
!lef Landal1 z Warszawy, celem '([czczenia pamię- ką Działdówką. Przedsiębiorstwo będzie akcyjne. Blizińskiego należy bez wątpienia. ,;Marcowy ka-ci zgasłych swych {J."odziców b. ,p. Wilhelma i Ewy
Cyrkularz. Otrr.ymaliśmy od p. Deutszmana waler,· odegl'Rny onegdaj w teatrze letnim, któ~
z Baumritterów Landau, przeznaczając 1,000 rb. i Nikła cyrkularz, w którym. zawiadamiają nas remu za zasługę poczytać należy, że pomimo
lJla kasę wdów i sierot i 1,GOO rb. na organizu- ile, pod własną fil'mą etwierają z dniem dzisiejszym skromnych środków, daje nam coraz to częściej
Ijącą się przy Stowarzyszeniu szkoł~ ·handlową,
w Łodzi biuro budowlane.
rzeczy swojskie, . wy bierając najcellliej8ze.
'której zatwierdz-enle jest kwestyą uni bieżących. '
Z linii tramwajowej. Woźnica fabryki ScblOs"Marcowy kawaler" to obrazek bezpretellsyoOstatni wM'unek, dająey szkole pierwszy 'serowskiej, wyjeżdżając . (t pod,w órza na ulicę nalny 11 życia starego kawalera ziemianina, któ'znaczniejszy za-siłek, świadc-rty doskonale o od- Piotrkowl:!ką, najecł~ał 'lU!. wagon tramwajowy remu wystarczały kłopoty gospodarskie i Pawło
·czuciu potrzelly specyalnego zakłaull naukowego . i wy hił dyszlem - ~'yb~,_ za co skazalły został . wa, ,jego faworyta, gospodyni.
·dla dzieci st6warzyszonych ,i na tern większą za- na zapłacenie 3 rb. '6d8zkodowania.
Zasiedział się też szlachcic w wygodnem
sługuje wdzi,~czność dla Slt.lachetnego ofi.arodaw_ Wczoraj p0<dcza-s procesyi Bożego 'Ciała gniazdeczku, nad którem czuwała ręka \{l)chają
'cy, któremu 'też zarząd Soowarzyszenia s-erdeczne ruch tramwajowy 'ilaulicy Piotrkowskiej wstał '<lej go kobiety, zasiedział bez myśli o jutrze. bez
'składa "Bóg zapłać!"
wstrzymany pr~ez godzi<1lę cza~m.
.zwrócenia uwagi na pęta, co zwolua, choć llieKolej Łódż-Zgierz-Pabianio8. PrzedlltaWł- Dziś z pewodu pożaru na ulicy Nowo- ' s~ostrzeżenie usidliły go w matnię, z której nie
·ciel Towarzystwa budowy kolei elektrycznej miejskiej ruch tramwajów na Stat'e Miasto był I 'ma już wyjście.
-"Uniou" w Petersburgu i,nżynier lHagen pl'zystłl!- wstrzymany prz.ez 45 iminut.
.
Było mu dobr~e, cicho i spokojnie, 'gdy naraz
pił do niwelacyi linii.
Licytacya. Dziś przed magistratem miasta , uapragnął l'odzilmego ogniska, żony i dziatek,
I'
ł'
l
l' ..
IktÓl'eby gwarem i szczebiotem ożywiły jego sta.
Ob ecolle
u '"o uczona zosta a tllwe ecya Uill odbyła si~ ,licy~cya,. -na .!~tórej zostały spl·zeda.ne I rokawalerski dW(l)rek, dały mu cel w, życiu.
lŁódż-Pabianice, w piątek zaś Irezpoezęta zosta- p~ra kom z woum 'l Up'Izężą, zatrzymana, a me-. , • Zwabiły go ku sobie piekne oczy są!liudki
nie niwelacya linii ŁOdź-Zgiel'z.
wl~domo do k~go .należąca, oraz przybłąkana. z Topolina i posunął się w konkury, lecz było
Z przemysłu . Akcyjne1'0~~~'zystwo pl'~e- koza. . • .
. I' .już zapóżno, stosunek z Pawiową tak łatwo zermysłowe Juliusza He,i utzla rOi':!lzel'za. swą IfaŚmlerc z rusztowania. Podczas budowy w fa- wać sie nie ·dał i stało sie to co stać sie mu-,
brykę, powiększając ją ,0.500 war~;j;atów tkackich. bryce Gustawa Lorentza przy ~licy Widzews~ie.i . siało, Pawłowa została paIi'ią '~e dworze, ~yruWar-sztaty urządz(},ne zO!ltaną w nowobudu- P?d Xg 172 ~padł Il ruszt~'Yil~la z wySO~OŚCl 2
gowa W.BZY sprytem kochającej kobiety d~ieuziczjącym si~ gmachu specyalnym w podwórzu faplętra l:obotmk. Jezef Wosll~skl, .32 lata lt?Z~cy.
kę Topolina z myśli i serca stal'ego kawalera.
brycznem przy ulicy iPiotrkowski.ej pod J'~ .228 stały . ~Ieszkamec -@m. BablCe, l znalazł silllerć
Tytułową rolę zagrał p. Trapszo, a zagrał
gdzie mieści się również fal'bia.rnia i wyk.ań- na mIeJSCU.
ją z takiem z.acięciem, z taką prawdą i drobiazczalnia.
Przyczyną wy;padku była własna nieostrożgowem 0lWacowaniem, iż zdawało się widzom
Jarmark na wełnę. Jarmark <tegoroczny na. ność.
niekiooy, że to nie aktor-artysta rusza się tam
wełne w Warszawie trwać bedzie .od dnia ló do
Pożary. Dzi~ rano o godzinie 10 min. 30
na scenie, jeno jeden '1. tych dobrze mu zna18 c;erwca włącznie.·
wynikł pożar ' przy ulicy Nowomiejskiej pod .Ni! 22
nych ziemian naszych, we własnej swej pamJarmark odbywać i3ię będzie na podw@rzuwdomuDawida 'Goldberga,wsąsiadującejzpodzieJIl oS()Jbie, znalazł się między aktorami.
składów kantoru Bauk,u państwa /przy ulicy No- . sesyą browaru 0raci Gehlig oficynie na trzeciem ,
Heliooorem był p. Sztaszkowski, zawsze HUwogrodzkiej.
piętrze.
I mielmy na scenie i
zawsze dobrze wcielający się '
Dzięki natychmiastowemu wezwaniu straży
w p-ostać odtwarzaną. Jakkolwiek widzieliśmy
nMlłlIy". Dotychczas krawc.y nasi poslugi- ogniowej telefonem z browaru Gehlig, gdzie najHeliodora inaczej pojmowanego, typ, ktory tak.
wali sitt wyłącznie ill,r nalami niemieckiemi, lub
d
1d b
ł
S
dk' h
lk
a.dk h f
k"
przó sJlostr~żolło wydobywający si~ dym, I'!lzy , o rze 'stworzy p. taszkowski bardziej trafiŁ nam
w rza ,IC ty o wyp
ac
l'an6u8 leml.
i II oddzi~ły stl'aiy przbyły jednocześnie w chwili l do pr~konania, jako prawdziwy, lepieJ' usprawieObecnie k.sięgarnia.J. GuranoWBkiego w War. . rll'
rozszerzania się poiuru i zażegnały burzę, w poWleH Iwi0łdy, wybol'llie dopełniający rysunek marszawie wydaje pismo, poświęconespecyalnie dla moc zaś im Pl'zy'lrIyła straż Poznańskiego.
cowego kawalera.
krawców p. t. "EuropeJskie mody męskie," po
O .•
. .
Ek
'
glen z mew.ladomej dotąd Jlrzycr.yny wszczął
o.nGm~m i to wcale ~?I)J'ym ekonomem był
polsku ui'.Upełniane rysunkami i formamI kroju.
się w małej i~deboe na poddaszu, gdzie zamiesz- p. Dąbrowłlkl, a rola Eulalu spoczeła w rekach
Cały materyał jest tłómaczeniem dOl:llow.llem kiwała biedu.a rodzina żydowska.
p. Staszkowskiej. Szkoda, bo J' akkol wiek· pani
z pisma niemieckiego p. ,t. "Europeische ' Modenrl
S
Nagrom~lllZona . słoma i rbżne łatw()palne 1'U. ta~~kow. ska ,D1.·e popsuła rolI.' i wydobyła z nieJ'
zeitung" I/, dodauiem żuru.ali z dre~deńskiej akał
piecie zaję y się płomieniem, ktory przedostał się wszy.s tkle mozlIwe efekty, me była przecież tą
,demii krawieckiej, towarzy'ltwa krawieckiego "Ie po dachu. do drugiej oficyny.
.Eulalią, jaką chciał mieć Bliziński. Jest to akIp rogres," a także i z pierwszorzędnych żurnali
M
francuskich i angielskich.
aleiilkie peQwórze, brak wody, scbody torka za elegancka do ról tego rodzaju, lIa mło. h
drewniane i utrudniona z tego ~wodu akcya. ·da jeszcze, za przystojna, aby nawet chamktery, N abywac, można we w.-8zyst k'lC h k sięgarlllae
Ł d
ratunkowa pr~eraziły niezmiernie mieszkańców.
,at! ką.d~Ść przesadną zeszpecił~ się? tyle, by uspraw ~r~~umerata rocznie wynosi rb. i" połrocznk
Podczas poża1'l! jednego z toporników H-go wledhwlOnem b~ło wyrażeme SIę o niej, jak
rb, 3 kop ..50 i kwal'talnie ,rb. 1 kop. 75.
oddziału wci~gano na dach za ręce z drabiny 4j) starym grzmoCIe.
i naderwano mu ścięgno w prawej ręce, w kwTo samo i p. A. Zimajer nie może gl'ać roli
PawIowej, jest bowiem w niej za bardzo eleganLetnie si.e dziby pod Łodzią· Pod Koluszka- rej skutkiem tego utracił władzę.
mi, na gruntach dworskich kolonii t. zw. Różyca,
- O godzinie H min. 20 straż powracając cka, za pieszczotliwa i bynajmniej nie przypomipoml~dzy 3 i .5 wiorstą przy plancie dl'. żel.
od pożaru zawezwana została w tirodze do po- na ~ nicz~m chłopki kujawskiej, prostej, serdełódzkiej powstało w ostatniehczas:wh kilka żaru przy szosie Rokieińskiej pod oM 33.
cznej, ~le l rubasznel Pawłowa p. Zimajer zaPonieważ atoli do pożaru wyl'Uszyły już od- mało mIała temperamentu, za dużo zaś liryzmu.
