Lódź,
aro 131 •
Jł!.

12\ VI

Kalendarzyk tygodniowy.
-~-

Poniedz. Jana W., Onufr.
Wtorek Autoniego z Padwo
Środa Bazylego B.
Czwartek Wita i Modesta.
Piątek Julity i Justyna.
Sobota Inocentego M.
Niedziela Marka i MarlleI.

Cena prenumeraty
w

Łodzi:

rb. 8 k.
"
4Kwartalnie" . 2 Miesięcznie" - 67

Rocznie

Półrocznie

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńczy 5 k.
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Rocznie . . .
Półrocznie. .
Kwartalnie .
Miesięcznie .

1899 r~

Wschód g. 3 m. 36.
Zachód g. 8 m. 15.
Dłngość dnia g. 16 m. 39.
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ARTYKUŁY bez oznaczenia Iionorarynm Redakcya uważa za hezpłatne. Rękopismów drobnych nie zwracamy.
CENA OGł.OSZEN w "Rozwoju:" nN a d e s ł a n e" na l - ej stronnicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne egłoszenla za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lnb jego
miejsce.
Małe ogłoszenia po 11/~ kop. od . wyrazu (dla poszukujących pracy po l- ej kopiejce).
Reklamy I Nek '~ologl po 15 kop. za wiersz petitowy.
. . ---....&

29

2§@

-

KALENDARZYK TERMINOWY.
Jutro ..
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Chotymiła.
WYSTAWY: Salon artystyczny, ul. Zawadzka .M 3.
PANORAMA. Oblęźenle Paryża, Pasaż Szulca.
TEATR SELLINA przy ulicy KonlJtantynowskiej.
"Nitouche" operetka w 4-ch aktach Offenbacha. Poczatek
o godzinie 8 i pół wiee~orem.
'

W drażJiwej sprawie.
Jedną z najgor8zych plag, tl~apiących społe
czeństwa nowożytne; bo przez demoralizacyę podkopuje ona rodzinę, a szerzą!) zaraźliwe choroby
doprowadza do cherlactwa całe pokolenia - jest
nierząd kobiet,
zwłaszcza w wielkich
miastach,
zagrażający obyozajom publicznym.
•
Oddawn walczo/lo z tą straszliwą chorobą

używając w8zelkichmożliwych środków do jej

zniweczenia, lecz wszystko, cokolwiek przedsię
brano, okazywało się bezsil'nem i nares~cie potrzeba było pogodzić się z tern złem koniecznem,
kierując natomiast wszelkie wysiłki ku osłabieniu
skutków i ograniczeniu zarazy do możliwie najszczuplejszych ,g ranic.
Były czasy, gdy nierząd pl'ześladowano okrutnie, piętnując go hańbiącemi kal'ami, których
opis krew ścina w żyłach.
Dość wspomnieć o znanych w wiekach śred
nich wyświecaniach z miasta nierządnic, nie cofając się nawet przed gniewem możnych protektorów, jak to miało miejsce z Barbarą Zającz
kowską, kochanką Zygmunta Augusta.
Więzienie, chłosta, pręgierz, piętnowanie były to zwykłe kary, nakładane na nierządnice, nie
powstrzymywały jednak one nierządu, bo przyczyny rodzące tę społeczną chorobę tkwią głę
biej i nie tak łatwo, jakby z pozoru sądzić można, usunąć się dadzą.
Prześladowanie nierządu zamiast wytępieńia
szerzyło jeno jego szkodliwe skutki i przyczyniało się do rozwoju chorob zakaźnych, z któremi walka była prawie niepodobną·
Dotknięte nią bowiem oS,obniki, w obawie odpowiedzialności sądowej, chroniły się przed poradą lekarską, szerząc bezwiednie 3arazę·

Wreszcie badania

socyologów i moralistów

doszły do przeświadczenia, iż to "złe konieczne,"
wypływające z ułomności natury ludzkiej, którego zwykłemi a surowemi środkami wytępić nie-

podobna, bez jednoczesnego wzmocnienia poczucia
osobistej godności, umoralnienia jednostek i daleko idących reform społecznych, które zaimprowizowanemi być nie mogą, lecz powstać jedynie
mogą jako wynik rozwoju oświaty, dobrobytu i cywilizacyi, a przedewszystkiem przez wzmocnienie
uczuć humanitarnych, usuwających nedze, te rodzicielk~ wszelkich złych instynktó~ (najurodzajniejszy grunt dla wszelkiego rodzaju występków.

Zestawienie bogactw, wiOdących do naduży
cia, z nędzą klas pracujących były i są jednym

z najlepszych rozsadników rozpusty, nie licząc
wielu leszcze innych przyczyn, z ktorych najważuiejszą jest mnożenie się ludzi bezżennych wobec
coraz tru<;l.niejszych walk o byt i przez powoła
nje kobiety do pracy publiczl.).ej wSpólnie z meż
czyzną, ułatwienie stosunków niiędzy ohu plcia~i,
zwł~,8~cza wobep olbrzymiego ro~woju pr~enlysłu
fabryczpego, zatrudniającego cor:J,z liczniejsze rzeI;Ize kobiet.
Ani ' cr;as, ani miejsce nie pozwalają w luź
nym artykule rozebrać i należycie ro~jaśnić tych
wszystkich przyczyn, które powodują rozwój nierządu i do jego szerzenia się przyczyniają-i nie
o to bynajmniej nam idzie.
Sktiro ' atoli surowe śrDdki nie doprowadziły
do celu w walce z tą 'straszliwą .chorobą społecz
ną, państwa zniewDlone zostały do tolel'owania nierządu, starając się jednocześnie zatamować . jego
rozwój, i ograniczyć jego skutki. D~ środków
dążących do tego celu zaliczone zostały: urządza
nie domów przytułku i poprawy dla kobiet upadłych, ułatwianie pracy kobietom a przedewszystkiem ścisły nadzór nad prostytutkami, by ~ata
mować szerzenie się chorób zakaźnych.
Ten ostatni zwłaszcza środek w hygienie
miast wielkich zajmuje pierwszorzedne miejsce
. i .nietylko pilnie jest stosowanym al~ nadto czy}llą się wszelkie wysiłki, aby na.dzór nad upadłe
mi kobietami c6ra~ sk.uteczniejszym uczynić bez
obrazy jednak przyzwoitości ' publicznej i naraża
nia na szwank czci niewiast, któtych upadek,
aczkolwiek podejrzauy, stwiel'dzonym jednak nie
został.

Z samej natury rzeczy wykonywa,nie tego
rodzaju kontroli należy do organów policyi, przy
której we wszystkich prawie miastach ustanowiolłe są odpowiednie urzędy, specyalnie tylko zajmujące się nadzorem nad tego rodzaju kobietami.
Łódź, jako wielkie ognisko fabryczne, zatrudniające setki tysięcy robotników płci obojga, pilnego nadzoru nad upadłemi kobietami wymaga
może więcej, niżeli inne duże miasta w odmien.nych postawione warunkach. Ch(i)ćby jui z uwagi na róznolitość ludności Łódź zamieszkującej, na
wielką liczbę podróżnych z różuych krańców świa
ta, zjeżdźających się w murach naszego grodu
w celach handlowych a więc luduaści pienieżnej
i żyć lubiącej, nadzór nad prostytutkami bacz~iej
szym tu i daleko pilniejszym być musi.
Tymczasem, pr'ł;y formowaniu etatów dla policyi łódzkiej, nie utworzono specyalnego organu dozorującego tego rodzaju 'kobiety. Powierzenie zaś nad nimi nadzoru naczelnikowi policyi śledczej, obarczonemu nadmiarem pracy nie
rozwiązało kwestyi, która coraz to bardziej stawała się palącą i dziś usprawiedliwia poniekąd
twierdzenie, jakoby nier~ąd rozwijał sie w Łodzi naj zupełniej swobodnie.
•
Cóż bowiem znac;-;y 182 prostytutek zaregest~ówanych tam, gdzie liczą się 'One na tysiące?
NIe pozostaje więc nic iffńego nad utworzenie
w skł~dzie policyi łódzkiej specyalnego organu,
dozorUjącego nierządnice a wówczas dopiero zginą z bruku łódzkiego owe ćmy nocne, zakała
miasta, rumieniące policzki kobiet uczciwych, które doŚĆ ,późnym wieczorem nie mogą się same pokazywac na ulicach Łodzi.

Q

s

W miarę wzrostu Łodzi i z uwagi na s~e
cyalne w tej mierze warnnki, nadzór nad merządem wymaga specyalnego organu, li tylko
sprawie tej poświęconego, jeżeli . <;I.obl'e obyczaje
i zdrowie mieszkańców nie mają być narażone na
poważny szwank. Tak zaś, jak się ta rzec\'. przedstawia dotyc,hczas, zadowolnić ona może zaledwie
P?trzeby: jakiego trzeciorzędnego miasteczka, lecz
mgdy me może być wystarczającą dla wielkiego
ogniska przemysłowego.
Przemawia zatem i wzgląd na zdł'owie ogołu, silnie zagi'ozonego, pl'zez brak tego rodzaju
nadzoru, nawet w swych ..ogniskach domowych,
do których nader łatwo wcisnąć się może i wciska prostytutka w postaci pokojowej, kucharki
lub panny służącej, jeżeli znajdzie potrzebę zamaskowania chwilowo swego 'Ohydnego rzemiosła.

N.

Na

słońce!

Pod powyższym tytułem umieścił niedawno
w "Tygodniku Ilustrowanym" znany poeta Ignacy Grabowski piękny artykuł, nawołujący mło- '
dzież miejską do urządzania wycieczek zbiorowych.
Kończy on go następującemi słowy:
"Dzisiaj, gdy z wielkich miast powstały olbrzymie cieplarnie o dusznem, parnem powietrzu
gdzie więdną duchy ludzkie, gdy niemoc ducho~
chowa, którą myśliciele ~chrzcili mianem zwyrodnienia, a literatura dekadencyą, toczy społe
czeństwa, dzisiaj uzdrawianie ludzi za pomDcą
siły przyrodzonego żywiołowego środowiska, jest
niemal naj pilniejszą potrzebą dla miesźczan".
. '. Bo bez przestworu, bez żywiołu. bez
słońca duszy ludzkiej
niema siły wydać ani
anielskiego tchu wesela, ani demonicznego jęku
bólu".
A komui więcej takie uzdrawianie przyrodą
I
potrzebne, niż nam - łodzianom?
Zamknięci w ścianach fabryki lub biura,
pracując nieraz po kilkanaście godzin na dobę,
czyż nie łakniemy słońca, powietrza, bez którego
więdną nietylko duchy nasze, ale i ciała. Najwymowniejszym chyba dowodem tego jest las
miejski latem w niedzielę każdą i święta są
. przeładQwane pociągi, w których ludzie duszą
się po prostu, byle tylko choć kosztem niewygod
odświeżyć cokolwiek piersi .i mózg po za miastem.
Ale czy sam wyjazd bodaj kilkakrotny do
Bedonia naprzykład, Koluszek i t. p., wy8tarC2.a
I już. Nie jest że to zaledwie nie półśrodek nawet, ale że tak powiem ćwierć-środek tylk'O?
Naturalnie, iż dla wielu tysięcy przedstawia
się on jako jedyna ich położeniu możliwość, ale
kto tylko jest w stanie oderwać się od kieratu
zajęć codziennych na dni kilkanaście, niech posłucha tego okrzyku sędziwego pieśniarza i pośpiesza czemprędzej "na 8łońce".
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"W góry, w pola, na czas