.siedzib letnich, chętnie zamieszkałych przez ło' Za to jako Liska w operetce nLiska i Fry,dzian, spragniolilJch czystego odżywczego powie- ,dział III straży i straż Hcheiblerowska więc II-gi
trza na wsi, zdala od ognisk fabrycznych. Nie o.ddział został cofnięty.
cek" p. Zimajer niema rywalki, nietylko co sie
dojeżdżając koleją do Koluszek po lewej stronie
Przy szosie Rokicińskiej spaliła się szopa tyczy gry przeprowadzonej . bez zarzutu, ale i śpie:
plantu na 3-ej wiorście pp. J. W. i O. wybudo- drewniana.
wu, wykonanego subtelnie, niezmiernie subtelnie
wali poszukiwane przez łodzian wille; wzmiankoStrat poważniejszych nie było, przyczyna do najdrobniejszej nl1tki.
wana miej8cowoŚć należy już dziR do uajulubień- pOŻal'lI niewiadoma.
Dzielnie jej sekundował p. Rapacki w roli
szych ulltroni w okolicy Łodzi i słusznie, bo od_____
Frycka, ~zkoda tylko, ża mało był komicznym.
znacza się wyjątkowo dodatniemi warunkami
Bądz co bądź operetka ta idzie świetnie
hygienicznemi, miejscowość zdrowa, sucha i le(Sprawozdanie z targów łódzkich)
i nie raz jeszcze szczerze ubawić może widzów,
z wtorku d. 30 maja r. b.
chociaż należy juź do rzeczy bardzo starycb.
gista, z tego też powodu cena ziemi tu się znacznie podniosła, w zeszłym jeszcze roku za morg~ Żyto wyborowe za korzec 232 f. 4.25 k. do 40.42 k.
S tŁ"
I'
płacono 100 rb., obecnie daj~ 500 rb. i więcej .
"średnie
"
"
232 ,,4.15 " " 4.24"
. .
ąp I n s { J.
Pszenica wyb.
"
"
242 ,,5.40 " " 5.65"
Wodny Rynek naprzeciwko skweru Scheible- Owies kr."
."
"
142 " 2.70 " " 3.00"
l'owskiego pozyskał nareszcie bruk urządzQny ko- Kartofle" 'I.
""
250 " 2.40 " " 2.60"
t
. st
Siano pl. Bal. wyb. "
"
120 " 1.03 " " 1.10"
sz emD ~I~ a.
k t
t ł
wl'elkie kału.} e Koniczyna p, B. wyb."
120 " 1.18 " " 1.35"
o ą na ryn u ym 8 a y
..
Słoma pl. B.
"120,, 72""
80"
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JUz wiadomość o tern oburzano się. Sąd nad je- Fabianowicz, proboszcz mIeJscowy, dopełnił podnostkami nie nalezy przecie do sztuki, a wy- święcenia biblioteki . ludowej.
Przeminął maj, pr~eminął maj!
wlekanie spraw żywych jeszcze, musi obniżać
Dąbrowa-Górnicza.
W dniu 24 b. m. ciało
Słowicza pieśń przełkała!...
jej , ~tycżny poziom . . Mogą . sobie niemcy i fran- gó.rnicze i hutnicze zagłęhia . dąbrowłlkiego żegna
Ostatni - dziewczę uścisk daj,
cuzi bawić się w stawianie każdej kwestyi dnia ło obiadem p. Kondratowic~a, inżyniera okręgo
Zapomnij, żeś lwchała!
przed światło ' kinkietów, 'ale to jeszcze nie uspra- _wego I zachodnieg:o okręgu Królestwa Polskiego,
Olltatni uścisk - d~iewczę daj!
wiedliwia pohlkiego autora, kroczącego w ich który opuścił dotychczasowe swe stanowisko,
Niech się w ro~staniu spali!
ślady.
a zajął posadę dyrektora kopalni węgla ' "SaZapr~estań kochać! minął maj ...
Obecnie po przedstawieniu "Zgaszonych" turn· w Czeladzi.
Nie możesz?
stwierdzić można, że nawet u tych, którzy nie
W celu uczczenia za8ług p. Koudratowicza,
Kochaj dalej!
oburzali sie, wywołała ona niesmak, Ronikier przemysłowcy zagłębia i ich urzędnicy złożyli
(Kur. Pol.).
ujął w formę dramatu sprawę Kies~kowskiego,
6000 rubli na utworzenie stypendya imienia
w wielu punkta.ch z fotogj'aficzną , s-cisłością od- Kondl'atowicza, według jego uznania, oprócz tego
twarzając jej szc~egóły.
Co llajprzykrzejsze, że 05arowali mu serwis, wartości około 3,000 rb.
tn obnażanie' win ' c~łowieka, ~byt indywidualne,
Obiad przeciągnął się do późna . wśród serby je uważać można ~a. sztukę, która przecie deczneJ atmosfery i licznych toastów.
gani tylko·"obyc~aje", tylko ogólne zło chłoszcze,
Radom. W dniu 20 i 21 czerwca odbedzie
Seminaryum. Zwierzchność . warszawskiego a nie jednolltki-nie ośzczędza p. Ronikier także
metropolitalnego seminaryum duchownego rzym- · niewinnych, a splątanych z główną pO!'\tacią się tutaj, za pozwoleniem wład~y, zjazd kol~żeń.
sko-katolickiego zacznie przyjmować zapisy kan- s~tuki, węzłami rodzinllemi. Niema etyki; która· ski uczniów którzy w roku 1849 i 1850 ukoń
dydatów do stanu duchownego' od d. 1 lipca, · by rozciągała karę choćby llajsłuszniejszą po za czyli gimna~yum radomskie.
Organizatorem zjazdu jest p. Konstanty Lu·
w gmachu na Krakowskiem-Przedmieściu.
osobę sprawcy. I jeśli justyfikacya wogóle nie
boński, stały mieszkaniec Radomia, który też
Kolejka do Jabłonny. Budowa kolei wązko jest rzeczą sztuki, ,to taka justyfikacya powszechtorowej Jabłonna -- Wawel' ma być rozpoc~ęta na winnych i nijlwinnych wprost jest niegodna. prosi wszystkich kQlegów, aby zawiadomili go
czy na zjazd przybędą.
niezwłocznie po zamianowaniu inspektora rządo
Nie usprawiedliwić, ale do pewnego stopnia
W dniu 21 czerW'~a koled~'y ' wysłuchają nawego, który obejmie dozór techniczny nad bu- złagodzić niesmak mogłoby to chyba, gdyby ujabożeństwa żałobnego za spokój dusz zmarłych
dową·
wnił się
przytem nadzwyczajny talent autora. kierowuików, profesorów i koleg?w.
Pomocnicy zawiadowców. Liczba pomocników W danym jednak :wypadku, uiema o tem mowy.
zawiadowco w na kolei wiedeńskiej będzie pomno- P" RonikieJ:owi, który stworzył. kilka. rzeczy naprawdę udatnych bie powiodło się. Ządza sensażoną. Kandydaci na te posady są pociągani do
cyi zabiła w nim artystę i podcięła skrzydła
egzaminów.
Wys,tawa łowiecka. Otwarcie pierws~ej w· War- sztuce. Zagadką po~ostanie dla wid~ów wczorajszawie wystawy łowieckiej nalltąpi w przyszłą sze~o przedstn wieuia, jakich . to ~alet tak waznych dopatrzyła się komisya konkursowa w "Zga-.
sobotę·
Przeznaczony na wystawę lokal Towarzy- s~onych", aby aż nagrodą, poroniony ów utwór
Dr. Henryk Zeissberg, dyrektor wiedeńskiej
stwa racyonalnego polowania ozdobiono dra- odznaczać.
biblioteki nadwornej, zuakomity historyk i ,czło
Budowa sztuki słaba, charakterystyka poperyami, na których tle już zaczęto i'ozwieszać
wiek, niepowodujący się nienawiścią plemienną;
staci niekonsekwentna, ton cały odstręczający
okazy.
.
zmarł nagle w Wiedniu d. 27 b. m.
Deklaracyj od myśliwych i zbierac~y otrzy- chłodem pesymizmu "pal' force", wystawiły cierDr. Henryk Zeissberg, zasługnje na obszermano przes~ło sto, oprócz tego udział w wysta- pliwość wid~ów na ciężką próbę. ' Pierwszym . niejszą wzmiankę w pismach,.naszych, jako autor
wie biorą i fabrykanci broni, przyborów myśliw trzem aktom niepodobna odmówić przynajmniej wielu dzieł, traktujących o histOl'yi polskiej.
pewnej ruc.hliw,ości, c~warty natomiatlt i piąty są
skich i t. p.
Zmarły należał
do tych uczonych niemieckich,
W ogrodzie Towarzystwa ur'ządzono pawi- tylko przyczepkami dla zaokrąglenia fabuły.
którzy z głęboką nauką łąc~yli niezwykłą suDo artystow p. Ronikier żalu mieć nie może.
lony, w których znajdą pomieszczenie oka~y,
mienność i be~tl'onno~ć, a w badaniach swoich
Niezbyt wdzięczne pole, jakie im oddał a!ltor do
dotyczące ochrony i teoryi myśliwstwa, dalej
dążyli tylko do wyszukania prawdy, wolni zreklatki z psami, broń, przybory, wozki myśliw · dyspo~ycyi, wyzyskali skrupulatnie . . Publiczność sztą od celów politycznych i narodowego szowiżywo oklaski'wała gr~ ich, mimo że sztuka nie
skie i t. p.
nizmu.
W ogrodzie też będzie urządzony . bufet mogła jej pr~ypaść do smaku. P. Pomianównej
Mianowany profesorem we Lwowie w roku
~tóra cora~ śmielej kroczy po drodze postępu,
i miejsce dla orgiestry.
1865, uwaźał Zeissberg za obowiązek swój praPrezes Cenzury. "Goniec Vrz'ędowy" za- ~got@wano nawet owacyę kwiatową.
cować na polu historyi krajowej, a więc polskiej.
mieszcza Najwyższy ukaz imienny do senatu rzą
Mówi o tem wyraźnie motto, z Kroniki Galla zadzącego z d. 25 maja, br~miący, jak następuje:
pożyczone,
a umieszczone na karcie tytułowej
"Starszemu cenzorowi warszawskiegf) komitetu '
najcelniejszego jego dzieła: "Die polnischen Gecenzury, r. r. Emmauskiemu Najmiłościwiej rozscbitc)lsquellen im Mittelalter": "Ne frustl'a panem
kazujemy być prezesem tegoż komitetu."
polonicum munducal'em".
.
Jako przygotowanie do tej pI'acy, uwieńczo
Kursy piwowarstwa. Na istniejących od r.
nej nagrodą "societatis Jablonovianae" w Lipsku
Wieluń. Mieszkańcy . tutejsi podjęli starania
z. kursacl1 piwowarstwa, w d. 5 Czerwca r. b.
w cdu założenia progimnazyum filologic~nego i tłómaczonej na język polski, posłużyły Zeissberrozpoczną się zajęcia nabożeństwem w kościele
św. Piotra i Pawła na Koszykach o godzinie 10
w Wieluniu. Nowa ta szkola byłaby niezmiel'llie gowi rozprawy popl'~ednio już ogłoszone, a wiec:
rano. Przypominamy, że kandydaci na kursy pożądana ze w~ględu na odległość Wielunia od "Miseco, der erste christliche· Beberrschel' der p·owinni przedstawić Vi kancelaryi zgromadzenia innych miast, w ,których tego rodzaju zakłady len ", ] 868. "Die Kriege Heinrichs II mit Ęole
sław Chrobry·, dyssertacyn. o koronacyi Bolesła
(Orla 5) 1) książeczkę rzemieślniczą; 2) metrykę się ' znajd.ują·
chrztu; 3) świadectwu szkolne i 4) świaqectwo
Ciechocinek. W d. 21 maja nastąpiło otwar- wa Chrobrego i jego stosunku do Niemiec.
, Przeniesiony w r. 1871 ze Lwowa do Innsszczepienia ospy, a nadto opłatę wpisową.
Cie sezonu kuracyjnego w Ciechocinku. Zakład,
brucku,
nie zaniechał zmarły prac swoich w tym
Lutnia warszawska. Liczba członków "Lut· d~ięki ulepszeniom, wprowadzonym przez komitet
ni" wynosi obecnie: zwyczajnych 460, wtem w roku bieżącym, śmiało zaliczy~ moźna do naj- kierunkach i w ostatnich czasach jeszcze interelepiej urządzonych w kraju miejsc leczniczych. sował tlię historyą polską i źI'Odłami, dotyczącemi
56 pań, czynnych 112.
Dochody. "Lutni" . wynosiły 1,217 rb. wy- Nic. dziwnego, że zastęp kuracyuszów wskutek dziejów naszych. Jako profesor umiał on, pomidatki 2,906 rb., majątek wynosi 9,951 rb.
tego zwięks~a się ustawicznie w ciągu ostatnich mo f:lUchego wykładu, wzbud~ić w uczniach swoich zamiłowanie uo badań naukowych i wskazać
Rewizya restauracyj. ' Z polecenia prezesa lat kilku. Podczas, kiedy do roku 1896 włącznie im drogę umiejętnego traktowania historyi. Dosakcyzy p. Stepanowa, urzędnicy delegowani do pr~eciętna iluM leczących się tu, wynosiła 5,000 kOll:lle obznajomiony z nowszą metodą historycz"monopolu wódczanego" rewidują wszystkie re- rocznie, w roku 1897 zwiedziło Ciechocinek 7 ;716 f ną, wykształcił on też cały zast~p uczniów, któstauracye, w celu sprawdzenia, czy kuchnie od- osób, a w roku przeszłym 7,918 osób; w ciągu rzy w .dziejopis.a1'8twie naszem niepoślednie zajęli .
. powiadają warunkom objętym w przepisach usta- tych dwóch lat .ostatnich dochody zakładu wzro- stanOWIska.
wy, to jest czy nie są urządzane tylko pro for- sły o 20,000 rb.
Zmarły był c~łankiem krakowskiej Akademii
j
ma, w rzeczywistości zaś zakład jest zwyczajną
Pierwszy oddział ruchomy okulistyczny w gu- umiejętności, z której gmachu powiewa tez żało
piwiarnią lub szynkownią, bez gorących potraw.
bel'llii płockiej, któ:'ego zadaniem będzie niesienie bna chorągiew. W Wiedniu zajmował posade
pomocy lekarskiej wtlzystkim, dotkniętym choro- dyrektora nadwol'liej biblioteki cesarskiej. Był oIi
bami oczu, jest już zorganizowany i w dniu także swego czasu nauczycielem historyi po1 czerwca uda się uo Ostrołęki, pod przewodnic- wszechnej arcyksięcia Rudolfa.
twem dra Januszkiewicza, ktoremu towarzyszy
Syonizm, Będąca 1Il1'zonką, a jednak elekdl'. Podczaski i felczer. Odd~iał przebywać będzie
tryzująca cały świat Izraela iuea utworzenia pań
cały miesiąc.
J{m/.ólO 31 maja.
stwa żydowskiego w Palestynie, przyobleka się
Pożary . . W gub. płockiej od u. 28 marca do
w kształty rzeczywistości. Od kilku miesiecy
WystawioM u nas nagrodzoną 4-to loco na
10 kwietnia 1'. b. zaszło 10 wypadków pożarów. rozsiani po Cesarstwie i Królestwie agenci zbiekonkursie Paderewskiego sztukę Bogdana RoniStraty w majątku ubezpieczonym wynoszą 7,670 rają składki na zakup akcyj wal·tości jednego
kiera "Zgaszeni". Szła ona na scen~, poprzedzo- rb., w majątku nieubezpieczonym i ruchomościach
funta sterlinga (t. j. 9 rubli 50 kop.) tak zwanena szeptanemi półgębkiem komentarzami, które
6,095 rb.
~o żydowskiego banku kolonialnego (Jevish Colomusiały zaintrygować krakowski ludek. OpowiaW Sarbiewle, w pow. płońskim, na uchwale nial Bauk), istni~jącego w Londynie i pieniądze
dano 'sobie, że tłem sztuki są znane wypadki,
mianowicie skandal w asekuracyi, z bohaterem gminnej postanowiono założyć czytelnię ludową. te ciągle wysyłają z kraju.
W tej operacyi zakupu akcyj pośredniczy
Biblioteka ludowa. W dniu 14 maja we wsi:
smutnej pamięci Kieszkowskim.
Bardzo słusznie z wielu stron, na pierwszą Winnicy, w pow. pułtuskim, po nabożeństwie, ks. Bank Dyskontowy Warszawski, który niemal coZ KOTATNIKA.
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dziennie otrzymuje od wspom!lianych ' powyzeJ a- nety, albo powiedzmy 8ciślej, - odległość jego biegentów z War.s'l.lłwy, Wilna, Zytomier'l.a, Grodna, gunów wynosi okolo 5,400 k-ilometrów.
Mińska i t. p. wykazy imienne chcących nabyć
Ci, którzy myślą o zapi'owadzeniu komuniakcye i przysyłających jednocześnie na to pi e- kacyi mi~dzyplan'etal'Dej, ucieszą si~ może wieniadze.
ścią, że system .MaJ'coniego telegrafowania bez
<
Agitacya prowadzona jest na wielką skal~ drutów I'.ostaje coraz bardl'.iej ulepszony. Dziś.
gdyż na każdym wykazie agenta zuajdnją si~ setdzi~ki. 'l.apowiedl'.ianym zmianom w przYł'ządzie
ki nazwisk, konkurujących o nabycie jednej tylko odbierającym -zdołano już przesłać depesz~ z An·
akcyi. W.ykazy takie z załączeniem nude8łauych glii. do Francyi na odległość 51 kilometrów
pieni~dzy Bank Dyskontowy wyprawia do Loni z taką dokładnością, jak przy pomocy zwydynu, skąd wzamian otrzymnje 8etki akcyj, które czajnej liny podmorskiej. Ażeby jednak osiągnąć
następnie odsyła właściwym agentom, reprezentaki rezultat, musiano końce drutów, wysyłają
tnjącjm grup~ żydów z danej miejscowości.
cych fale elektryczne, umieścić na wysokości
Jestto już zorganil'.owana na wielką skal~ a - 45 metrów.
gitacya, która w ciemnych masach żydowstwa
Zach~ceni powodzeniem anglicy, eksploatuwzmacnia jeszcze ich I'.naną solidarność plemien· jący wynalazek Marconiego, zamierzają zaproną. Bankowi Dyskont.owemu nie można ostatecz- . ' wadzić taką samą komunikacyę pomi~dzy Euronie brać za ~łe, iż si~ podjął pośrednictwa, gdy- pą a Ameryką.
by bowiem odmówił, agenci zwróciliby &i~ do inNiestety, nawet teległ'af . Marconiego okaże
nego banku albo do jakiego bankiera; lecz nad się bezsilnym, skoro b~dzie chodziło o porozuagentami może należałoby rozciągnąć nadzór wła- mienie sie z mieszkańcami Marsa lub Wenery
ściwy, gdyż nie są to już pośrednicy w 8pł'awie choćby dl~tego, że mieszkańcy Lipotetyczni tyci:
pieniężnej lecz agitatorowie, którym ciemne masy
światów mog<~ nie I'.nać wcale elektryczności.
tysiące powiel'zflją rubli.
Podług wszelkiego prawdopodobieńst.wa ludzkoM nie dowie się nigdy, czy istnieją, prócz
ziemi, inne jakie I'.amieszkałe światy i wszelkie
usiłowania w tym kierunku, jeś l i lUlwet z08taną
podjęt~, spełzną na niczem.