dłuiszy!"
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Zbierajmy się po 10 - 15 osób i w drogę!
Niestowarzyszonym pozostaje droga wsk a...;
Kasa Mianowskiego w Warszawie niema ani
Sekcya hygieny wych!)wawczej w warszawskiem zana wyżej (Sekcya Tow. Hygienicznego) oraz jednego zapisu, pochodzącego z Łodzi, a w liczwskazówki ludzi starszych i doświadczonych. bie swych członków liczy zaledwie cztery osoby,
Towarzystwie hygienicznem podaje (podług słów
p. Grabowskiego) następujące na początek marszzamieszkałe w grodzie bawełnianym: współwła
"Na słońce zatem!"
K. RL*
ściciela fabryki, buchaltera. lekarza i dyrektora
ruty:
Kazimierz nad Wisłą, Sandomierz, Opatów,
banku.
"') Jeźeliby ktoś z młodzieży zechciał wyhrać się na
Słupia św. Krzyż., Bodzcntyn, Łysica (kościół
Trochę zamało!
zhiorową wycieczkę, zeehce przysłać swój adres do ReNatomiast
wznowionym ma być projekt urzą
św. Katarzyny), Kielce, albo: Częstochowa, Dą
dakcyj w kopercie zatytułowanej "Na słońce" .;tła porozubrowa Górnicza, Olknsl, Ojców, Miechów, Chęci mienia się zemną.
dzenia w Łodzi wyścigów konnych i założenia
lIY, Kielce, :tlbo: Warszawa, Czerwińsk, Płock,
tingel-tanglu.
Włocławek, Ciechocinek, Łowicz, Skiel'Uiewice.
Dla Łodzi moŁnaby ułożyć kilka innych jakichś planów . .
Co do wal'Unków praktycznych, tak pisz·e
p. Gr.: "Trwanie POdl'ÓŻY od 2 do 3 tygodnj.
Koszt na osobę rub. 20. Wiek młodzieży od lat
Biblioteka i czytelnia. Dowiadujemy się, że
16. Liczba uczestników 1'5. Wydział hygieny
Korespondenci pism warszawskich nieraz dają
28
maja
8. st, p. guber~ator piotrkowski zezwowychowawczej opracowuje zresztą w tej mierze o Łodzi informacye bardzo mylne.
wskazówki, a rodzicom, którzy pragnęliby doJedno z pism pOl'uszyło-i slusznie-spt'awę lił na utworzenie biblioteki i czytelni przy Stofaktorów łódzkich. Po bardzo trafnych uwagach warzyszeniu nauczycieli chrześcian m. Łodzi.
starczyć synom zdrowia i rzeźkiej myśli radzimy
Egzaminy wśtępne w szkole handlowej będą
zwracać się do Ks. ' Gralewskiego, lub sekretarza
znajdujemy mniej trafne zakończenie.
się
odbywały
w następujących dniach:
Bo-według
autora
nic
dziwnego,
że
tak,
wydziału d-ra Piotrowskiego."
,
Do klasy podwstępnej: wtorek 13 b.
Naturalnie, że obliczając koszty podróży na a · nie inaczej dzieje się u nas w Łodzi, albowiem
20 mniej więcej r.ubli, mowy być nie może o ja- liczna rzesza majstrów fabrycznych nie posiada m.-arytmetyka; środa 14 b. m.--język rosyjilki
kimś komforcie. I o to zresztą bynajmniej nie
dotychczas w Łodzi swego stowarzyszenia, a sek- ustne i piśmienne; czwartek 15 b. m.-religia dla
chodzi. Poprzestawanie na małem wydaje w tych cya techniczna, istniejąca przy miejscowem To- żydów; piątek 16 b. m.-język polski i kaligrawarzystwie popierania ~andlu i przemysłu, nie fia; sobota 17 b. m.-religia dla chrześcian.
razach . zbawienne rezultaty.
Do klasy wstępnej: wtorek 13 b.' m.
W' zeszytach "Ateneum" z grudnia i lutego życzy sobie "popuhiryzować" się i zająć się loopisuje W. Lutosławski swe "Wycieczki Iberyj- sem majstrów, jak również i istniejące z dawien kaligrafia i rysunki; środa 14 b. m.-arytmetyka
skie", któ:'e oprócz wielu ciekawych szcze~ółów dawna stowarzyszenie majstrów tkackich, będąc ustna i piśmienna; czwartek 15 b. m. - polski,
co do półwyspu Pirenejskiego uderzają przede- nawskroś Towarzy"stwem niemieekiem, nie życzy I francuski, niemiecki i religia dla żydów; piątek
wszystkiem czytelnika zdrową dziwnie młodzień widzieć wśród siebie ludzi, których nazwiska koń 16 b. m. - język rosyjski pi~m. i ustny; sobota
17 b. m.-religia dla chrześcian.
czą się na "ski" lub "cz."
\lzością·
Do klas I, II, III i IV: wtorek 13 b. m.
Otóż
możemy
zapewnić
p.
korespondenta,
'
że
Opowiada w nich szanowny fill)zof, jak, policzna rzesza majstr6w fabrycznych posiada whl- polski, ft'ancuski, niemiecki piśm.; środa 14 b.
siadając około dwóch setek rubli w kieszeni,
Bne stowarzyszenie, dobrze zorganizowane · (dla m.-matematyka . ustna i piśm. oraz kaligrafia;
przewędrował pieszo o chlebie, serze i o~ocach
czwartek 15 b. m,-polski. francuski, niemiecki
wiadomości korespondenta podajemy adres lokalu:
wszerz i wzdłuż Hiszpanią·
O takim właśnie wędrowaniu, prawda że Główna N.! 17), że stowarzyszenie powyższe walczy lIstny oraz religia dla żydów; piątek Hi b. m.przez "dzikie kraje", marzył każdy z nas cbyba energicznie z · faktorami i w tym celu używało język rosyjski piśm. i ustny oraz rysunki; 'Sobota
w swych latach dziecinnych jako o najwyższem nietylko pośrednictwa prasy miejscowej, lecz 17 b. m.-religia dla chrześcian, geografia i nauki
przyrodnicze dla klas II, III i IV, historya dla
zwracało się kilkakrotnie do fabrykantow z zaoszczęściu.
kI. IV. Początek egzaminów o g. 9 rano.
A więc zrzeszajcie się młodzi i "na słońce"! fia rowaniem swego pośrednictwa, że nakoniec Brak wykładu religii katolickiej w niektórych
Najgorzej z urlopem, ale byle go otrzymać, jak to widać ze sprawozdań, pomieszczanych mię
to zresztą koszt niewielki, ti'udności ~ poboczne d:~y iunemi i w "Rozwojb."-obsadza posady bez szkołach. W "Wieku" czytamy w kOl'Cspondencyi
łódzkiej:
pomocy faktorów.
też łatwe do przełamania, a co przyjemnych,
Stowarzyszenie majstrów tkackich, istniejące
Niektórzy rodzice uskarżają się, , iż w kilku
zdrowych wrażeń i pożytku!
Nawet i z urlopem panowie pryncypałowie przy ulicy Piotrkowskiej .fil! 100 jest cechem, do szkołach prywatnych, utrzymywanych przez ewan~
lIie powinni się zbytnio drożyć. Leży to w ich którego mogą należeć tylko majstrowie tkaccy, gelik6w, nie jest wykładana nauka religii katoużywający warsztatów ręcznych, ma więc inne
lickiej, aczkolwiek do ~zkół tych uczęszczają dość
własnym interesie.
Przedewszystkiem należałoby się zająć ta- cele, niż Stowarzyszenie wzajemnej pomocy maj- licznie dzieci katolickie.
Dzieje się to zwłaszcza w szkołach prywatIdemi wycieczkami towarzystwom cyklistów "Lu- strów fabrycznych.
nych; istniejących na przedmieściach, gdzie miesztni", sub.jektów, majl:ltr6w tkackich i td. Pierwsi
*
ka uboższa ludność katolicka, która nie może
mają już jedno ułatwienie-koła. Czyż pod@bne
*
*
Lód:!., miasto milionów, zdobytych między posyłać swych dzieci do prywatnych szkół miejwycieczki nie są o całe niebo wyższe od wyści
gów i "poczt objazdowych", które oprócz bez- innemi dzięki nauce i wiedzy fachowej techników, skich, w ktorych naukę teligii wykładają księża
inżynierów, chemików itp. nie umie popierać inprefekci.
treściwego, a na słabe głowy ujemnie działają
Wskutek tego dziecko robotnika fabrycznego
cego hałallu, żadnej, a żadnej korzyści nie przy- stytucyj, mających na celu pomoc osobom, pracującym na polu nauki.
lub też biednegu rzemieślnika, nie nauczywszy się
noszą?

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~±5~~~_~_~~~~~~.&~~~~~'

66)

Piotr Sales.

SAMOTNICE.
Romans w trzech

częściach.

Z f"ancuskiego p1"z,etozył Bolesław LondYliski.

(Dalszy

ciąg-N.!

129).

W dzień otwarcia, nie było sprawozdania,
w któremby rzeźbiarz nie zajął naczelnego miejsca.
Oczywiście, Paweł Darsan nie chciał czytać
tego wszystkiego i nigdy nie czuł większej pogardy do narzucanych zdań dzienników, które
abonował.

Ale już od samego rana pani Darsan miała

całą paczkę pism na ł6ż~u, i :ę:enryka, z twarzą
w ogniu, z włosami w l1l~ładzle: w szlafroczku
niedopiętym, odczytywała Je z mą razem.
A była to już przejmująca radość, gdyż powodzenie uwydatniało się wsz~dzie i :lo urzędow~
notatką ogłoszoną przez Parneta, a zwiastującą
natchnie sensacyjny debiut młodego artysty, o którym jeszcze nikt nie wiedział, który nie uczęsz
czał do żadnej szkoły i któremu jedynie rzeź
biarz Talgrain rad kilku udzielił. Artysta oryginalny, talent samorodny. który nie uaśladował
żadnego z mistrzów żyjących, ale był wierny tak
wdzięcznej szkole XVIII-go wieku, tak żywej
tak hliskiej natury, pomimo swo,ej wymuszoności
i co najbardziej cechowało rodzaj Gastona de
Naiiant, to, że ten wdzięk dawny umiał pogodzić
z wypukłością kształtów najwspółcześniejszą, najdostojniejszą·

" ... Tak, bez wątpienia
wołał Parnet,
jego biust młodej panienki taki uśmiechnięty, taki figlarny, nieomal złośliwy, wywołuje zaraz
myśl o dworze Ludwika XV; ale jego dzieło kapitalne "Hafciarka" sprowadza nail, bez zwłoki,
do tego końca XIX wieku, w którym poważne
myśli opanowały młode główki. Czujemy, że
przed chwilą była ona zajęta pracą, tem kawał·
kiem starego aksamitu, na którym ·snuje swo~e
hafty, i nagle niepokój oderwał ją od pracy, jest
bowicm niepokój w jej pięknem . spojrzeniu, a nawet hadając je dłuzej, znajdujemy tam prawie
objaw buntu. W ten sposób, ta postać wciela
w sobie cały dramat!
"Nigdy kawał gliny nie dał nam tyle wyrazn życia. Zgadujemy całą historyę: młode dziewczę ze tltarego rodu zmuszone jest uciec się do
do tych mały(}h robótek, które nabywała kiedyś
dla swoich dobroczynnych jarmarków lub dla ozdobienia swojej sypialni. Jeden z tych dl'amatów
tak częstych w życiu stolicy!. .. Nagle, wspomni enie przeszłośei wśliznęło się pomięd.zy haft i jej
oczy. Przypomina ilobie świetną egzystencyę dui
ubiegłych,
hołdy, których była przedmiotem...
Opuszczono ją i 'to ją burzy... Ale jest dumną,
pełną odwagi, znać to po arkadzie jej powiek, po
rysunku jej czoła, po ogniu jej ilpojrzenia, gdyż
żar bije z j~j oczu; i za chwilę, wrócI do roboty
silna i mężna, spokojnie patrząca w przyszłość,
ufna w ostateczną sprawiedliwość wszechrzeczy...
Otóż to jedna z części tego świata myśli, jakie
wywojuje piękna figura pana Gastona de Naizant".
- Ile rzeczy w jednej figurze! - rzekła pani Darsan z uśmiechem.
Henryka omało się nie rozgniewała.
Jakto! Mowa o synu mamy, a mama

I

I

żartuje

sobie z tej krytyki?
Krytyki!.. Hm! Tu niema Jej wcale i lękam się. czy w zapale. nasz przyjaciel Parnet
swe przebrał miary. Zresztą idź i ubieraj się
prędko; niech ojciec dziś na ciebie nie czeka.
- Ależ nie! ' - zawołała Henryka, zrywa-

iąc się.

I nagle, pełna niepokoju dokoła:
Ach, mamo, mamo, czy tylko

zwycię-

żymy?

Prośmy Boga, ażeby nas wspierali-odpoprostu pani Darsan.
W istocie, panna Henryka była zdania, że
łaska Boża byłaby dla nich wielką pomocą, ale
że Pan Bóg pomaga zazwyczaj tylko tym, co po.magają sobie sami, jęła sobie tedy planować,
w jaki sposób ujmie dziś ojca.
Najprzód, była gotową na dziewięć minut
przed jedenastą i to przyniosło jej taki komplement od pana Darsana:
- Na jakąż to pamiątkę zmieniłaś dzisiaj
twoje nawyknienia?
Bo zmieniła je zupełnie: nie miała ani ziarnka pudru na policzkach, pomimo obawy, która
mogła ją zrobić czerwoną jak piwonia, ani odrobiny pomadki na ustach, chociaż paliła je lekka
gorączk~; sznurówka w gorsecie była również
bardzo wolną· ..
Darsan zauważył to odraz'l:
- Tak powinnaś chodzić zawsze, wtedy
miałabyś oddech swobodny i trawienie w po-

-

parła

rządku.

I nie powiedziała aui jednej niedorzeczności
przez cały czas śniadania. A jednak konała
z chęci paplania i co chwila brała ją ochota
do śmiechu.
(d. c. n.).
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pacierza od ojca lub matki, którzy pracują przez
dzień cały po za domem, ukończywszy taką szkołę i nauczywszy się jako tako czytać i pisać,
niema naj mniejszego pojęcia o obowiązku czło
wieka względem swego Stwórcy i względem swych
bliźnich, a natomiast jest najpodatniejszym materyałem i podścieliskiem do hodowli w niem wszelkich zarazków upadku i demoralizacyi.