Najnowsze obserwacye Merkure~o.

Czy na innych planetach także życie istnieje i przelewa się taką zmienną falą, jak na
naszej?
Oto kwest.ya, która nie pozwala spać niektórym filozofom i badaczom przyrody. Astronomowie czynią usiłowania, aby odsłonić choć
by maleńki rąbek tajemnicy, obserwują sąsie
dnie światy, lecz niestety, do dziś dnia: żadnej
stanowczej odpowiedzi dać nam na to nie potrafią·

W piśmie "The .American Academy of Arts
anrl Sciences" I'.najdujem.y wyniki hadań p. LoweU nad Merkurym, najbliższym słońca planetą.
Mając do dyspozycyi lunetę o 61 ctm. ~rednicy
objektywu, astronom ten był w stanie poezynić
spostrzeżenia, odnoszącą si~ do powierzchni bl;ldącego w mowie plauety.
Ob8erwacye takie 8ą nadzwyczaj trudne,
wymagają nietylko doskonałego instrumentu, doskonałości metod mierniczych, ale także bystrości wzroku i czystości at.mosfery, n ie mówiąc już
o inteligencyi spostrzegacza.
Najlepszą porą do obserwowania Merkurego jest chwila, ' gdy tenże znajduje się pomi~
dzy ziemią a słońcem, to jest w pozycyi odpowiadającej położeniu ksi~życa na nowiu, albowiem odległość jego od nas spada wówczas do
minimum.
Pp. Lowell i Douglaa przy 170 powiększe
niu wykonali około 300 rysunków tego planety, I'. których widać, że nierówności powierzchni
jego są bardzo znaczne.
Oto wnioski, jakie wysnuł ze sw~'ch badań
astronom LoweU:
1) Merkury nigdy nie bywa okryty chmurami.
2) ~ie posiada dostrzegalnej atmosfery.
3) Suiegi i lody nie zajmują jego polarnych okolic.
4) Roślinności na nim niema; powierzchnia
zaś nie ulega peryodycznym zmianom, jak to się
dziej np. na Marsie.
5) Biorąc to wszystko pod uwagę , można
ut1'l'.ymywnć, że alerkury jest światem starym,
oddawna obumarłym.
Dodać tn jeszcze należy. że ten planeta,
podobnie, jak Księżyc. dokonywa jednego obrotu dookoła wła,mej osi w przeciągu całkowitej
swej drogi okołosłonecznej, czyli Ilwego roku.
Z tego wynika, że zwraca on ciągle jedną i tą
samą st.ronę ku oi.yciodawczej gwieździe, podczas, gdy dł'uga tonie w ciemnościach wiecznej
nocy.
Rezultatem takiego stanu rzeczy jest wielka
różnica temperatury obu półkuli, która wywołuje
olbrzymie pękni~cia dostrzegHlne przez teleskop,
jako długie, ciemne linie.
Łatwo zrozumieć, że wobec wy'łuszczonych
warunków nie możemy obserwować całej po,~ierzchni Merkurego, ale tylko pewną jej część,
a mianowicie pięć ósmych.
Podług oblicl'.eń LoweUa, średnica tego pl a-

WYCHODŹTWO.

-.Hamburg i Brema są punktami, przez które
główny potok emigrantów, 8zukających
w krajach zamorskich lepszych warunków egzystencyi.
Dlatego też na raportach otł'Zymywanych od
konsul6w w Hamburgu i Bremie, oparte Ilą obliczenia dotyczące wychodźtwa - obliczenia, które
za rok 1898 podaje "Prawit. Wiestnik" w nu'merze 103.
Z raportów konsulów rosyjskich widzimy, że
w roku 18iJ8 przez Hamburg prze.szło 43,385 emigrantliw, a przez Bremę 60,486.
Cyfry te przewyższają dane za rok 1897 ..
w którym przez Hamburg pi'zeszło 35,049 em'igrantow, a pł'zez BI'erilę 46,798 ludzi.
"Praw. Wiestnik" mówi, że część główna
tej przewyżki przypada na emigrantów poddanych rosyjskich, bo z Niemiec w r. 1898 wyemigrowało mniej ludzi niż w Ił'. 1898.
Wychodźtwo z Pań-etwa rosyjskiego nieomal
podwoiło się. W r. 1897 wyemigl'owało 18,107
ludzi, a w 1'. 1998-30,809.
Wychodźcy ci skierowywali si~, jak nast~
puje: z Hamburga do Stanów Ameryki północnej
udało się 12,417 ludzi, do Kflnady 325, do Meksyku 23, Brazylii 6-:1:, Indyj Wschodnich 2, Argentyny 583, do Ameryki 'południowej 2, do Afl'Yki 217 i do portów angielskich 2,956. Ogółem
przez Hamburg 16,589.
Przez Bremę: do Stanów Zjednoczonych
12.813, do Kanady 39. do Ameryki południowej
927, do Afryki 39-:1:, do Azyi Wschodniej 4 i do
Australii 43. Ogółem 14,220 poddanych rosyj~kich. Cyfry, dl?tyczące wychodźtwa od r. 1893
do 1898 wykazują, że ' liczba poddanych rosyj skich, którzy udali si~ za morza wynosi 171,390
ludzi.
Pnez Hamburg wyemigrowało 79,448, a przez
Bremę 91,942 ludii.
Główny kontyngens wychodźców poddauych
rosyjskich 8tanowią polacy,. litwini i żydzi.
"Celem głównym wychodźtwa-pisze "Praw.
Wiestnik. "-są, po dawnemu Stany i.jednoczone
Ameryki północnej. Towarzystwo "Hanseatische
Colonisations Gesellsehaft", po.siadające koncesyę
na zaludnianie Ameryki południowej nie miało
dotąd większego powodzenia.
'
.
Południowe prowincye Brazylii są dotąd mało znane, a z powodu zabronienia przez rząd brazylij~ki przyjmowania polaków i rusinów, wychodźtwo w tym kierunku było wogOle nieznaWl.ne .
Zwiększyla si~ nieco emigracya do Argentyny, dokąd udawuli si~ głównie I'. calem i rodzinami zamożui emigranci z gnbernij nadwołżań8kich.
. Co do Wy8p Hawajskich, to werbuje dla nich
wychodźców firma plantatorska Hackfeld i S-ku.
Koloniści
niemieccy 8tracili zaufanie z powodu
ciągłych narzekań i dążności socyalistycznych.
odpływa

Firma szka glb'fnie słowhn, o obarakter~e spo kojniejszym,' pr~t'owityeh, i trzejwych. W roku
1898 firJha sprriWadziła n~\ wys y Hawa.~ kie 361
ludzi, a' w icru liczbie z Króles a Polsldego 38,
I'. Galicyi 314 czec~ów 4 i w,grów 5.

Rozmaitości.
Arcyzabawne qui pro quo wydarzyło się niedawno w jednem z biur lwowskiego. sądu karnego.
Sędzia pan L. przesłuchiwał w pewnej spJ'awie
poszkodowanego p. P., a ponieważ przesłuchanie
to przeciągnę10 się po za godzinę urzędową, odło
żył sędzia zakol'tczen ie protokMu rIo dnia następ
nego.
. ~ Przyjdzie pan dobrodziej Jutro rano o dziesiąteJ - po\viada do p. P . sędzia - i zakoJ'lczymy
przesłuchanie, a sądz.ę, źe panu to nie będzie przeszkadzało, jeżeli równocześnie w mem biurze dr. S.
badać będzie stan umysłu pewnego delikwenta,
który, zdaje !'lię ma "zajączki."
Nazajutrz rano, punktualnie o godzinie dziesią
tej stawi! się pan P. w biurze sędzieq:o, a nie zasta\Yszy go, usiadł na kanapie i czeka!.
'''tern otwierają się drzwi, a do polwl'u wchodzi starszy jakiś mężczyzna w złotych o mIarach ,
o krótkiej, przystrzyżonej brodzie i ogolonym wąsie.
- Aha, to pewnie ten waryat - pomyślał so bie p. P. i siedzi dalej spokojnie.
Nagle zbliża się doll nowoprzybyły jegomość, i
uderzając go poufale po ramieniu, zapytuje:
- Panie, to pan wczoraj byleś w ogrodzie Jezuickim?
'
- Tak - odpowiada krótko p. P., który sobi e
przypomni.af. ''': tej chwili, źe waryatom nie należy
SIę sprzecnvIac.
- A ta piękna pani obok pana była paI'lska ż o ną? - pyta dalej nieznajomy.
.
- W.faśnie, panie, " qna. była moja żonabl'zmiala odpowiedź.
.
.. '
. .
•
- A ten surdut kupił ' pan u szewca - indaguje
\Y dalszym ciągu nieznajomy.
.
- Tak, panie, musiałem go kupić u szewca, bo
krawiec nie mial surdutu na moją miarę.
Nagle zno.wu otwierają siQ «.).rzwi i do pokoju
wchodZI >:ędzla.
.Pan P. odetchnął I?lęboko, zbliża się do sędzie
go I szepcze mu na ucno:
- Panie sędzio, to skończony \yaryaL
RÓwl).ocześnie z drugiej strony podchodzi ów
nieznajom)' i opowiada . sędziemu półgłosem, że baelany wlasnie delikwent jest napra\oydę waryatem.
. .Sę.dzla zor:yentowal SJ~ natych!IlIast w sytuac,)' i
1, usmławszy >:H~ serde.czme, wytł'omaczył obu panom, 'iż >:ą w błędzie, gdyż dr. S., ów pan w okularach, uważał p. P. za ,,:·aryatl;'- i dlatego zadawał
mu tale ory~pnalne pytama, zas p. P ., sądząc, że
ma do cZyl1lenia z waryatem, dawał mu na te pytania tak dziwne odpowiedzi.