I

Zabawa drukarska.
Pracownicy zakładów
drukarskich Zonera urządzili wczoraj w lesie
miejskim zabawę, na której zebrało się przeszło
500 osób.
Bawiono się ochoczo i wesolo do ,późnego
wieczora.
Majówka mularzy. Dorocznym zwyczajem
majstrowie cechu mularskiego urządzają w roku
bieżącym wycieczkę do lasu.
Teren zabawy obrano po lewej stronie szosy
Konstantynowskiej w lesie miejskim:
W y.cieczka odbędzie się prawdopodobnie,
jeśli dopisze pogoda, w nadchodzącą niedzielę·
Wyścigi. Miejscowy oddział Towarzystwa
,c yklistów "Union" urządza w niedzielę 18 b. m.
o godz. 7 rano na szosie pomiędzy ZgierzeJIl
i Strykowem wyścigi sŻQsowe.
Program wyścigów następujący:
1) Bieg wstępny ogólny. 6 wiorst. 3 uagrody.
2) Wyśćig na mistrzowstwo łódzkiego oddziału, dostępny tylko dla członków. Dystans 20
wiorst. Zwycięsca otrzymuje duży medal srebrny, przeznaczony od głównego zarządu Tow.
cyklistów "Union" w Petersburgu i opaskę ze
znakiem Tow. na rękę. Drugi i trzeci otrzymują po medalu.
3) Bieg seniorów. 6 wiorst, dostępny dla
jeźdzc6w w wieku nad 30 lat. 3 nagrody. ,
4) Bieg na tandemach. Wiorst 20, dostępny
dla wszystkich, 2 lub 3 pary żetonów.
5) Bieg klubowy. Dystans wiorst 10, dostę
pny tylko dla członków, 3 nagrody.
6) Bieg główny ogólny, 15 wiorst, 3 nagrody.
7) Bieg na tandemach, wiorst 15, dostępny
tylko dla członków Tow. cykl. "Union", 2 lub
3 pary nagród.
Meldunki przyjmows'ne będą do piątku 16
b. m. włącznie.
Teatr letni. Co znaczy wyborna reżyserya
obok świetnej gl'y aktorskiej dowiodła nam onegdaj i wczoraj ograna, jak stare skrzypce "Nitouche" zgromadziwszy w teatr1.e letnim liczny zastęp widzów, z najlepszych sfer towarzyskich naszego miasta. '
Ale bo też panią Zimajer chciałoby tlię co·
dziennie nieled wie widzieć i słyszeć gl'ającą rolę
Dyonizy de Flavigny, takie tam wszystko subtelnie wycieniowane ' i do takiej doprowadzone doskonałości, że słusznie i spl'awiedliwie grę pani
Zimajer nazwać należy ostatnim wyrazem gry
wodelistki, zdumiewającej lekkością, swobodą
i wyzyskaniem najdrobniejszych szczególików.
Koroną tej gry artystycznej jest duet koci
Varneya, który oboje wykonawcy p. Zimajer i p.
Rapacki po parę razy powtarzać musieli na natarczywe żądanie publiczności.
Po zatem całość świetnie wyreżyserowana,
tudzież wystawiona z dużym nakładem kosztów
i pracy, korne i dobrze ze~piew~ne z sobą chóry,
wyśmienita orkiestra pod b::l.tutą p. Weissa tworzyły zespół, którego nie powstydziłaby się scena
pierwszorzędna.

Dodajmy do tego wyborną grę pani Trapszo
w roli przełożonej pensyonatu, doskonałego majora w grze p. Trapszo, świetną Korynę z arcykomicznemi jej kupletami, a przytem pełną życia
i temperamentu w grze p. Heleny Rapackiej, kt6rej dzielnie sekundował p. Nynkowski, jako dyrektor teatru, komicznego Lorio-p. Morozowicza
i klasyczną odźwierną p. Dąbrowską, a wreszcie
niezrownanego w roli Celestyna p. Rapackiego,
który i za grę przewyborną i za piękny śpiew
na wielkie w roli tej zasługuje pochwały, a bę
'd ziemy mieli nNitouche," jaką nader rzadko spotkać można na scenie, zwłaszcza prowincyonalnej, nierozporządzającej zbyt bogatemi środ
kami.
Jutro "Nitouche" grana będzie po raz trzeci,
poczem ustąpi miejsca "Kapitanowi Dreyfus,"
okolicznościowej bombie p. Brzozowskiego, napisanej podobno bardzo zręcznie pod wzgl~dem
scenicznym.
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"Kapitan Dreyfus" grany będzie od czwartku aż do niedzieli.
W czorajsze popołudniowe przedstawienie zgro madziło również sporo wid~,ów, a siłą przyciąga
jącą był "Pan Benet" Fredry z p. Trapszo w roli
tytułowej, zagrany bardzo dobrze.
"Kolejarze". Wobec tego, że "Kolejarze",
komedya 4 aktowa, którą niebawem wystawić
zamierza. Towarzystwo dramatyczne Zimajer·
Trapszo, obiegała swego czasu wtlzystkie sceny
polskie pod 1hmą ŁąfJiński-Michalski, czuję się
w obowiązku wspomnieć:
,
Komedyę "Kolejarze~ napisałem w Włoszycy
pod Nieszawą wówczas, gdy z ś. p. Henrykiem
Michalskim nietylko żadne nie łączyły mnie stosunki, ale nawet nie komunikowaliśmy się z sobą,
bodaj listownie. Nosiła ona pierwotnie tytuł:
"Wielcy i mali" i pod tym tytułem przedstawiona
była dyrekcyi teatrów warszawskich.
W rok po napisaniu l'7.eczonej komedyi spotkałem się z ś. p. Henrykiem Michalskim, który
zaproponował mi spółkę literacką. Do spółki tej
jako pierwszą jej pracę złożyłem "Wielkich i małych", którzy z inicyatywy ś. p. Michalskiego
przemianowani zostali na "Kolejarzy" i przy pomocy jego starań przyjęci do wystawienia na
scenie teatrów rządowych w Warszawie z dodaniem nazwiska ś. p. MichalSKiego, jako współ
autora.
Ponieważ następnie spółka nasza rozwiązana
została, nie wyd~wszy żadnych owoców, a w "Kolejarzach", oprócz tytułu, wszystko jest wyłączną
moją własnością, co dowodami, jako to bruliony,
plan sttuki i pierwszy jej egzemplarz, stwierdzić
mogę, nie widzę więc dobrej racyi utrzymania
w dalszym ciągu na afiszu nazwiska ś. p. Henryka Michalskiego, jako współautora sztuki, i jeżeli kiedykolwiek "Kolejarzy" grać jeszcze będą
na scenie, wystawiac ich zamierzam wyłącznie
tylko pod własnem nazwiskiem, jako jedyny i wyłączny ich autor.
Stanisław Łąpiński.
Nowa pensya. Jak słyszeliśmy, miastu naszemu przybędzie jeszcze jedna pensya żeńs~a,
zakłada ją pani ArIet, właścicielka biura nauczycielek do współki z panną Tymieniecką·
N owy zakład' mieścić się będzie przy ulicy
Piotrkowskiej.
Ofiary. Artysta malarz p. Modenstein złożył
w .naszej redakcyi rb. 4 zebrane od państwa H.
Z. G. T., przeznaczając kwotę tę na biednych:
w połowie dla chrześcian, w połowie dla żydów.
Współpracownicy ' z fabryki Rosenblata
złoży li w naszej redakcyi na pogorzelców w domu Tennenbauma rb. 23 kop. 15 i na cierpią
'c ych głód w Samaryi [rb. 19 kop. 15.
Z ruchu tramwajowego. Z dniem wczorajszym pociągi tramwajowe na linii Helenów-Paradyz poczęły kul'sow~Ć od godz. 5 rano do g.
12 w nocy.
, Dziś o g. 8 m. 55 zerwał się przewodnik
tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej pomiędzy
ulicą Pasaż·Meyera i Przeja'Zd.
Ruch tramwajowy skutkiem tego został
wstrzymany na dwie godziny.
Po naprawieniu przewodnika ruch h'amwajowy przywrócono około g. 11. rano.
Naprawa bruków. Według umowy z miastem
przedsiębiorca naprawy bruków w Łodzi winien
utrzymywać przez cały ciąg czasu, określony
w kontrakcie, bruki w należytym porządku, za
umów:ioną sumę, wypłacaną z kasy miejskiej coroczme.
Pominąwszy, że na wielu ulicach bruki wiele
pozostawiają do życzenia, prżedsiębiorca stara
się jeszcze o jaknajoszczędniejszą reperacyę ich,
z~prowadzając nawet taką oszczędność, jak pozostawianie błota i ziemi, przesiąkniętej zarazkami, na placach prywatnych, zamiast wywoże
nia jej po za miasto.
Podobny wypadek będzie wkrótce przedmiotem rozpraw sądowych.
,
Węgiel. Wielkie zainteresowanie wywołało
odnalezienie pokładów węgla kamiennego pod
miasteczkiem Połańcem w sandomierskiem.
W ubiegłym tygodniu zjechała komisya z inżynie~em gorniczym, w celu spisania odpowiedniego protokółu o tem odkryciu. Warstwa węgla
jest gruba przeszło 6 stóp. Dalsze poszukiwania
prowadzą pp. Herzberg i Słomnicki z Łodzi i p.
Markus z Będzina.
Mieszkańcy Połańca nie posiadają się z radości wobec tak pożądanego odkrycia, gwarantu-

jącego
I

wzrost dobrobytu w ubogiem d\1tychczas
miasteczku.
J
Syndykat tekturowy. W miesią'Cli' lutym odbyło się parę posiedzeń w Łodzi w sprawie zawi~~ania syndykatu tekturowego.
Na posiedzeniach tych fabrykanci postanowili
,
stałą cenę za najsłabtlzy gatunek tektury rb. 4
kop., 75. za centnar, na inne wyroby ułożyli odpowledlllą taksę. Przytem uchwalili otworzyć
I:Itały skład wszystkich stowarzyszonych fabryk.
Ażeby każda z przystępujących do syndyka~u oSłóżb dotrzymała zobowiązania, postanowiono,
ze z o ą na pewną sumę tektury do składu.
. Posie~zenia tymczasem odbywały się jeszcze
kllkakrotllle, aż wreszcie na jednem z odbytych
vrzed pam dniami posied~eń postanowiono syudykat roz~iązać, gdyż, jak się okazało, niektórzy panOWie, korzystając z ustalonej wyższej ce~y, vozbywali s":6j towar o wiele niżej, znajduJąc chętnych odbIOrców.
yv obec tego skład i biuro syndykatu będzie
rozw~ą~ane, ale co .smutniejsze, ' że niektóre pow~ż~leJsze fit-my, ltcząc na umowę stałą z innymI fabrykantami tektury, poniosły już pewne
straty, szczęściem niezbyt duże, bo dobiegające
do tysiąca rubli, a oprócz tego naraziły sobie
niektórych od bioreów.
. Bona fmncuska, Klal'ysa Lair, o któl'ej piw NI'. 127, że uciekłtlzy od państwa X,
znaleZIOna została na polu wsi Stoki wtlkutek
silnego reumatyzmu, musiała być odwiezioną do
szpitala Poznańskich, gdzie dotąd znajduje sie,
a lekarze godiwie zajęli się jej wyleczeniem. •
Sprawdzanie zapasowych żołnierzy w pow.
łódzkim odbywać się będzie nadal w następujących tel'min:wh:
'
W duiu 16 b. m. w Zgierzu; vr dniu 17 we wsi
Ł~giewniki z gmin Dziel'Żońznia, Łagiewniki, Luć
mierz i :Nowosolna; w dniu 20 we wsi Rokicie-stare,
z gmin Chojny i Bruss; w dniu 22 we wsi Stefanowie z gmin Wiskitno, Brójce i Gospodarz;
w dniu 24 we wsi Kruszewie z gmin Żeromin
Górki i Czal'nocin; w dniu 27' w osadzie Al~
ksandrów z gmin Brużyca, Rombień i Nakielnicu
i w dniu 30 b. m. na folwarku Bełdów z gmin
Bełdów, Babice, Puczniew i Rszew.
sahśm1

Poźary.

Wczoraj o godzinie 8 wieczorem wynikł pow sklepie galanteryjnym przy ulicy Piotrkowskiej
pod M 103, do którego wezwano II-gi oddział straży
ogniowej.
Ogień ' przed przybyciem straży ugasili domownicy
'
i straż nie była czynną.
- W nocy około godziny 1 ukazała się łnna w południowej stronie miasta.
Paliły się zabudowania gospodarskie w Wiskitnie pod
Łodzią, lecz straż do pożaru nie wyruszała.
żar

Narzeczony z fachu. Przybyły do Łodzi niejaki Franciszek Błaszczyk 22 lat liczący, zamieszkały przy ulicy
Cegielnianej pod ~ 82, oświadczył się niejakiej Maryannie
Jabłońskiej, zamieszkałej przy ulicy Ogrodowej pod M 4ó.
Do urzeczywistnienia związkn małżeńskiego Błaszczyk
zażądał od Jabłońskiej kupienia mu spodni, oraz poniesienia pewnych kosztów na zapowiedzie i ślub.
Jabłońska kupiła swemu przyszłemu mężowi żądaną
część ubrania, a gdy wziąwszy pieniądze, ćhciała iść dać
na zapowiedzie, została ograbiona przez Błas'zczyka, który
wyrwawszy jej z ręki portmonetkę zbiegł.
Narzeczonego z fa.chu ujęła policya śled('za i pociągnęła do odpowiedzialności.
Miły pasażer. Do dorożki' M 429 wsiadł jeden pan
elegancko ubrany i kazał dorożkarzowi jechać do Rudy
Pabianickiej.
Przed domem M 116 na ulicy Piotrkowskiej zatrzymał dorożkarza dla załatwienia interesu, a ponieważ brakło
mu "drobnych" prosił dorożkarza o danie mu na chwile
ÓO kopiej ek.
•
Po otrzymaniu gotowizny znikł pasażer bez śladu
a dorożkarz jako "zajęty", czekał na niego napróżno trzy
godziny.
Małoietnl złodzieje. Wczoraj agenci policyi śledczej
ujęli dwóch lO-letnich złodziei, którzy od pewnego czasu
nadzwyczaj zręcznie popełniali kradzieże za pomocą wytrychów.
Aresztowanymi są Szlama Holenter i Samuel Buks.
Ostatnią kradzież popełnili oni z mieszkania Lejzera
Janowicza przy ulicy Cegielnianej pod M 52, gdzie skradziono różne rzeczy, wartości 293 rb.
Holenter i Buks przyznali się również i do innych
kradzieży i wskazali miejsce, w którem zakopywali skradzione rzeczy.
Skradzione rzeczy i pieniądze zostały odebrane.
Kradzieże.
Zamieszkałemu
na Bałutach przy ulicy
Zielonej pod M 9 Rochowi Filipczak, skradziono z mieszkania za pomocą dobranego klucza l'zeczy" wartości rb. 60.
_ Zamieszkałemu przy ulicy Nowo-Wodnej pod M 36
Stanisławowi Fronczek, skradziono różne rzeczY, wartości rb, 80.
Z powodu iej kradzieży aresztowano podejrzanego G.
_ Zamieszkałemu przy ulicy Średniej pod .:M 82 Józefowi Sprużyńskiemu A. L. skradł różne rzeczy, wartości rb. 20.
.
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0natsschrift fiir Textilindustrie" zamieszcza wiad.omości o obecnym stanie przemysłu włókienne
go w Królestwie Polskiem i na Litwie.
Rok 1898 był dla rożwoju przemysłu bawełnianego w Królestwie Polskiem i na Litwie
nadzwyc'zaj pomyślny.
Z końcem roku 1897 nadeszły bardzo 1 wielkie zamówienia. Ażeby je w terminie wykonać,
musiano wiele zakładów powilikszyć. Wynikłe
stąd podwyższenie produkcyi spowodowało wię
kszą potrzebę nędzy-tak, że krajowe przędzal
nie nie mogły potrzeby tej pokryć. Nadto ceny
przędzy tak znacznie poszły w górę, że uznano
korzystniejszem większe ilości cieńkiej przędzy
bawcłnianej pomimo wysokiego cla sprowadzać
z zagrnnicy, a mianowicie z Niemiec, Austryi
i Anglii.
Naturalnie, że stan rzeczy oddziałał pobudzająco na przędzalnictwo krajowe tak, że i tutaj wzięto się do rozszerzenia maszynowych urządzeń.

W Łodzi. która w konkurencyi żarliwej
z Moskwą stała się ogniskiem przlidzalnictwa bawełnianego w tej części Cesarstwa, założono 12
nowych przędzalni, a istniejące fabryki ustawiły
tyle nowych maszyn, że iloŚĆ wrzecion wzrosła
okrągło o 200,000, czyli o 33 proc. Wszystkie
te wrzeciona z końcem lata r. b będą już w peł
nym ruchu.
Dowóz przędzy lnianej do Rosyi w r. 1898
zmniejszył się- wskutek uskutecznienia zarządzeń
celem wyrobu delikatniejszej przędzy w kraju
i obecnie z Irlandyi i Belgii sprowadza się tylko
surowy len, ażeby go prząść w kraju. Surową
bawełnę-z powodu taniości-sprowadzają ' przeważnie z Ameryki, dużo jednak jeszcze produktu
egipskiego używa si.ę do przędzenia. Indyjska
bawełna mało tu znalazła odbytu.
PrzeIi:iysł tkacki w Łodzi Wzrósł w tym samym filtosunku jak przędzalnictwo. Ustawiono'
wogóle około 15,000 nowych krosil'n tkackich,
a najwięk za z fabryk w Łodzi posiada ich już
obecnie 5,000, fi, tego 900 nowych, ustawionych
w nowo wystawionym, a 2,000 , krosien obejmującym budynku.
Inna wielka firma kazała wystawić .budynek
na pomieszczenie 1,100 krot!ien tkackic,b, w którym ustawiono bądź to nowe, bądź też stare maszyny, a dawny lokal tkacki zapełniono maszynami do przędzenia.
Trzecia znowu firma wzniosła budynek na
1,000 krosien tkackich. Wreszcie, pomijając drobne fabryki, ktore w mniejt!zych rozmiarach rozszerzyły swe pracownie, ustawiono w różnych
wiekszych zakładach po 250 do 500 krosien. Tak
sa~o rozszerzyły się znacznie przędzalnie wełny
i kamgarnu. .z. rozszerzeń w maszyneryi przę
dzalniczej skorzystali głównie angielscy fabrykanci maszyn, podczas gdy znaczną część maszyn
tkackich sporządzono w samejże Łodzi.
Popyt w zakresie towarów bawełnianych był
w 1'. 1898 bardzo ożywiony zarówno na połud
niowych targach, jak w centrum kraju. Natomiast Syberya spotrzebowuje jeszcze bardzo mało wyrobów. Dowóz .zwykłych towarów baweł
nianych z zagra.nicy ma' bardzo słabe widoki, bo
fabrykantom tym byłoby trudno wytrzymać konkurencye z miejscowymi z powodu wysokich cel
i frachtbw. Proste wyroby moskiewskich fabryk
w zupełności odpowiadają potrzebom; oprócz tego
kilka znaczniejszych fabryk w Królestwie poczę
ło wyrabiać wytworniejsze, bielone, farbowane
i drukowane materye, welwety i inne specyalności fabryk moskiewskich.
Właściciele pewnej przędzalni w Łodzi zało
żyli fabrykę tkacką, produkującą jako nowoŚć
w tym okręgu, ' bawełniane materye na ubiory
meskie. Wyroby te, odwzorowujące najnowsze
m~tel'ye wełniane, mają wielkie 1'0zpowszechniechnienie. Robotnicy noszą je przez rok cały.
Co do irlandzkich płócien i chusteczek do
nosa, objawia się dość znaczne zapotrzebowanie.
Natomiast co do juty zachodzi obawa nadmiaru
produkcyi, chociaż tylko wielkie fabryki zwiększy
ły jej rozmiary.
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konsumcya w fabrykach, w drobnym
i wreszcie u osób prywatnych.
j
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Na placu nowego sżpitala Dzieciątka Jezus;
założono już fundamenty pod wszystkie gmachy,
z wyjątkiem pawilonu dla chorych zaraźliwych
i budyfików folwarku szpitalnego
w rt:Jajątku Krus~yn~, powiatu radomskiego,
Również odwlekane jest założenie fundamen- własnośCI ks. LubomIrskIch, znajduje sie taka
tów pod budynki, na , których wzniesienie łoży masa zwierzyny, iż czyni ona niez~ierzo
koszty ministeryum oświaty, a mIanowicie:pro- · ne szkody okolicznym włościanom ryjąc pola i
sektoJ'ya i muzeum anatomiczne z salą , wykła niszc'ząc roślinność. Prośby wł~ścian - pisze
dową amfiteatralną, gdyż asygnata na podnie"Gazeta Polska," nie są zupełnie uwzgledniane
sienie potrzebnych funduszów nie nadeszła.
a nietaktowne postępowanie gajowych rozdrażnia
Budynki te będą wznoszone pod nadzorem ludność i było powodem już kilku zabójstw.
delegacyi z tutejszego uniwersytetu, służyć boKielce. Otrz!~ana zwyżka dywidendy za
wiem b~dą dla fakultetu medycznego i wydziału
lekarskiego miasta do sekcyi i badań ~sądowo'- eksploatacyę koleI Iwangrodzko-dąbrowskiej W}'Oku. ubiegłym, wynosząca 78,000 rb. ma być rozmedycznych.
.
dZIelona
jako gratyfikacya dla wszystkich praBudynki wznoszone kosztem miasta dla fakultetu medycznego, a mianowicie kliniki na cujących na tejże kolei urzędników .
Kasa emerytalna na kolei dąbrowskiej
320 łóżek i sale wykładowe, wreszcie instytut
rozesłała kartki wyborcze wraz z listą pracowpołożniczy, gdzie odbywać będą praktykę studenci i warszawskie kursy akuszeryjne' dla ko- ników koleiowych zamieszkałych w Radomiu
biet, już wzniesiono pod dach i obecnie przystą t. j. 125 osób, mających prawo głosu przy wy~
piono do robót wewnętrznych w tych gmachach. borach nowego komitetu kusy nłil. nastepne trzechW pawilonach szpitalnych układane są już lecie. Termin ostateczny składania k~rtek oznana betonie podłogi płytkowe i zakładane sztucz- czono na 30 czel'wca.~
- Wkrótce Kielcom przybedzie pare ła
ne ogrzewania i wentylacya.
Olbrzymi gmach admbistracyjny wyrósł już dnych kamienic, większość jednak" budowli chwilowo została wstrzymana dla braku cegły.
po nad fundamenty na kilkanaście łokci.
Z tego należy sądzić, iż względnie do zaBudowa nowego szpitala i przenosiny fakultetu med) cznego tutejszego ulliwer8ytetu wywo- potrzebowania Kielce posiadają za mało pieców
do wypalania cegły, brak bowiem ·matel'yałbw
łały gorączkę budowlaną w sąsiedztwie folwarku
Świętokrzyskiego i wielki popyt na place, fak- budow lanych ponawia się rok rocznie.
- W ubie~łym. tygodniu zdarzył sie tutaj
tycznie bowiem niema tam mieszkań dla ciała
profesorskiego tegoż fakultetu i znacznego Za~ smutny wypadek. ' Zołnierz stojący na ' ~al'cie
,stępu lekarzy i urzędników przy instytucyach przy pl'ochowni pod Kielcami wystl'zelił do woż
szpitala Dzieciątka Jezus r wreszcie dla kilkuset nicy~ siedzącego na. furmance i zdążającego do
Rtudentów i kilkudziesieciu uczennic kursów aku- kamlenołomów po skasowanej dla przyja~du
.szeryjnych, a w okolicy folwarku Świetokrzy drodze.
. Kula pl'zeszyła rękę i płuca. Ranny nieskiego dotychczas domów było bal'dzo m~ło.
zwłocznie odwieziony do szpitala po paru godziOszczędność. Jak dalece Towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe
jest instytucyą po- nach życie za kończył.
Pożar. ' Wieś Chrobesz powiatu pinczowskiego
trzebną dla Warszawy, dowodem cyfry następu
nawiedził
groźny pożar, wynikły od zapałki,
iące: do obecnej chwili insty11lcya ta liczy 4,655
członków.
Wnioski obowiązkowe naczelników za ~apalonej. przez ośmioletniego syna fo t'llal a Jana
rok zeszły wynoszą 129,292 rub. 80 kop., w tym Szczepanka, zabawiającego młodsze od siebie
roku zaś do 31-go maja nowi członkowie wnieśli dzieci przy domu Piotra Moźdzenia. Dwadzieścia
77,886 rub. Pożyczek w ciągu ostatnio ubiegłych domów włościańskich, - piętnaście obór i kilka
chlewów uległo pogorzeli.
pięciu miesięcy \yydano 239,31:J rub. (w ciągu
Nadto zgorzał urząd gminny z archiwum
roku zeszłego 230,212 rub. 65 kop.).
'
W stosunku do wniosków obowiązkowych księgami kasowemi i kontrolami.
Budynki ubezpieczone były na 9580 rubli
wkłady dobrowolno·oszczęduościowe są bardzO
nieubezpieczony inw.entarz rucbomy oceniaja n~
małe. W roku zesz.łym złoźono 121,945 rub.,
•
a w roku bieżącym do Końca maja 135,358 rub. 3060 rb.
Ustawa przewiduje, że członkowie mogą złożyć
w dziale oszczędnościowym ogółem cztery razy
tyle, ile suma wkładów wynosi, czyli razem około
milionr.. rubli. Jakże daleko nam do tego. Dział
oszczędnościowy
w tego rodzaju instytucyach
francuskich lub niemieckich o wiele poważniej
się przedstawia.
Zakres działalności Towarzystwa oszczednoJ ak dotychczas, nie ziściły się nadzieje
ściowego znacznie został obecnie , rozszer~ony. i przepowiednie, według których glin miał wyNadeszło bowiem zezwolenie, nadające prawo
rugować z użycia. wszelkie metale z powodu swej
wyda.w ania pożyczek do wysokości 30u rub. (do- lekkości, nie utleniania się na powierzchni przy
tychczatl można było pożyczyć najwyżej 150 rub.). zwykłej temperaturze, a wreszcie z pawodu obRówilocześnie Towarzystwo otrzymało prawo '
fitości, w jakiej znajduje się w naturze. Nieutlewydawania pożyczek na za.staw papierów warto- nianie się glinu, t. j. nierdzewienie nadaje mu
ściowych do wysokości 90 proc. ich ceny. Wpły
ogromną przewagę nad innemi metalami-a wiec
nie to bezwątpienia bardzo poważnie na rozwój żelazem, cyną, cynkiem, przy których to rdz~
tej tak pożytecznej instytucyi.
wienie stanowi jedną z najwilikszych wad. N a
OświetlelJie elektryczne. K.omisya, pod przebr~k ~linu ~ natu.rze usk~rżać się możemy, gdyi
wodnictwem generał-majora Saranęzewa, wyzna- glIna Jest lllczem mnem, Jak tylko jego rudą.
czona celem zbadania projektu oświetlenia elekAle też ta glina trzyma go tak mocno że
'
trycznego Warszawy sposobem gospodarczym', wydobyć go nie tak łatwo.
odbyła dotychczas dziesięć posiedzeń i czynności
Pl'zedewszystkiem wydzielanie go z gliny
swe ukończy dopiero po otrzymaniu z wiekszych in'oże tylkn opłacać się, gdy glina jest bardzo
miast zagranicznych danych cyfrowych ~ prze- czysta, a nie, jak to zwyk e bywa pomieszana
ciętnej konsumcyi energii elektrycznej. Dane te
z iłem, lecz i mając czystą glinę, możeni y go
są bardzo ważne dla wyjaśn~enia siły i wielkości
wydobyć w stanie czystym dopiero, gdy podstacy~ centralnej, jako teŻ przypuszczalnych do- ' .grzejemy j~ do bardzo
wysoJ-,iej temperatury.
chodów z przedsiębiorstwa.
Tak wyso~le temperatury otrzymuje się z, poNa odbytych dotychczas posiedzeniach roz- mocą potężnych prądÓw elektrycznych,. a to popatrzono ostatecznie kwestyę systeII,lU prądu, oraz stępowanie jest, jak dotychczas, bardzo koplany stacyi centralnej. Niezałatwiona jest tylko sztowne.
jeszcze sprawa konsumcyi energii elektrycznej.
Tymczasem odkryto niezmiernie doniosłe
Prócz materyałów statystycznych zzagranicy, _ za8~~sowanie glinu do u~yskiwania bardzo wy,
polecono inżynierowi Czerniawskiemu zbadać 'ile sokIch temperatur. '
w W arsza~ie potrzeba będzie energii' na oś'wie
Zeszłego roku na zgromadzeniu . Towarzytlenie uliczne i 00 tramwajów, jaka m'aże być . stwa 'e lektrochemiczne'go 'w Lipsku, dr. Gold-
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schmidt demonstrował swój wynalazek i obudził
tem niezmierne zaciekawienie . .Jego wynalazek
polega na bardzo nieznacznem, a mimo to bardzu doniosłem dla praktyki ulepszeniu. Już bowiem poprzednio znana była własność aluminium
redukowania tlenkow metali, tj. odbierania im
tlenu i wydzielania ich w stanie czystym, ale
doświadczenia te robiono z małemi ilościami i te
ogrzewano aż do temperatury, w której nastę
powała reakcya, t. j. owo odebranie tlenkom
metali ich tlenu, a ponieważ całą masę ogrzewano do tej temperatury, więc to działanie odbywało się prawie .iedllocz~śnie w całej 'masie,
a zatem bardzo gwałtownie.
Łatwo jest podgrzewać do wysokiej temperatury, gdy się ma do czynienia z małemi ilościami, nie łatwo jednak, gdy musimy dla wzglę
dów praktycznych wziąć w ilości znaczniejszej.
Tu zaczyna się ulepszenie d-ra Goldschmidta,
który ~amiast _ podgrzewać całą tę masę aż do
temperatury reakcyi, podnosił jej temperaturę
bardzo znaczuie ale tylko w jednem miejscu,
tak, że w tem miejscu następowała reakcya.
Lecz ta reakcya, to jest redukcya tych tlenków
przez aluminium jest reakcyą egzotermiczną, reakcyą wydającą ciepło tak, że wskutek tego
t~mperatura w tem
miejscu podnosiła się do
bardzo znacznej wysokości. Oczywiście w skutek tego sąsiednie miejsca o zewają się tak, że
w nich następuje reakcya, ta znowu wydziela
ciepło i podnosi temperaturę tak, że wkrótce
reakcya ta obejmuje całą masę, a o kr&tkości
cza8U, w jakim to działanie rozszerza się w całej masie można mieć pojęcie z tego, że ściany
naczynia jeszcze si~ nierozgrzaly, gdy wewnątrz
mamy już temperaturę kilku tysięcy stopni. Dr.
Goldschmidt demonstrował na tem zgromadzeniu
następujące doświadczenia: Rurę żelazną z nakrywką, która była przygotowana do tak zwanego twardego lutowania., wymagającego kilku
tysięcy stopni, wkładał do tej masy i po chwili
wyjmował już zalutowaną. N a płytę żelazną dawał pewną ilość tej masy a gdy nastąpiła reakcya, wtedy masa przepalała tę płytę a raczej
przetapiała w niej otwór. Wogóle więc wszędzie,
gdzie potrzeba znacznych ilości ciepła i wysokich temperatur, ten sposób może oddawać nieocenione usługi i dlatego już zawiązało się towarzystwo, które będzie eksploatowało ten wynalazek, obecnie już opatentowany. Ale jak widzieliśmy poprzednio, reakcya polega na redukcyi tlenków metali t. j. na wydzieleniu czystych
metali-oczywiście, że w zamian za to utlenia
się aluminium. A zatem prócz wydzielenia wielkiej ilości ciepła i wytworzenia wysokiej temperatury, l·eakcya ta jest w możności wydzielać metale w stanie ' czystym.
Demonstracya tego działania była niezmiernie ciekawa. Do tygla wyłożonego magnezyą
dawano mięszaninę, złożoną 'I. tlenku chromu
i glinu i zapalano ją, t. j. podgrzewano w jeGnem miejscu. Podgrzewanie to odbywało się zapomocą pewnego rodzaju zapalacza; złożonego
z nadtlenku barowego aluminium i wstążki magnezyowej.
Bez względu na rodzaj tlenków metali, masa
zapalacza może mieć zawsze ten sam skład .
Otóż po kilku minutach otrzymywano około 5
kg. czystego metalicznego chromu, co wymaga
temperatury 3,000 0 i znacznego nakładu energii.
Doniosłość tego wynalazku jest bardzo wielka,
pozwala bowiem nadzwyczaj łatwo otrzymywać
niezmiernie zapasy energii cieplnej i zużytkowy
wać ją tak, jak nam najdogodniej. Pytanie,
skąd się bierze ta energia. Otóż czyśty glin otrzymujemy z pomocą bardzo wysokich temperatur i wkładu wielkiej ilości energii cieplnej,
tak, że czysty glin możemy uważać za z·b iornik
ciepła i to zbiornik niezmiel·uie pojemny. gdyż
mała ilość glinu zawiera znaczne ilości ciepła,
którego musieliśmy mu dostarczyć przy wydobywaniu go z rudy.
A zbiornik ten nabiera przedewszystkiem
dlatego wielkiego znaczenia, że niezwykle łatwo
oddaje włożone przez nas · zapasy ciepła i to
w warunkach dla nas niezmiernie korzystnych.