Ostatnie
.

Zwołanie

wiadomości.
parlamentu.

W sejmie dolno - austryackim postawiono
wniosek, aby I'.wołany został parlament austryaeki, I'.e względu na przesilenie ugodowe.
Ot.óż półurzędowa "W. Abendpost~ obecnie
donosi, że parlament nie będzie zwołany. Dziennik ten pisze:
"Sprawa ugody w dalsl'.ym ciągu góruje nud
wSl'.yl:ltkiE\mi iun/lmi. W niektórych dziennikach
zal'.naczano potrzebę zwołania rady państwa.
Widocznie dzienniki te mają na myśli kwesty~
bankową. Ale istnieje rzecz ważniejsza, mianowicie doprowadzenie do Ilkutku całej ugody. Pytanie, czy tej sprawie zwołanie parlamentu by
nie zaszkodziło raczej, niżeliby jej pomogło. Bardzo zrozumiałem jest, że niektóre dzienniki, którym chodzi jedynie o parlament, domagają się
zwołania go, ale należy też pamiętać o ugodzie
i o tycb szerokich kołach, które mają interes
w .dojściu do skutku ugody i na to czekają. Naszem zdaniem fatalną robotę robią ci, ktorzy
przemawiają la zwołaniem rady państwa z ukrytą myślą rozbicia całej ugody."
Istotnie myśl I'.wołauia austryackiej rady
państwa w sprawie ugody, gdy wszyscy wiedza,
że o uchwaleniu ugody mowy być nie moż~
niema wielkiego sensn, Mo z pewnością zaszko~
dziloby raczej sprawie, niżeliby jej pomogło.

Niemcy w Chinach.
Niemcy zadzierżawiwszy Kin.uczao na 99 lat,
a nie znalazłszy ' tam czego się spodziewali, rozejrzeli się i zoczyli I'.a miedzą żyzne łany, lasy, w~ 
gle i kamienie, . to wszystko czego im do poży
wienia i budowy miesżkań nie dostawało. A że

ROZWOJ. -

6

Piątek,

N2 123

.dnia 2 czerwca 1899 r.

"głodnemu
spoglądali

chleb na myśli," więc żądnem okiem
na kamień graniczllY i podjęli n~tych
miast kroki, zmierzające ku temn, aby im Ohiny
pozwoliły zbudować kolej
żelazną z Kiauczao
przez Weihsien, Tsi-naufu, T~intau. Iczau-fu do
Kiauczao z powrotem, a więc wokół przez prowincyę Szantung.
Koncesya nadeszła, a prace
przedwstępne już rozpoczęto.
W Kiauczao ustanowiono teraz wydział dla budowli kolejowych,
na którego czele stanął budowniczy rządowy H.
Hildenbralldt. Niemcy nabyli tu kopalnie dyamen tu, położone w obwodzie Iczau, prowincyi
Szantung, ważne o tyle, że stamtąd sprowadzają
szklarze i szlifierze z całych Ohin dyamenty do
swych potrzeb. An~ielska prasa zaś donosi, że
Niemcy chcieliby też chętnie mięć osadę Wei-heiwei i w zamian za nią ofiarują anglikom wyn;a_grodzenie w Afryce. Niemieckie gazety przeczą
wprawdzie temu, ale wiadomo, jakie znaczenie
zaprzeczenia takie mają.

rjo, budowniczych Szyllara i Rogójskiego rozpatL'ywała i zatwierdziła bez wszelkiej zmiany plany i kosztorysy politechniki warszawskiej na
ogólną sum~ 2,750,000 rubli.
Komisya wyraziła
pochwał~ dla projektów za artystyczne wykonanie i· zastosowanie najnowszych udoskonaleń.
Wiedell, 2 Clerwca. W Wiedniu i Budapeszcie obiega pogłoska, że oba rządy podały się
do dymisyi. Pogłoski te jednak są do tej pory
nieusprawiedliwione i zdaje się nawet, że decyzya w przesileniu zapadnie dopiero za kilka dni.
Ateny, 2 czerwca. Oz tery mocarstwa zawiadomiły księcia Jerzego, że jeszcze w ciągu r. b.
cofną swoje załogi z Krety.
Haaga, 2 czerwca. Trzecia komisya konferencyi pokojowej przyjęła sześć pierwszych art ykułów ~, prot~J-.tu . sądówro?;jemczych i d~a artykuły dodatkowe.
Berlin, 2 czerwca. Parlamentowi przedstawiono projekt prawa w sprawie obostrzenia kar
na szerzenie niemoralności.
Proces Deroulilde'a.
Paryż, 2 C7.erwca.
Do wyspy Martiniki zaPrzed bndynkiem sądu tłumy witają oklaska- winął okręt francuski "Lafayette" z oficerami
mi Deroulede'a i Haberta. Sąd przystępuje do i żołniel'zami, który przywieść ma Dreyfusa z wydalszego badania. świadków.
spy Dyabelskiej do Francyi.
Habert na d,ane mu zapytanie odpowiadał,
Peszt, 2 czerwca. W znacznej części połu
że miał zamiar wywołać rewolucyę.
Oh walił on dniowyeh Węgier spadł · wielki grad. W komiteDeronlede'a, którego nazywał swym naczelnikiem cie torontalskim zniszczył on prawie zupełnie zai mówił o związku patryotów. Następnie Habert siewy.
odczytał długą mowę, w której uderzył na parParyż, 2 czerwca. Robotnicy
w Orellzot
lamentaryzm, wskazując na zgubny jego wpływ. . urząizili zmowę. Miotano kamieniami, przyczem
Deroulecte mówił o Loubecie i o jego wybo- raniono żandarma. Dla przywrócenia porządku
rze. PrzewoJnicząey przerwał mu i polecił nie wysłano pułk kawaleryi.
mieszać prezydenta Loubetu
do rozpraw sądo
Paryż, 2 czerwca.
Kiedy wyrok, uwalniają
wych. Derouhlde uderzał na Loubeta dalej. Ad- cy Deroulede'a został ogłoszony, zabrzmiały w sali
wokat generalny powstał aby rozpocząć swą mo- oklaski i wołania: "Niech żyje armia! Niech ży
wę.
Publiczność również podniosła · się z miejsc
je Deroulede! Precz ze 1.drajcami!" Policya mui bila oklaski De~·oulede'owi. Przewodniczący za- siała c7.ynić wielkie wysiłki, aby zapobiedz magroził że każe opróżnić salę.
Dernulede w koń nifestacyom przeciw radcom trybunału kasacyjcu mówił, że miał zamiar vvzni~cić rewolLwyę nego. Uwolnienie Deroulede'a i Haberta przypi·
przeciwko parlamentaryzmowi, źe przysięgli win- ~!Ują wczorajszym pomyślnym dla llich r.eznaniom
ni ocenić uczucie, któremu ou slużył. Dalej o- generała Hervego.
świadczył, że nie miał na celu obalenia porządku,
Kanea, 2 czerwca. Od dnia 26 do 30 z. m.
lecz PI'ZY"'i'óccllie go. Uznaje on wszystkie punk- wywędrowało 4,000 mahometan z Krety do Smyrty oskatellill, prócz tego, który ~ar~u('a mu, że ny. Ną. pnr,y~złr tydzień zapowiadają po wszechciał pociągnąć za sobą llietylko żołniei"żY,' lecż
c~bij erufgraByę.
.
i 6"enerala R0gf'ta.
.
Haaga, 2 (j~et\Vca. Prezes konferencYI poGenerał Roget zeznaje, że Deroulede ch wykojowej br. Staal wystąpił z propozycyą, aby
cH konia jego za uzdę. Roget zdołał wyrwać ją ogłosić jawność obrad konferencyi.
Manifestanci szli za nim wołając: "Niech żyje arWiedeń 1 czerwca. Hrabia Thun i Koloman
mia!" DerouIede idąc obok niego zwracał si~ do Szell mieli 'wspólne posłuchanie u cesarza i odniego usiłując poprowadzić go w głąb Paryża. I byli wspólną narad~:
Niektórzy oficerowie i żołnierze zeznają, że sły
Paryż, l-go C7<erwca.
Prokurator generalny,
szeli, jak Deroulede krzyczał: "Niech żyje armia"! :Manau w mowie swej dochodzi do wniosku, że
W sali udzywają się okrzyki: "Niech żyje De- Dreyfuss powinien być postawiony przed nowym
roulede!"
sądem wojennym.
Paryż, 1 czerwca.
Manau w dalszym ciągu
Zamknięcie sejmu.
, rozwija swe wnioski i dowodzi, że przedstawione
O godzinie l2-ej w południe, 30 maja r. b., · pisma, do a,u torstwa których przyznał si~ Esterodb ył się akt zamknięcia finlandzkiego sejmu hazy, napisane są na takimże papierze, co i "bor.
nadzwyczajnego. Po uroczy8tem nabożeń/ltwie I, dereau".
Paryż, 1 maja.
Deroulede i Habet·t zostali
w soborze św. Mikołaja i w kościele luterańskim,
w obecności generał-gubernatora, senatu, wszyst- jednozgodnie przez wszystkich przysięgłych uzna- !
kich członków sejmu, wszyscy, o·r az senat. i przed- ni za niewinnych.
Wyrok wywołał entuzyastyczne manifestacye.
stawiciele władz wojskowych zgromadzili się w sali
tronowej pałacu Oesarskiego.
Po przybyciu generał-gubernatora i maL'szał
ka kraju, zwrócono si~ do nich z mowami, po
LISTA PfłZVJEZDNVCH.
których uko!l.czeniu generał-adjutant Bobrikow
GRAND -HOTEL:
zapowiedział zgromadzonym, że tekst tych mów .
Walenty
Szczerbiński z Warszawy ~
Maton
bedzie w czasie właściwym zakomunikowany p. o. z Londynu - Szlama Nagodecki z Moskwy Hubert
Maks Beministra sekretarza stanu, celem uczynienia N aj- rendt z Berlina - r Frisch z Warszawy - Kindler z Papoddańszego raportu dla Jego Oesarskiej Mości
bjanic - Najman z Warszawy,
Najjaśniej/lzego Pana i dodał: Najmiłościwszy Mo- HOTEL VICTORIA:
natcba Dasz raczył t"Ozkazać mi rozpuścić sejm
Leszczyński z Antoniewki - Epstein z Białegostoku
nadzwyczajny odczytauiem następującej Najwyż ZoIler II Warszawy - Weinsteiu z Warszawy - Pozner
z Warszawy Buin z Warszawy Wychowski z Syszej Jego Oesarskiej Mości mowy:
"Przedstawiciele narodu fińskiege>! Po ukoń reja - Bierezin, oficer z Rembertowa - Skupiński z Opoczna Rentski, sędzia z Łasku Dzemuchadze z Tyczeniu prac obecnych ogłaszamy sejm nadzwy- flisu - Greiszman z Białogrodu - Bauman z Chemnitzczajny za zamknięty, polecając Was opiece, N~r Schner Juliusż z Kalisza Gołowiński
z Kalisza Scholtz z Kalisza - Weigt z Kalisza - Szymański z Pewyższego. Pozostajemy dla całego narodu finskIetersburga - Khscht z .Tomaszowa - Olejnik z Praszkigo z Naszą łaską · Oesarską
Płużański z Kańska Joel GoldMerket z Kalisza . ;,
MIKOŁAJ".
berg ze Sławatyczy - Karol Miller z Podola - Mangold