ROZWÓJ.
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tu nowej ustawy wojskowej dla Finlandyi.
list niniejszy -'(umieścić
.~ szpaJtach "R ,wQju" _
Komisya ta, złożona z delegatów ministeryum
Nako'niec . nadmienj,am , iż jedyn, m i ywojny, krytykowała ustawę obowiązującą i pro- łącznym celem PogotoWia jes't niel:lienie po ocy
jekty opracowane przez senat i sejm finlandzki, cierpiącym, bez ukry~ch myśli lub za . rów,
a wykreśliwszy niektóre paragrafy, niezgodne () które już z góry po.dzone . zostało. Czy usznie?
z zasadami ustawy obowiązującej w państwie,
Pozostaj.emy z głęl>okim sz unkiem
wprowad;dła
nowe, motywując powody zmian
Wiceprezes H.
o h m a n n.
i wykreśleń, podług relacyi "St. Pet. Wied."
ekretarz dr. . J a si ń s ki.
(M 135):
"za nujprostszy i najsłuszniejszy sposob .'I.równania ciężaru wojskowego, ciążącego na FinlanSz. Panie Redaktorze!
dyi, z tym, jaki ciąży na Cesarstwie, komil:lya uWskutek . wzmianki w felietonie dziemiika
znała określenie wysokości wydatku spadającego
"Rozwoju" z dnia 10 czerwca r. b. o jubileuszu
na głowę ludności.
.
prof. Juliana Kosińskiego, zarząd Tow. lekar"Z budżetów Cesarstwa i Finlandyi wzięto skiego łódzkiego uprasza o zamięszczenie niniejwydatki o charakterze wyłą0znie wojskowym. szych słów kilku.
Pokazało
się, że w ciągu
ostatnich lat pięciu
Z pQwodu ukończenia przez prof. J uliaua
(J 894-1898) w Cesarstwie wydatkowano prze- Kosińskiego w dniu 28 maja r. b. 35 -letniej dziaciętnie na wydatki wojenne 357,307,528 · rubli
łalności profesorskiej, zarząd Tow. lekarskiego
80 k., z których, przy ludności 126,411,736 na nadzwyczajnem posiedzeniu, odbytem w dniu
głów, przypada na każdą jednostkę 2 rb. 83 k.
25 maja r. b. celem uczczenia zasług szanownego
W Finlandyi, przy wydatkach rocznych sięgają jubilata upoważnił, ildającego się osobiście do
cych w tem samem pięcioleciu 9,200,653 marki, Warszawy prezesa Tow. lekarskiego dra Jonprzypada na głowę ludności (2.556,790 głów) po schera do złożenia zasłużouemu profesorowi w imie3,60 marki, czyli 1 rb, 35 k. (1 rb.=2,667 marki niu Tow. lekrrskiego łódzkiego wyrazów szczerefińskiej. Różnica stanowiąca 1 rub.
48 k., roz- go uznania i hołdu, co · też przez dra Jonschera
mnożona przez liczbę ludności (2,556,690Xl rb. I uSĘutecznionem zostało.
48 k.)j daje w iloczynie 3,783,901 rb. czyli
Na posiedzeniu zwyczajnem Towarzystwa
sumę, o jaką, podług słuszności, Finlandya winna
w dńiu 7 czerwca r. b. dr. Jonscher przed rozpowiększyć swoje wydatki
wojskowe i dopie'ro poczęciem zwykłych zajęć zawiadomił zebranych
wówczas wydatki te będą równe wydatkom po- członkow, że prof. Kusiński polecił mu wyrazić
noszonym przez -Cesarstwo.
członkom Tow, podziękowanie, za okazane mu ze
"Suma ta winna być przelewaua corocznie strony Tow .. lek. łódzkiego dowody uznania i paze skal'bu finlandzkiego do 8karbn Cesarstwa na mięci.
pokrycie wydatków, łożonych na ooronę państwa
Prezel:l J o n s c h er.
i na ćwiczenie i utrzymanie rekrutów finladzkicb,
Sekretarz P r z e d b o r ski.
ktÓl·ZY będą wstępowali do szeregów armii rol:Iyjskiej. Dla ułatwienia suma powyższa może
być poprowadzoną do maximum stopniowo przez
ciąg lat dziewięciu, ązyli trzech okresów sejmo·
wych. W tej formie nowy wydatek nie może się
wiadomości.
stać uciążliwym dla skarbu Finlandyi,. bowiem
naturalny coroczny wzrost dochodów pokryje
z łatwością sumą wymaganą."
Z Włoch.
Rezultat pracy komisyi wojskowej rozpoznawany był przez sejm nadzwycłajny, który ukoń 
Położenie nowego gabinetu gen. Pellouxa jest
czył juź analizę projektu. Z mocy prawa roku
niepewne. Posiada on chwilowo wiekszość w par1898 i Najwyższego Manifestu 3 (15) hltego 1899 lamencie, ale większość nieznaczną" i łatwo może
r. projekt Dowego prawa przedstawiony będzie się znaleść wobec uchwały, która zmusi go do
do l;!ankcyi Rady państwa.
ustąpienia. Liberałowie wS1.ystkicb odcieni są mu
stanowczo przeciwni, a stronnicy Crispiego zachowują się wyczekująco. Przy wyborze marszał
ka
parlamentu otrzymał kandydat rządu ChinaSkrzynka do listów.
glia 223 głosy, Zanardeli zaś 193. Oprócz tego
oddano 16 kartek niezapisanych i trzy nieważne, tak, że większość rządu wynosi tylko 11 gło.
Zarząd Towarzystwa doraźnej
pomocy le- - sów. Nie było wprawdzie na posiedzeniu 73 pokarskiej w m. Łodzi nadesłał nam list następu- słów, ale przyszłość dopiero wykaże, czy wię
ją~ej treści:
,
kszość ich przychylna jest gabinetowi.
Szanowny Panie Redaktorze!
W c10raj rozpoozęły się obrady narł wnioskaZarząd Pogotowia uwaźa sobie za obowiązek
mi politycznemi w sprawie zebrań, stowarzyszeń
zwrócić się dą Szanownego Pana z ldlku słowami
i prasy. Lewica będzie zwalczać je do upadłe
wyjaśnienia, pragnąc, aby fakt, iż Pogotowie nie
go i panuje obawa, aby nie powtórzyły się scemogło narazie skorzystać z łaskawie ofiarowanej
ny hałaśliwe. Aby usposobić opozycyę łagodniej
mu przez Lutnię chęei wystawienia "Halki", nie gabinet wyjednał amnestyę dla osób; skazanych
był źle zrozumianym ani przez szanownych lutza przestępstwa polityczne. Z drugiej zaś strony
nistów, ani przez publio.zność. Rozważywszy bli- zagrożono rozwiązaniem parlamentu, gdyby lewiżej położenie, w jakiem się powstająca dopiero
ca hałaśliwem zachowauiem się miała przeszkainstytucya Pogotowia znajduje, zarząd przyszedł dzać obradom. Za czasów Crispiego groźba tadQ wniosku, iż dla utrwalenia jej bytu wini-en I ka była czasami skuteczna; wątpliwą jednak jest
pl'zedewszystkiem całe starania swoje zwrócić, necz ą , czy środek ten oG.da takie same usługi
ku uzyskaniu jak największej ilości stałych rocz- gen. Pellouxowi, bo posłowie radykalni nie obanych sKładek. - Zbieranie odnośnych deklaracyj I wiają się ro~wiązania parlamentu w przekonaniu,
odbywa się właśnie obecnie i dlatego, aby prze- że no~~ wybory . wypadną dla lli<lh jeszcze kodewszystkiem nie nadużywać ofial'ności publicz- l' Zyl:ltlll eJ .
nej dwoma naraz środkami, zarząd uznał, iż dopóki zbieranie deklaracyj co do stałych opłat,
Konferencya pokoju.
przynajmniej w znacznej części nie będzie ukoń
czone, dopóty będzie zmuszony wstrzymać się
Trzecia komisya konferencyi pokojowej w Haz wszelkiemi widowiskami i koncertami na rzecz adze wygotowała projekt międzynarodowych są
Pogotowia.
dów rozjemczych, obejmujący ośm artykułów:
Tym jedynie względem powodowani, zmn- -1) Aby zapobiedz, ile możności, użyciu gwałtow
szeni byliśmy wyrzec się na teraz możności ' nych środków w stosunkach międzynarodowych,
skorzystania z tak chętnej i cennej ofiary, jaką postanowiły podpisane mocarstwa dołożyć wszelnam uczynić chciała Lutnia. Nie mniej przeto, kich starań celem załatwiania sporow w sposób
nie uważając sprawy tej bynajmniej za pogrze- pokOjowy. 2) W razie sprzecznych zdań poważ
baną, żywimy nadzieję, że Lutnia, która tyle
nej natury albo kon-fliktu, zastosują podpisane
życzliwości naszemu Stowarzyszeniu okazała, nie państwa nasamprzód przyęługę albo pośrednictwo
weżmie nam za złe koniecznej zwłoki w przyjednego lub więcej mocarstw zaprzyjaźnionych,
jęciu łaskawej ofiary i nie odmówi nam jej I jeśli uie staną nadzwyczajne okoliczności na
w możliwie najbliższej przyszłości, choćby w tego- przeszkodzie. 3) Niezależnie od tych środków
rocznym l:Iezonie jesiennym.
uważają państwa podpisane za korzystne, jeśli
Dla uniknięcia nieporozumień i fałszywego jedno lub więcej mocarstw, niemających udziału
tłómaczenia naszego kroku, racz Szan()wny Panie
w zatargu, z własnej inicyatywy zaofiaruje swą

Ostatnie
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przysługę lub pośrednict.wo. 4) Rola pośrednictwa
długie, kilka minut trwające okrzyki: "Niech ży
polega na pojednaniu przeciwników i złagodzeniu
je Loubet! Niech żyje rzeczpospolita!"
umysłów. 5) Czynność pośreduikow ustaje, skoro
ukłaqy, mające tlłużyć za poddtawę do przyjacielLISTA PRZYJEZDNYCH.
skiego porozumieuia się, nie zostaną przyjęte.
6) Przysługa albo pośrednictwo mają wyłącznie
GRAND - HOTEL:
Petersburg; 12·go czerwca. "Praw. wie13tnik"
charakter przyjacielskiej rady. 7) Przyjęcie po- ogłasza: Minister spraw wewnętrzuych postanowił:
Leonard :Mutormilch z Warszawy, Ernst Ghezzi z Luśrednictwa
nie obowiązuje do przerwauia lub Na mocy art. 154 ustawy o cenzurze i prasie, no, "Telisch z Warszawy, Karol Hiilsenbusch z Elberfeldu,
ograuicLenia mobilizacyi, przygotowań lub akcyi zawiesić na osiem miesięcy wydawnictwo wycho- ,Karol Meyer z Barmen, Silberberg iKarpel Długacz
z Warezawy, Teodor Legnani i Oswald Frank z Briinn,
wojennej, chyba, że się na to poprzednio zgodzo- dzącego w Warszawie tygodnika p. t. "Zorza".
Eugeniusz Seidel z :Mitawy.
no. 8) W razie poważnych, pokojowi zagrażają
Petersburg, 12-go czerwca. Miniser spraw
HOTEL VICTORIA:
cych zatargow, obiera każde z odnośnych państw
wewnętrznych postanowił:
Pozwolić znowu na
Rzędkowski z Rasławic, Gimmer z Wrocławia, Hur mocarstwo z poleceniem, aby się porozumiało
z Petersburga, Bołohikow z Moskwy, Łaski z Łodzi,
z mocarstwem, wybranem przez stronę przeciwną, sprzedaż numerÓw pojedyńczych gazety "Russkij wicz
Niewiarowski z Warszawy, Lindau z Lipe, Dzbański
w celu niedopuszczenia, by stosunki pokojowe listok" .
Lwowa, Wiederman z Miilhausen, M-me Jaśkiewicz
Haaga, 12-g~ czerwca. Pod przewodnictwem ze
zostały przerwane.
Mandat taki nie trwa dłużej i .
z Zamościa M-me Pętkowska z CzęstochoWY.
jak dni 30, a w tym czal:!ie winno państwo do I bal'. StaljJa odbyło się zgromadzenie delegatów
HOTEL POLSKI:
tego upełnomocnione starać się o załatwienie konferencyi, celem rozbioru wniosku niemieckieDr. Szpieganowicz i Rzeszotarski z Kutna, Twergo,
aby
sprawozdania
o
uchwałach
sekcyjnych
·sporu. W razie rzeczywistego zakłócenia pokoju,
dzicka i Chrzanowski z Radomia, Puc, Merszak, PrzedDalsze obrady nad borski, Taiteblum, Epsztein i Sztein z Warszawy, Gelbke
uważają mocarstwa za wspólne zadanie, aby spo- I były ~iezwłocznie ogłaszane.
I tym przedmiotem odbędą się jutro.
z Ozorkowa, Siwik i Gerbanowski z Kalisza, Gerke z Warkój znowu przywrócić.
Orłowski z Borowa, Karciniek z Opoline, Zeidel
l Bruksela, 12-go czerwca. Przedstawiciel Trans- szawy,
z ,Rygi, Rubinsztejin z Międzyrzecza, Lukasiewicz z Sem'I waalu w Europie dr. Leyds oświadczył w rozmoProces Merciera.
borzyc Zieławski z Zduńskiej-Woli.
wie, że nie przypuszcza, aby . doszło do zaostrze·
W daltlzym ciągu obrad francuskiej izby de- ! uia zatargu między Transwaalem a Anglią.
Niedoręczona korespondency&:
putowanych nad sprawą dochodzeń sądowych :
Bukare-szt, 12-go czerwca Ostł.iteczny rezulprzeciw generałowi Mercierowi wywiązała się tat wyborów pierwi:'lzej klasy do izby deputowaożywiona dyskusya. Prezes ministrów p. Dupuy
p e s z e:
nych przedstawia się jak następuje: 61 zachopozostawił
izbie do woli przyjęcie qdnośnej wawców, 6 junimistów, 2 liberalnych, 2 niezaLubiński z Warszawy Malarski z Warszawy
uchwały. Narodowiec Lal:!iel:! napadał na prezesa
leżnych.
Wszyscy ministrowie, którzy postawili Podawca M 5737 z Baku - Maingay z Moskwy - Elejman z Kazania - Hejman z Teofipola.
ministrów i żądał, auy go stawiono w stan oskar· kandydaturę, zostali wybrani.
żenia. Inni deputowaui przimawiali za przekazaMadryt, 12 czerwca. Straszna burza z graListy zwyczajne.
niem sprawy Merciera osobnej komisyi parla- dem wyrządziła znaczne szkody. Kilku ludzi raA.
Kraser
z
,Gostynina
M. Frejdberg z Rygi mentarnej. Ostatecznie uchwalono wniosek Ponr- nionych, jeden zabity. Kilka domów zostało uszquerego, postanawiający, aby izba rozstrzygnęła kodzonych. Królowa-regentka, wracając ze spa- Rajnion z Białostoku - Gorenstein z Mohylewa - Żele
chowski z Gorzkowic Pawelczyk z Końska Fejgin
tlprawę generała Merciera dopiero po odbytym
ceru zaledwo zdołała schronić się przed bUl·Zą. z Czaszllika - Grzego!'czak z Warszawy - Ruszkowska
sądzie wojennym w Rennes. Radykalne dzienniki
Stefa~ski miejW San Pedro de Allare burza zniszczyła 150 do- z Gniewoszewa , - Berliner z Rygi nazywają uchwałę tę tchórzliwą i bezmyąlną.
. 'mów. Mnóstwo ofiar w ludziach. Dotychczas wy- scowy.
Ant.ysemickie gazety spodziewają się ponow- dobyto z pod gruzów 10 trupów.
Karty koręspolldencyjne:
nego skazania Dreyfusa, gdyż Mel'cier będzie
Kajenna,
10·go czerwca. Statek "Sfaks", na i
J. Gra z Płocka Hiller z Kowala - Wejnsztein
głównym świadkiem przeciw Dreyfusowi.
'którym znajduje i:'lię Dreyfutl, odpłynął stąd dzi- I z Krakowa - Zender 'l Austr~.i - N.ejman z Rad.omia -:
Met'cier powiedział pewnemu dziennikowi: siaj O godzinie 6-ej min. 15.
' Heller z Opoczna - SZ,"lulewIcz z SIeradza - ?Itkowskl
z Warszawy Gebskl M 110 KuczkowsIn z HamDziękuję moim przyjaciołom za sympatyę, którą
Paryż,
12
czerwca.
Przy
najpiękniej13zej
po·
burga.
•
mi okazali. Nie uważam l:!ię jel;lzcze za oBkarżo
godzie wyścigi wczorajsze na błoniach Long- I ~"'''~~''' __ ~'''lUflUf
nego, tylko za oskarżyciela.
'
"Petite Republique~ donosi, że w przyszłą champs odbyły się bez żadnych zajść, jakich; łli!tM 8!0"5
i
powszechnie
się
obawiano.
Nacyonaliści,
antyBeI
~
I
~
niedzielę przybędzie na miejsce wyścigów ' sto
8c"nlC~
II
tysięcy robotników, aby bronić republiki i pre- !' ~ici i. roy~l~ści,. słucha.~ą.c ~aseł, wydanych 'pl:zez I
W~
~"
zydenta. wobec napaści narodowców i monarchi· ICh dZlenmkl, D1e iltawlli ~llę na placu wyśClgo- ,
stów. Oprócz hr. Christianiego zostanie ośmiu wym. Wielkie rozwinięcie siły zbrojnej uniemo- I blisko m. Łodzi, urządzona podług najlepszych potrzeb
aresztowanych tltawionych przed sąd policyjno- żliwiało już z gory wszelkie zamiary demonstra- hydroterapicznych, miejscowość sucha i lesista, ceny
karny pod zarzutem wywołaniarozruchOw. Usta- cyj. Cała podróż prezydenta Loubeta z pałacu umiarkowane. Brek do zakładu wyjeżdża od Nowego
wa karna przepisuje za przestępstwo to karę do elizejskiego na plac wyścigów była jazd~ tl'yum- Rynku o 8 rano, o 3 i 7 popołudniu.
falną. Zgromadzone tłumy ludu,
przyjmowały
pięciu lat więzienia. Christiani będzie oskarżony
Bliźsze wiadomości w lecznicy lub u dra Littwina,
prezydenta
entuzyastycznie,
wydając bez przerwy ' I
za napaść na urzednika, za co ustawa przepisuje
w Łodzi, ul. Mikołajęw~ka M 18, od 2 do 6 popołudni~.
okrzyki: "Niech żyje Loubet!" Była ta manifeskarę więzienia od 2·ch do 5 lat.
643- 6-1
tacya republikańska imponująca, jak rzadko. Gdy
Loubet ze świtą zajął miejsce
loży, ozwały się
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Rozkład pociągów
ODCHODZĄ

.