I

Jarecka ż 'Vroczysk Syrkin z Nowogrodzka Inży
nier }'adiejew z Petersburga Tokar z Warszawy Fajkowski z Warszawy Kotowski z WarszawyCylcy z ~·iotrkowa - Taczanowski z Wielunia Holperu z Homla Moutay z Warszawy Szpielfogel
z Woli Krzyszto)lolskieJ - Moczulscy z Kolimovra.

Niedoręczona

korespondencya:

D e p e s z e:
Ejbuszyc z Warszawy - Górki z Bradfordu - Kansztan z Baku Apekstein z Symferopola Jakobi
z Kirsanowa - Kramer z Kijowa - Lappa z AschabaduBezishacuptmannschaft z Mitwajdy Gryszman z Moskwy Kac z Warszawy Piaskowski z Buska Wolper z Baku Kramer z Kijowa Warszawski
z Dortmundu - Gutowsld z Warszawy - Cichoń z Warszawy - Korobkow z lHścisławic.

Listy rekomendowane.
Długacz

z Moskwy -

J. Danielewicz z Warszawy.

Listy zwyczajne.
Rabinowicz 7 Warszawy - Gnto.wski z Warszawy Rygert z Berlina Birnbaulll
Aronsohn z Austryi z Wiednia - Maczews:d z Anstryi - Kowalski z AustryL

Karty korespondencyjne:
Torno z Austryi . Lejtl z Austryi Klebański
miejscowy Bauer z Moskwy B. Lipszyc z wagonu
M 26 - S. Weinreich z Żytomierza - Rosenblum z Odesy~- Hartzman z ·Warszawy.

W O L N E Ż Ą RTV.

"'.' .. ..
Ozy pan słyszałeś o tern, że n W~drowiec"
ogłosił konkurs na napisanie "Historyi Po18kiej"
W 1000 wyrazach?
I cóż wielkiego?
- Jakto.
- Ja bym napisał "History~ Polską" w je~
dnym wyrazie.
-- Ozy to mo~ebne.
A tak.
Jakiż to wyraz?
Mieczysława! (Miecz i sława).

I SYNAGOGA

z Warszawy.

Telegramy.
Petersburg, 2 czerwca. Specyalna komisya,
zatwierdzona przez ministel'yum skarbu pod przewodnictwem dyrektora departamentu Kowalewskiego i przy współudziale profesorów, inżynie
rów i architektów, dyrektora politechniki Lago-

HOTEL POLSKI:
Wilski Natanson z Rogowa - Mazarski z Żelaznej Arlet ze Zduńskiej Woli Dzierżanowski z Koluszek Leckert z Heidingsfeldu Przedborski z Warszawy Marszak z Wilna - Katzenellenbogen z Wilna - Mierzwiński z Jowarzyna Lewkowicz z Warszawy - Fajkowski z Warszawy - Bejlin z Warszawy Frentzel
z Gorlitz Henkiel z Tomaszowa Stembert z Wielkiej Krauze ze Zgierza Bruno z Petersburga Skeza z Bełdowa Fechner ze Zgierza Blumenthal
Pl Pilzny Kułaczkowski z Łasku Otto ż Pio~rkowa -

przy ul. Spacerowej
Sobota dnia 3 Czerwca r. b. o godzinie lO-ej rano,

Kazanie,
~.~ll9I"~~91~~~9I'

W~Q~l~~zni~a

"R ~ GI"

blisko m. Łodzi. urządzona podług najlepszych potrzeb.
hydroterapicznych, miejscowość sucha i lesista, ceny
umiarkowane. Brek do zakładu · wyjeżdża od Nowego
Rynku o 8 rano, o 3 i 7 popołudniu.
Bliźsże wiadomości w lecznicy lub fi dra Littwina,_
w Łodzi, ul. Mikołajewska M 18, od li i po.t do 6 popo-

I"..~..--~--
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WODOLEC~NICA
P od

Łodzią

zostanie

otwartą

do wynajęcia w DMOSlINIE złoi one
z 2-ch i 3-ch pokoi z knchnią i wygodami, kąpiel rzeczna, las, ogród spacerowy
Odległość od Łodzi szosą przez Zgierz
i Stryków 3 1/ 2 godziny jazdy, lub koleją
do Rogowa a ztamtąd furmanką 1 i pół godziny jazdy. Cena mieszkań po 50 i 60
rubli. Produkta zyciowe na miejscu i w
Głównie o(lległem o 3 wiorsty, które obowiązany codziennie pachciarz miejscowy
przywozić bezinteresownie. Adres-Stacya
Główno w Dmosinie, M. Kamiński, lub wiadomości szczegółowe w składzie W-go W.

z dniem 15 maja r. b.

Informacye udziela p. Dr. Littw;n w
Nr. 18, a od 15 maja w lecznicy.

Łodzi,

ulica

N l~tnia mi~~zkani
Łó ~ka wy~ożYGzałnia ksi .Bk

lVlikołajewska:

519

"""""""łcł~"~~~~fł~;': I ~.~~:~C::,.

i S-ka, Piotrkowska M

ul. Dzie na 3.
Zawierająca działy: powieściowy..

poezyi, naukowy i książek dla dzieci
i młodzieży.
Zniża znacznie ceny na czas letnich miesięcy: zapłatę i ~astaw. 635
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PASAŻ MAYERA M

~l~-ł~ Filia "MUHlllO" NOWY-RYNEK 2, gdzie Apteka p. leinwebera ~*
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41~-j~
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41~-j~
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Ceny przystępne. ~

tr.8).~'-''-'o)'.te

.r...,..r..(W.tO~.(8

.' d
. d . l .
. t
b l
.
ł'
.\ d "
W naj a llleJszeJ 1 z roweJ ,zle mcy I111aS a., za lH owane), a po 0'1,0nej pomiędzy . I;Ielen?wem i ulicą Srednią,. dokąd podąia kolej elektryczna
do samego mieJsca., Jest do sprzedania

Zaraz lub od 1 lipca

Pokoje umeblowane
całkowitem

z

. f.)(9~ "

me pokoje

Dr• MaJ·kowski

Do

nowourządzone.

Wiadomość u p. E.
Dietrycba Łódź, Nowy Ryllek M 9 .
624

16~·~_~~·l\fJ%~
l rosV1sk'leno ...
k'
l lllBilllBC lBnO 1 t'~i&..~~"""'1
języka

,

I

. JJ
a także
Ul. Przejazd

584-6-2

~

~

: WANILIA

MUZYKI (ua fortep .).
N~ 12 u właściciela domu.