ŁÓDi

112.39*112.39.16.4517.041
PRZYCHODZĄ

Koluszki
Warszawa
Skierniewice
Włocławek

Aleksandrów
Piotrków
Nowo-RadomBk
Czestochowa
Zawierci e
Granica
Sosnowiec
Tomaszów
Skarżysko

Ostrowiec
Kielce
Radom
Ciechocinek
Lublin
Moskwa
Petersburg
Białystok
Wrocław

Berlin
Wiedeń

Cyfry z

ŁpDZJ

Z

Z

ŁODZI

~.oo

PRZYCHODZĄ

2.!>11 7.43 *

15.50
1

3~5 f 9.35"112~7"

gwiazdką oznacza:ją

Czas

DO

I. ŁUKASIEWICZ

ŁODZI

I

DO STACYI

ODCHODZĄ

.

DOKTOR MEDYCYNY

3.11"'/5.01'"1 7.56 1 9 . 15 J11.00 11.36 15.05 18.33-

1.42*' 1.42" 7.27 8.03 2.03 6.53" 3.38 8.S0" 2.08'"
5.55* 10.50 9.55 12.25 4.30 9.35" 10.55" 11.55·
4.34* 7.53 S.83 10.31 3.09 8.05" 9.28· 1.06"
2.06 8.09· 11.28" li.l0·
3.50 8.55" 12.25'" 5.1i>
2.36~ 4.24" 9.19 12.26
9.20" 4.56 10.55" 3.31" 5.41" 10.37 1.51
10.37'" 6.01" 4.19'" 6.42 11.37 2.52
11.55· 6.51" I' 5.18* 2.00 12.54 4.15
7.58" 6.10 8.55 1.50 5.10
8.50" . 1' - .
6.20 9.25 2.25 5.40
9.20" 1' 10.29
::1.07*
6.23" 2.30
5.53· 11.13" '
5.44
9.05
4.16
7.44
1.5S· 3.48
S.47
12~2" 1 ' 4.19
5.46"1
827'1= ,,' - l - 10.23 10 2.08
4.38
1
7.38
- I 2.08"
12.08" 12.38"
12.16
- I - , 3.331 5.42 = ;\1 4.57
12.21 5.57
9.08:\ ,5.44 I 6.20
9.56" 4.09
7.04

l

(letni).

3.a8· 6.23
8.23
9.50" 12.20* 5.25
1.40" 2.16" 7.07
6.10" 4.05'"
5.15
3.17'"
3.04'" 6.35
4.59'"
2.09" 3.18"
1.18" 1.53'"
12.24" 12.01*
11.25'" 10.35'"
11.05" 10.00"
4.58" - 12.38" 8.35
10.17'" 9.18· 1.45'"
'12~9" S.63· H
12.33
3.25
5.01
5.01
7.54"
12.49 12.49
-

l

czas od godz. 6 wieczorem do 5 g. 59 m. rano.
według południka warszawskiego.

DO

ŁODZI.

I

10.18/2.33 4.18
7.50 8.20 1.50
9.16112.59 3.07
9.34
- S.50 8.30 1.25 10.23
7.17 12.26 ' 9.20
6.15 11.34 8.20
- 10.34 7.12
- 9.35 - 9.00 5.45"
-~
8.00
6.23"
- 10.38"
3.17
12.24" 12.04"
9.54" -

Akuszerya. - Choroby kobiece.

110 .40 •

Po długoletniej praktyce osiadł w Łodzi
i przyjmuje chorych codziennie od godz. 8
-11 rano i od 5-7 po południu.

'J

7.30

-

.-

-

6.00·
4.49
3.36
2.38
1.30
1.00
5.51
3.23
12.38
1.28
1.45
1.50
S.46
-

-

6.02

-

7.29"

9.53"
7.30·
8.51"
3.35
2.30
8.14
7.01
5.59
4.51
3.45
3.20
-

-

Piotrkowska Ni 101.

.1

speeY~i:t: ~~~: m~~!~!~:'~Yeh
skórnych i wenerycznych_

ul. Zawadzka 18,
(róg W6lczańskiej 1) dom Grodzieńskiej,
Przyjmuje od 8-11 przed poło i od 6-8 w.
dla pań od 5-6 po południu.

-

-

I

M. ZBIJEWSKI
Łódź, Mikołajewska

POMPY

9.06
12.27·

-

I

Nr. 6.

poleca:
pal'owe i transmisyjne do
i rezerwoarów do
gaszenia pożaru.

kotłów

Kosztorysy i projekty

bezpłatnie.
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Zarząd Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej
podaje niniejszym do wiadomości publicznej, ze wyszczególnione poniżej towary, nie odebrane do (lnia 22 (3) Czerwca 1899 roku
jeśli właściciele ich nie zgłoszą się w terminie oznaczonym w artykule 90 NA.JWYŹEJ Zatwierdzonej ustawy rosyjskich dróg zelaznych, hędą sprzedane drogą licytacyi na stacyi Łódź w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Czas przybycia

MM

..-:

NAZWISKO

==
1;

Waga

GATUNEK

r

<ll

frachtów

11689
4206
4179
112
1664
682
25724
4566
4586
4196
17072
4318
21074
10461
10422
10360
10289
10288
10255
10179
9614
9615
15228
8021
- 4315
3134
9477

STACYE

miesiąc

Rok i

Kwiecień

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

"

"
"

~

"
"
"
"
"n

I

I Data
22
21
22
18
19
22
10
18
18
10
22
22
17
22
21
20
20
~O

18
17

1

n
n
n
n
n

11

17
21
21
21
16

"
"

Ib.iHraOd-

Wysyłająca

-<>
wysyłającego

I

Jąca

Liha
Romny
Witehsk
Sosnowiec

Łódź

,

n

"
"
"n

Białystok

Perm
Moskwa m.

\

,.

Białystok

n

"

I

"n
"
"n
"
"n

Wilno" P. W.

Dzwińsk

St. Petersburg
Warszawa m.

",.
"

"
"
"
"
"
Nowo"Radomsk

I

Odessa
Grajewo

~

-

Fl,"iedman
Woersi
Radke
Kl'zymuski
Chrzanow
Kupkeł

Freydenberg

"
"
"
"
"
"

"
Neuman
Kalmus
Muśnicki

"
Epstein
Graszewski
Glicwak
Sigał

Jeziorski

Dom M~j~tr~w Tka~ki~h

1
3
8
2
:)

1
1
4
4
"
2
"
2
"
2
I
"
1
"
1
"
Morgensztern
7
Okaziciel
1
1
"
1
"
5
"
6
"
2
"
2
"
17
"
1
"
1
"
2
"
1
i

Meronźyk

! ,

TOWARU

PUdyl funt.

H

Kacenelson
Okaziciel
Neumark
"
Salomon
"
LataIska
"
Bekerów
"
Nerochowski i Gan"
Menke
[sztok
"
Pat
I
"
Gotlib

n

"
II ""
"

Humań
Szpoła

.",

odbiorr,y

"

·t

Towary

łokeiowie

" sukienne
Resztki
~zeczy domowe
Scierki
Towary sukienne
Skóry i pasy
Bawełniane resztki
Przedza wełn.
Wełna sztuczna
Resztki wełniane
Towary łokciowe
Fortepian
Miód w butelkach
Towary lmkienne
Towary wełniane
Skóry
Towary skórzane
I

:e~~~blre:~f;ne
Wyroby tytoniowe
Gilzy "
Towary wełniaile
Towary łokciowe

,.

Przędza wełniana

~.

W ogrodzieprzyrestauracyjnym

-

Księgarnie.

-

H. Mllbitz, Piotrkowska 13. Księgarnia
i skład Nut. poleca: Wielki wybór ksią
żek do Nabożeństwa w ozdobnych oprawach.
Mleczarnie.
Dominium Rogó\f, lqeczarnia, Średnia 3
Filia, Piotrkowska M 59 w Łodzi , urzą
dzona na wzór "Nadświdl'Zanki" w Warszawie. Pole<ta wszelkie produkty wiejskie, zaws'z e świeze " i ' w wyborowym
gatunku. Na miejscu wszystkie pisma.
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Budowniczowie.
Kazimierz Sokołowski, Budowniczy, Benedykia 28. Plany budowlane, kościoły,
oceny do asekuracyi i Towarzystwa
Kredytowego miasta Łodzi. Wszelkie
roboty w zakres budowlany wchodzące. '
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31
2
61
1
6
36
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25
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(dawniej róg Cegielnianej i Wschodniej).

CODZIENNIE

9-10 D-ta BRZOZOWSKI. Chor. zębów,
plombowanie.
10-11 Dr. GÓRSKI. Chor. c~irurgiczne
i oczne. (Niedziel a).
..
Orkiestry 37 Ekaterynoslawskiego pułku pod dyr. kapelmistrza
E.
11-12 Dr. MAYBAUlIL . Chor. : źoładka i
kiszek.
'
Dytrycha.
- 1 Dr. Goldsobel. Chor. wewnętrzne,
Początek w niedzielę i święta o g. 5 po południu, weJsce 20 kop., dzieci 5 kop.,
spec. płuc i serca.
Początcl;: w dni nie świąteczne o godz. 7 wieczorem, wf!jście 20 kop., dzieci 5 k.
- 2 Dr. PRZEDBORSKI. Chor. uszu,
1
Za zdrowe potrawy i dobre trunki ręc2y
nosa, gardła i krtani, (prócz niedziel, wtorków i piątków).
699- 1
N. M I C H EL.
1 - 2 Dr. LITTAUER. Chor. skórne, weI
neryczne i dróg moczowych (prócz
l
wtorków i piątków.
I
I 2- 3 Dr. GÓRSKI. Chor; chirurgiczne i
Pierwsza Łódzka Pralnia Chemiczna i Farbiarnia Parowa
i oczne. (Wtorki i piątki)
przyjmuje do prania I farbowania męzką i damską garderobę podług własnego,
2- 3 Dr. PINKUS. Chor. wew. i dzieci.
najnowszego systemu etc. etc. u znoszonej garderoby kamgarnowej zdejmuje się
2- 3 Dr. LIKIERNIK. Chor. olizne i chipołysk (glanc) oraz z reperacyą. Wszelkie roboty wykonywa się śpiesznie i akururgiczne.
ratnie po cenach nizl,ich.
3- 4 Dr. GOLDMAN. Chor. chirurgiczne.
Z uszanowaniem
4- 5 Dr. RUNDO. Chor. wewnętrzne koW. S C H Ó N M A N N
biece.
Konstantynowska 7, dom Putzmana.
700-0-1
Opłata za poradę 30 k. - Łózka dla cho•
rych. - Badania mikroskopijno-chemiczne
i bakteryologiczne.
.
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ZAKŁAD

FOTOGRAFICZNY

Zaraz do sprzedania

616

F..Piotrkowska
SfQ/tlrskiego
N2.
166.

Urządzenie

I

sklepowe

do sklepu kolonialnego w do·
brym stanie. Wiadomość ul.
Mikołajewska M 25 (w sklepie).
608-

Szat"rański

RZEMIOSŁ

DLA KOBIET

ZOFII KNOROZOWSKIEJ
w

Łodzi,

ul. Piotrkowska 69, m. 29,

Tamże są

udzielane następujące przedmioty:' Krój i szycie sukien, gorsetów i bielizny,
stroje, hafty, krawaty, introligatorstwo, kwiaty sztuczne, heliominiatury, wypalanie na
drzewie i skórze, malowanie na porcelanie, atłasie, szkle i t. p.
582

Opłata miesięczna

od rb. 3 do 10 z góry. '
I

Składy narzędzi

chirurgicznych i

nożowniczych.
~ygmunt Kwaśniewski

Piotrkowska Nr. 35,
w wielkim wyborze scyzoryki,
nożyczki, brzytwy angielskie. Przy skła
dzie zakład reperacyjny przyjmuje wS2elkie reperacye nar2ędzi chirurgicznych
i nożówniczych.
p~leca

Geometra.
geometra przysię
gły. Południowa :M! 8. Dokonywa wszelkie czynności w zakres miernictwa wchodzące, bmże do nabycia plan m. Łodzi.