. . . . . . . ........................OI:tAA......

KC~I~t~ ~1~ckc~l~tk~
Letnie mieszkanie
do

wynajęcia (3 pokoje z
nią, lub też dwa mniejsze)

kuchpl'zy
lesie, 1 wiorsta od Tuszyna, . w pobliżu szosy, kąpiel na miejscu w sta·
wach. Bliższa wiadomość S. Kiełbasiński, Tllszyn.
663

UCZEli

MASZYNISTA
który prowadził jnż
lokomobilę, znający

samodzielnie większą
się na
ślusarstw i e,
człowiek trzeźwy, potrzebuy od 15 czerwca. Zghszać się mozna tylko z dobremi
świadelltwami do
tkalni W. Kulskiego,
Długa .M 118,
659-3-1

w Wilamowie, pr Szadek, gubernia kaliska, dwie pary gniadych wałachów w pią
tym roku zaprzęgowych.
651-3- 1

'CWolant jednokonny ~
w dobrym stanie, za przystępną :.a
::: cenę do sprzedania. Mikołaj ewska ~
m M 19.
652-3-1

'fil

Ur. S, Krukowski
Piotrkowska 123 dom

FABRYCE OCTU

10.

ZapobiB~ająCB od ospy
preparaty:

I

Wyłącznie

Wojdysławskiego.

choroby kobiece i akuszerya.

Po powrocie z zagranicy osiadł tutaj
i przyjmuje codziennie od g. 9 i pół do 11
pned poło i 0(1 4-7 popoł.
Zaginęła

karta pobytu na imię Marcina
Wasiak, wydana w Radogoszczu.

KROWIANK:ę

PŁYNN.o\ i

DETRYT otrzymuje 2 razy w tygodniu, apteka

. .,Ij!j';ltilf4lifl'~4I"

.

Reinhold Keilich.

ul. św. Andrzeja M 19,
Przyjmuje wszelkie robot,y w zakres malarstwa wchodzące, które
wykonywu szybko i akuratnie.

druga brama. Przyjęcie od 9- -10 r. i od 7
pół do 8 w, w niedz. i święta od 9 do 12
w poło i od 4 i pół do 6 W.

Niuiejszym mam zas7.czyt zawiadomić Sz. publiczność, że przy miej- ' ,
.
. .
I
scoweJ mOJeJ
I

malarski

B. St ef a ń s k i ego

i

żonaty, bezdllietny, z dobremi świadectwa
mi, moze się !6głosić <10 biura St. Petenburskiego TowarzystW,L Ubezpieczeń . Uli·
ca Piotrkowska )& 69.
650-0-1

którą w róillych kolorach w wybo·
rowym gatunku po cenach niskich
ła.skawie polecam.

Zakład

Przyjmuje od 9- 11 i od 4 do 6 wiecz.

Dr. B. MARGULIES
Choroby dróg moczowych, weneryczne
i skórne.
Piotrkowska 126, wejście od ul. Nawrot

WOŹrłY

POLITURY

niejszych składach l~ptecznych, kolo nialnych i delikatesó)v.

choroby gardła, uszu, nosa 1 beł
kotan!a.

1N!~.i• • • •~$I~ .

4 laSek wanilii.

I

Dostać moioa we wszystkich znacz-

Cegielniana ul. Nr. 38,

620-3-1

~

fabrykacyi

Dr. RABINOWICZ
wyłącznie

2 -

I

Glówna sprzedaż w Warszawie u
Henryka WeHa, ulica Przejazd J\~'5 i .
u Ludwika Spiessa i Syna., Plac Te~tralny i Marszałkowska. W Łodzi: u
Ludwika Spiessa i Syna ul. Piotrkowska, dom Scheiblera i u Seweryna Widerszala Południowa 13.

Ul'
C l '
N '1'4
Ica ege mana r.
.
Przyjmuje od g. 10 rano do 1 ppl.
i od 3-8 po poło

I

=

111

REPREZENTANT:
Ludwik Freider w Warszawie,
ul. Orla N! 1/.

choroby skórne
i weneryczne.

......__. .16• •_4\ I
\\łd'_9I...~ __lt9I9I1

Łódż, Główna

-1l.1SS1J

wyłącznie

DO SPRZEDANIA I

632

fj

i w użyciu łagodni ejsza jak laseczkt
wa nilowe 1

5 PASTYLEK KOSZTUJE TYLKO
.Je 10 Kopiejek.

Dr. Sonnenberg

~.9I~~'łruI~"9I

założyłem oddział

I

.

zastępuje

z trzech lub czterech kla,sowem gimnazyalnem wykształceniem, potrzebny jest
do składu aptecznego I. Kłossowskiego.
Piotrkowska ~ł 88.
661-6-1

___• •16~~• •"
pod Łodzią 2 wiorsty od stacyi kolei Ko luszki jest do sprzedania. Przestrzeń 10
włók, ziemia w kulturze, budynki muro wane w absolutnym porządku, inwentarze bardzo dobre i wystarczająee, pacht.
Zdatne na wille, letnie mieszkania, woda
bieiąca, kilka sadzawek i zagajniki.
Majątek bez Towarzystwa Kredytowego-cena 45 tysiQcy. Porozumieć się mozna listnwnie: St. Koluszki, poste re~t<,nte okazicielowi 100 rnbli M 122,697.
658-3-1

li

~~

!~.~, HEYUENA

~.<. JI."'~ ,

na trżech instrumentaćh: skrzypcach, cy-!
'
trze i mandolinie, równiez stroję fortepiany
i przyjmujQ wszelkie reperacye. 'Ul. Piotrkowska 16, H. Staszaeur.
642

634

potrzebni zaraz do zakładu fotograficzne C65-3- 1
go E. Stummana .

wynajęcia

i Letnie mieszkanie

----~

VVVVVVVVV'\e'\e~""".~'\e~~

uJ. Krótka Nr. 10 m. 15,
poleca codzieunie świeze wyboro-ne m:\sło'
stołowe i kuchenne.
Tamże otrzymać można jednorazowo większy transpol·t wyborowego solonego masła.
6G4-8- 1

••98

~""_"".9I9fl98

\

Z ~pow~znienia Wyzszej Władzy NaukoweJ udzIelam systematyczne lekcy e

~~fR

O. Tauchert

utrzymaniem, lub sa ·
8ą do wyuajqcia.
612-3-2

--~,-~_.

SKŁAD MASŁA

640--3--1

Ulica Krótka M 12, m. 6.

Starszy lek~rz szpi!.. Ś-go Mi:właja
ordynUje w wIllI własnej.

*~

~

~

BU~K~

***************************1
.......
........................
" .... I
.....
....
tr-.~

,

608-

pie).

pOleca:@*f
.
Portrety zwyczajne i kolorowe olejne, akwarellą lub pastelami. Albumy
-,."
widoków w Łodzi. Karty pocztowe z widokami Łodzi i Warszawy można nabywać u wydawcy i w znaczniejszych księ- ~
garniach i składach materyałów piśmiennych.
.,.~-~

~* Portrety na raty.

piętrze wraz z opałem i usługą.
Wiadomość, uj. Piotrkowska .M 108 m. 4.

na I-em

ltido sklepu kolonialnego w dobrym stanie.
ul..
lVlikołajewska M 25 (w skle-

~~

5,

od l-go lipea r. b.

Pokój obszerny

****~~*~~*~~*~*~*~*~~~*~ I zara~~ ~p~!~~łI
**
FOtograf'la B W·lk
k'lego **
~ Urządzenie sklepowe.
~*
I
oszews
*~
41~*
** •
Wiadomość
I

wynajęcia

Jest do

M. LEINVEBRA

I

Nowy Rynek Xg 2.

DOKTOR MEDYCYNY

I I. łUKASIEWICZ
Akuszerya. - Choroby kobiece.
Po długoletniej prlllktyce osiadł w Łodzi
i przyjmnje chorych codziennie od godz. 8
-11 rano i od 5- 7 po południu.

Piotrkowska Ni 101.

Piątek,

ROZWOJ. -

N! 123

dnia 2 czerwca 1899 r.

8

Rada ·Opiekuńcza

DOM BANKOWY

'l-min Kla~nw~j SlKnły Han~lnw~j

MAURY~Y NEtKEN i ~-ka

podaje lllllle)SZem do wiadomości osób interesowanych, źe egzamina
wstępne przeowakacyjne dla kandydatów już zapisanych, jak również
pragnących :się dopiero zapisać, odbywać się będą w dniu 2, ~ i 5 czerwca nowego stylu o godzinie 3 po południu. Z początkiem roku szkolne·
go otwartą będzie, oprócz już istniejących 2-ch klas przygotowawczych
i l-ej oraz 2 ej klasy Szkoły Handlowej, jeszcze klasa 3-cia; z zapisami
zwracać się należy do dyrektora Szkoly Handlowej w Pabianicach.
Q.! 7
ZARZĄD

St~W&rzysz~nl& W
Z&j~mn~jP~IIl~~y Pr&~~wnlków H&n~~wy~A
zawiadamia niniejszem.

że

w

sobotę

odbędzie się

I

w ogrodzie Sto-

warżyazenia

~

Naftalino-kamforę,

__1&'-"" "e-'._I&a.

CHLOREK,.

przy lesie miejskim

Restauracya ll-~o rzędu pod zarzędem

I.

NISSELA

Kwas karbolowy, surowy .
i oczyszczony,

•

poleca: potrawy ala carte w kazdej porze, wyborne

Prawdziwy proszek •

piwa, wina, likiery, wódki etc. etc.
Dla uroczystości weselnych i familijnych) bali i t. d.
sala do rozporz~dzenia.

słuzy

czności

publi-

nALMACKI~ I

666- 3-1

NOWO-OTWORZONY

fekowania, ijednocześnie odej- 7fII
mowania odoru,

oraz

wyrobów Warszawskiej dystylarni

. POLECA

~EWERYN WIDER~~At

firmy K. SZNAJDER
...

ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA Nr. 109,

~

poleca

610-3-1

Południowa

St. WITKOWSKI.
W

13,

J

>.

g

Wina

1

.g

iB

no

>
to

~. ~

~-

Wina
~ ~
Wina... ~

~

Wina

Koniaki

~

Koniaki

~, tt1
-3

Koniaki
Koniaki

~

~ ~

Wina
Wina

Wina
Wina

qJjY ...
~

.

Wina

~.!
~

&

O

Koniaki
Koniaki
Koniaki

g-..,~~
~
&
-.l

,.

I6j

f.l

Apttlc7.nych

materyałów

skład

A. J.

oM

·Mitlszczańskiego.
Wólczańska
78
poleca, materyały apteczne, farby, lakiery,
masę woskową do podłóg, benzynę, spirytus do paltlnia, krochmale, mydło do pra-

nia etc. Ceuy nizkie. Towar wyborowy.
.
157

B

zgłaszać się

Południowa

do

oM 3.

członka

ginął,

~

opieki nad zwiel'zętami zaIguacego Grzędzicy.

złowiek

C niemiecki,

znający język

ruski, polski i
poszukuje posady ekspedyeuta, magazyniera lub iukasenta, kaucyi zło
żyć może rb. 100. Oferty w redakcyi
"Rozwoju", pod lit. A. M.

Karbownickiego
~

KUCHNIA WYBOROWA.

A

ilet

F

Koniaki

wne. Redakcya kontraktów, wszelkich aktów prawnych, prośb i podań do wszystkich Władz.

składu

<11

Koniaki

przysięgło
Cegielsądowe. Porady pra-

p. adwok.
Askanas,
niana 15 Sprawy

zaraz,
Ajenci potrzebni
"Ludwik"

:1;:::.

C

w okolicę lesistą
w wieku
lat od 10-14 za stosowną opłatą. Wiadomość, Dzielna oM 20, m. 4.
412-2-1
otrzebne dobre prasowaczki zaraz. Piotrkowska Xy 69 w pralni.
413-3-1
' otrzebne są zdolne staniczarki i podrę
p czne w pracowni sukien na ul. Cegielniauą ~~ 62, oraz przyjmuje się uczellice.
398-3-1
ewne umieszczenie oszczednośll~Małe
dzialki zier:ii do sprztldania w bliskości
Łodzi. Cena od rb. 125.
Wiadomość ul.
Południowa 36 m 6 do 10 rano. od 2 do 4
po południu i po 8-mej wieczó~.
30-1
zabiorę

opiekę panienkę

P
P

przeprowadzki, opakowanie, przechowanie mebli T. Wilczyński i S-ka, Piotrkowska 'Xq 103.
338
rzybłąkał się pies mały brouzowy, 22
maja r. b. jest do odebrania. Piotrkowska 103 m. 4.

P

P cielki

oszukuję

na wyjazd wakacyjny nauczyfrancuski do konwersacyi z dobremi świadectwami. Wiadomość codziennie od 10 do 12 z rana. Pasaż ~laytra
oM 5 m. 5.
424-3-1
w dobrym stanie do sprzedania
Rower
za rb. 45. Widzewska oM 90
wska.
400-4- 1
do s)Jrzedania zaraz,
Szkltl P kolonialny
i z patentem. Ul. Benedykt:!.
1Ig 24 w sklepie.
420-0- 1
·
sklepowe jest do sprzedania.
U
w
przy ul. Piotrstróż

że.

magIą

rządzenie

Wiadomość

księgarni

kowskrej oM 108.
'
-3-1
Uczeń gimuazyum tn~ej8zego VI klasy poszukuje lekcyi lub korepetycyi na mieście
lub na wyjazd. Oferty sub. G. H.
418-3-1

421-3-1

R

ubli 5 nagrody. Dnia 18 maja -:. b. zginął młody Ileter bronzowy z ulicy Śre
dniej, wabi się Koster, C. Otto F;scher,
Średnia Xg 10.
405-3-1

śrefł"'$m wykształceniem,

pod lit. W. K.

~

Restauracyi

Na letnie podmieszkanie

ma

życzenie wstąpić do appretury. Łaskawe
ofl;jrty proszę składać w red. "ROZWOjU"

TELEFONU N. 418.

WÓLCZAŃSKIEJ,

RÓG BENEDYKTA i

praktyki poszukuje miejsca do gospodarstwa.
Oferty pod literą L. S. w red. "Rozwoju".
422-

U czeń ze

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

d»

Młody człowiek z świadectwami

karta pobytu Szlamy .1<'laks, wyWolmarski proszekl Z aginęła
dana w magistracie m. Łodzi,
1-1
dezinfekcyjny, •
aginął paszport l'lIaryanlly Adamus wyZ~dany Wtl wsi Chrusty gminy Nikołajów.
posiadający własność dezin- ."

n

SKŁAD WIN, DELIKATESÓW, TOWARÓW KOLONIALNYCH
wyłączna sprzedaż

.!I••

NAFTALINĘ, "
Kam fo rę,1

orkiestry 7-go pułku strzelców.
Początek koncertu o I!"odzinie 7 witlczorem.
Początek wtorkowych i czwartkowych koncertów o gOllz. 5 po południu.
660-1-1

...

wszelkie interesy bankierskie.

•• •

Łodzi,

dnia 3 czerwca r. b.

1) Kupno
sprzedaż
papierów
publicznych.
2) Wyda.ie zaliczki na papiery
procentowe i akcye.
3) Asekuruje pożyczki premiowe.
4) Rachunki bieżące i lokacye
terminowe.
5) Wydaje przekazy i akredytywy na wszystkie .miejscowości kuracyjne.
o) Przyjmuje zlecenia na giełdy
petersburską,
warszawską i zagraniczne.
269

Załatwia

do wynajęcia. Dwa pokoje
i pokój z kuchnią.na 3-em
piętrze. Ul. Targowa oM 7, pierwszy dom
0(1 Sretluiej, wiadomość n stróźa.
414-3
kuchnią

ul. Piotrkowska 78.

w Pabianicach

miasta

Mieszkania
z

hłopiec

potrzebny zaraz do zakładu malarskiego. Ulica Piotrkowska Xy 103 na
pra ';tykę, umiejący czytać i pi8ać.

398-3-1

'J'agiuęła
książeczka
legitymacyjna na
LJimię Adama Jóźwiak, wydana w Koustantynowie.
400
rfaginął paszport Stanisława Kaweckiogo,
LJwydany z gminy Gostków.
403-3-1
aginęła karta pobytu na imię Małgorza
Z ty Sawickiej, wydana w Radogoszczu.
404-3-1
aginęła karta pobytu na imię Jana Zeler wydana w Radogoazczu.
'J'agiuęła karta pobytu Florelltylly 'VaLJc:>iyńskiej, wydana w magistracie m.
Łodzi.
415-3-1
'J'aginęła dziewczynka mająca lat 6, na
LoJimię MarylInna, ubraua w sukienkę bronzową, w fartuszku białem, odprowadzić
pod J{g 6 na ul. Główną do stróża Ludwika Jacka.
411--3-1
aginęła karta pobyt!! na imię Bronisła
wy Koteniak, wydana w magistracie m.
Łodzi.
3-1
aginęły 2 kwity wypłacone po 18 rubli
z roku 1894 i 1895 r. wystawione przez
Leopolda Piątkowskiego na imię Edwarda
Trauba ze Stopnicy. Ostrzega się o nienabycie takowych, gdyż nie mają wartości. Ulica Skwerowa Xy 18.
4.19-1-1

Z

Z

Z

aginął

Z zechce

Xg 714

dorożki. Łaskawy

znalazca
takowy na ul. Cegielnianą pod oM 109 46 Balejego.
aginęła karta pobytu wydana w magi.stracie m. Łodzi, . na ' iWię Aleksaudra
Machejskiego.
396-3-1
odnieść

Z·

są

odnajęcia

pokojtl
do
przy ul. Ano sprzedania 2 wozy, '2 bryczki, 1 .frach2drzeja
obok Piotrkowskiej od 8-go lipD
ta, 1 rolwaga, 1 furgon piekarski i woul. Krótka 12-7.
6j~~~~~~~ lant. Piotrkowska oM 267. 403-3-1 ca.
dla chorych na oczy Dr. W.
o sprzedania fortepiau koncertowy, czardla przycho". ."... Patenty na wynal.azki .....
Dny.
lipsld, jeszcze w "dobl'ym stanie,
chorych otwarty codziennie od
Wiadomość

398~5-1

Zakład

Garlińskiego,

J..:~al)i'a i sprzedaje we wszystkich kl1ajach Międzynarodowtl Biuro Patentowe i TechTne. J. Brandt i G. W. Nawrocki. Właściciele firmy: A. Miihl" i W.
Ziołecki

w BERLINIE, W. FRYDERYKOWSKA 78.

HO

.l(03BOJIeHO ~eH3yporo,

'Redaktor

wydawca

W.

Cząjewski.

r.

adres wskaże redakcya "ROZWOju".

396

Karol Kiihn Massażysta. Ul. ŚW. Andrzeja Xy 37, m. 31.
530-0-5
JIO}l;3h

dzących

godziny ' 10 rauo do 1 popoł. i od 5 do 7
wieczorem. Łódź, Piotrkowska 93 Łóżka
dla chorych .

21 :YIalI 1899 r.

W drukarni "Rozwoju," Piotrkowska M 81.