Władysław Starzyński,

Zakłarr L~~llli~lJ
CHIRURGICZNO-GINEKOLOGICZNY
W Łodzi, Południowa

oM 19

przyjmuje na stałe pomieszczenie osoby
dotknięte cierpieniami chirurgicznemi i kohiecemi. W amhulatoryum udzielają porad codziennie
w Chorobach chirurgicznych:
Dr. med. Alfred Krusche od 12-1 w poło
chorobach kobiecych:
Dr. Ksawery Jasiński od 9-10 rano;
Dr. Mieczysław Kaufmann od 3-4 popoł.
Dr. Czesław Stankiewicz od 6-7 popoł.
Cena porady k. 50.

w

~~**~~~~*~~f

~ J. Berger, lódź Sk
~

Piotrkowska M 149, vis-a-vis ulicy ~,~
Ewangelickiej. Filia: Rokicińska ~
X""'
(Główna 3).
~~~

~,~

Nowo-otworzony d. 1 maja r. b.

Artystyczno-Malarski
Otwarty codziennie od godziny 9-tej rano Zakłaa
p. f. "B.
i S. Pencina"
6 w wieczorem.
przyjmuje wszelkie roboty w zakres sztuSZKOtA

łady matertałów aptecznych.
A. • Mieszczański, prowizor farmacyi. Wólczańska 78. Materyały apteczne, farby
perfumerya krajowa i zagraniczna, wody
mineralne z Instytutu aptekarzy warszawskich. Najlepszy proszek do zębów
Dentipurina.

ki i malarstwa wchodzące, a mianowicie:
roboty kościelne, obrazy treści religijnej,
pOl·trety olejne i kredkowe, roboty teatralne, dekoracyjne, pokojowe, tapetowanie,
malowanie szyldów i t. p. rzeczy po ce·
nach możliwie nizkich, oraz udziela lekcyj
rysuuków i malarstwa. Adres: ul. Sło
wiańska dom p. Wiśniewskiego Nr.
114 w Piotrkowie.
692-2-1

~U~K~ Dr. 'Majkowski
Starszy lekarz szpit. Ś-go Mikołaja
ordynuje w willi własnej.
6-2

Skład

obrazów, luster
Podejmuje się robót kościel
nych i salonowych: 0- ,
prawiania
w ramy .
wszelkiego rodzaju 0- '
brazów;
powiększania
portretów z fotografij
(mogą byli kolorowane).
Wykonanie artystyczne
z ramami eleganckiemi "
i dzieł sztuki.

K~~ist~ ~lD~ k~~istk~
potrzebni zaraz do zakładu fotograficznego E. Stummana.
665-3- 2

N! 131

Poniedziałek, dnia 12 czerwca 1899 r.

ROZWOJ. -

8

BETH.ER i WOLFF
Skład Forłopianów,

Pianin i Melodykonów
Księgarnia

i

Skład

Nut

. . - Telefonu Nr. 317 ·

Aptecznych materyałów skład A. J
Wólczańska M 78
poleca, materyały apteczne, farby, lakiery,
masę woskową do podłóg, benzynę, spirytus do palenia, krochmale, mydło do prania etc. Ceny nizkie. Towar wyborowy.

A

Ąkc.

·Mieszczańskiego.

,.

Pasażu

Piotrkowska He 74 róg

p. adwok. przysięgło Cegiel. Sprawy sądowe. Porady prawne. Redakcya kontraktów, wszelkich aktów prawnych, prośb i po'dań do wszystkich Władz.
446-3-2
1~

przeniesione zostają do paJacu Tow.
L. Geyera

z dniem 1 Lipca r.

696-20-1

Aniana
skanas,

Meyera

do sprzedania. WiaBryezka naul.resorach
Skwerowa:MI 20 u
domość

MAURY~Y NELKEN ·i ~·ka
ul. Piotrkowska 78.

W zastosowaniu się do § 22 Ustawy, podaje do powiilzechnej
domości. iż zażądana zost.ała pożyczka na nieruchomość:

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

wia-

1.

Pod Nr. 627, przy ulicach Zarzewskiej i Górnym Rynku przez
Widner, pierwotna rb. 14,000.
Wszelkie zal'zuty przeciwko udzieleniu zażądanej pożyczce stowarzyszeni zechcą przedt!tawić Dyrekcyi w przeciągu dni 14 od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia.
688
Za prezesa R. Fin ster
Maryę

Za Dyrektora Biura L. GaJewicz.
Łódź,

dnia 29 maja (10 Czenoca) 189.9
SZKOŁA

I[nac~[n
przeniesioną

zostanie na

1'.

Załatwia

PRYWATNA

Zychlewicza

długoletni

Lekarz Zdrojowy

Średnią Nr. 2 (róg Nowego ' R.nku).

OrdynUje w domu

Zapis uczniów tymczasowo w obecnym lokalu szkoły,
.
przy ul. Karola .Ni 18.
690

na wszelkie pisma przyjmuje=

Łodzi,

ulica Dzielna Nr. II.

FABRYCE OCTU

Maj,t~k Zi~m~ki,

PID r owska

Dm

OJ

ys ł aws lego.

Wyłącznie choroby kobiece i aku-

szerya.

MATERYAŁY

na ubrania
każdem

POLITURY
w różnych kolorach w wyborowym gatunku po cenach niskich
łaskawie polecam.

malarski

św.

Reinhold Keilich.

UCZEli

wykształceniem,
potrzebny jest
składu
I. Kłossowskiego
~ł
661-6-2

zyalnem

I doPiotrkowska aptecznego
88.

ELEGANCKO i TANIO
MAGAZYN

UBIORÓW MĘZKICH

j

MASAZYSTA

Łódź, Piotrkowska ~ 41.
I Przyjmuje
wszelkie obstalunki ~ własuych
jak

również

I

męzkie

I

W. J. P

I
529-1 \

. Ładne i trwałe kapelusze

I

Antoni Marszal

I

I

Nr. 139.

Mikołajewska

J. W. WAGNER

O. Tauchert

choroby ~órne
i weneryczne.

I

Ulica Cegelniana Nr. 14.

I

ul. Krótka Nr. 10 m. 15,
poleca codziennie świeże wyb.orowe masło
stołowe i I\uchenne.
Tamże otrzymać można jednorazowo większy transport wyborowego solonego masła.
664-8-3

,lI;o3BOJIeHO qeH3ypoIO, r. JIO)l;3b

Redaktor

wydawca W.

Cząjewski.

M 31.

SKŁAD MASŁA

Dr. Sonnenberg

Krótka Nt 1345 nowy 7, 3-ci dom od rogu I Przyjmuje od g. 10 rano do 1 ppl.
i od 3-8 po poło
Grand Hotelu.
432-36-

OP Ł A UC H I N

doświadczony w masażu żołądka przy chorobach: żołądka i kiszek, przy wodnej puchlinie, przy . wzdęciu wątroby i śledziony,
oUuszczeniu serca, niemoc męzka (ipotencya) nieurastenja;ie~~::/rzy innych cier-

wyłącznie

HANDEL SUKNA

przyjmuje ~ię
zamówienia na
furgoDy i mleczarki reIlOrowe. Skwerowa
M 5, S. Lipiński.
454-3-3

Jraz, z
e~t

sprz~dania sklep kolonialny zapatentem i z magIą. Wiadomość
ul. Benedykta M 24 w sklepie. 453-3-3

do

kołyska żelazna
Mikołajewska ~J 39 m. 6.

do sprzedania
Jest
bujania, ul.

do

469-3-2

Massażysta. Ul. ŚW. AndrzeKjaarol Kiihn
37, m. 31.
464-0
~J

do szycia "Singer"
Maszyna
do sprzedania Widzewska
cyna, III
soba z
Odz,iny,

piętro

m. 12.

za bezcen
~ 29 ofi460-2-2

porządnego

domu i z dobrej -1'0poszukuje
miejsca ' na stałe zaraz lub od 1 lipca
w domu chrześcian, może się zająć domem lub dziećmi. Ofel·ty przyjmuje redakcya "Rozwoju" pod lit. M. B.
462-3-2

O torze

znająca krawiecczyznę,

dstępuje się

interes. Wiadomość w kanE. Olszewskiej. Piotr431-11-3

słUŻąCyllh

kowska 122.

. przeprowadzki, opakowanie, przechowanie mebli T. Wilczyński i S-ka, Piotrkowska}li! 103.
436
pokój z knchnią do
Luiza :MI 11.

Ul. Św.

wynajęcia.

ageIlCi do zbierania ogłoszeń.
w drukarni Brzozowskiego
S-ki, Piotrkowska :MI 113.
468-2 -1

Potrzebni

Wiadomość

ewne umieszczenie
Pdzialki
ziemi do sprzedania w

oszczednoślli. Małe
bliskości

Łodzi.

Cena od rb. 125. Wiadomość ul
36 m 6 do 10 rano, od 2 do 4
i po 8-mej wieczór.
440-30-13

Południowa
po południu

Sklep
tem i

rzeźnicki z mieszkaniem, warsztastajnią od 1 Lipca r. b. dowypusz-

czenia,

Składowa

34

467-10-2

uniwersytetu poszukuje korepety.
Student
cyi na czas wakacyjny na
wieś.-Miko-

427-3-3

kl. 8-ej gimnazyum tutejszego pokondycyi na wieś. Wiadomość
w redakcyi pod literą A.
467-5-1
czeń

U szukuje

U kondycyę.
czeń

kl. 6-ej Ł. W. Sz. Rz. przyjmuje
Oferty pod lit. Ł. D.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 457-5-3

e wsi
Wjest
do

Wł. Kopczyńskiego

po,:ier~onych. ~ateryałów,
I iwynajmUje
frakI I surduty.

kołach

również

_ łajewska Xo1 34, m. 45.

694-6-1

męzkie .

10.

Przyjmuje wszelkie l(,)boty w za-r
kres malarstwa wchodzące, które
wykonywu szybko i akuratnie.
z trzech lub czterech klasowem gimna-

Ulica~Pioirkowska

guMie, z pierwszorzędnych fabryk poleca:
-•

Łódź, Główna

632

And,zeja M 19.

I

Po powrocie z zagranicy osiadł tutaj
i przyjmuje codziennie od g. 9 i pół do 11
przed poło i od 4-7 popoł.

w

ul.

fabrykacyi

którą

B. .St ef a ń s k i ego

z 2-ch folwarków złozony, rozległy włók
34, położony nieopodal kolei Wiedeńskiej
i okolic Łodzi, racyonalnie i postępowo
zagospodarowany, mający przeszło 5 włók,
różnego wiekn lasu, dobre i dostateczne
bubowle, obszerny dwór, duży i piękny
ogród do sprzedania wraz z inwentarzem
źywym i martwym, bez pośrednictwa osób
trzecich. Oferty w administracyi "Rozwoju" pod "Majątek S. W."

Dr.
S.
Krukowski
·tk
123 d W'd
k'

załoźyłem oddział

668-10-5

Zakład

własnym.

Niniejszym mam zaszczyt zawiadomIć Sz. publiczność, że przy miejscowej mojej

Księgarnia "Tow. ~ŚWIATA" (p. z. M. Ettin~era)
w

564

są

o sprzedania
powoziki i wolanty,
D. powóz
jednokonny na gumowych

458-0-3

Po cenach ściśle warszawskich,'
Prenu~eratę

wszelkie interesy bankierskie.

II BUSKO Dr. Dymnicki,

ulicę

461-2-2

'Do cukierni B-ci Wesołowskich róg Piotrkowskiej i Zielonej, potrzebną jest zaraz panna do sklepu.
463--3--2

DOM BANKOWY

DYREKOYA

właści-

ciela domu.

Prusinowice w Lutomierskim
mieszbliskou Marcina Zawadowskiego.
450-3-3

wynajęcia kilka letnich
kań, miejs('owość sucha, lesista w
ści staw. Wiadomość na miejscu

Z Bednarek,
aginęła

karta pobytu na imię Szczepana
wydana w magistracie m. Ło

dzi.

- - - - -"- - - - - aginęła

Z wydana

445-3~1

karta pobytu Józefy Sochackiej,
w magistracie m. Łodzi.
459-0-3

Z~Grubina,

aginęła książeczka

Łodzi.

legitymacyjna Jana
wydana w magistracie miasta
466-3-1
uczeń kI. VII filolog
Wiadomość, ulica

korepetytor,
Zdolny
poszukuje kondycyi.
Dzielna

}Ii!

3.

Skład

papieru.

425-3-3

Zakład

dla chorych na oczy Dr. W.
Garlińskiego, dla przychodZl!cych chorych otwarty codziennie od
godziny 10 rano do l ' popoł. i od 5 do 7
wieczorem. Łódź, Piotrkowska 93 Łóżka
dla chorych.
439

31 MalI 1899 r.

W drukarni "Rozwoju," Piotrkowska H! 81.

