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'Zawiadomienie.
o

Mamy hon~r zawiadomic Sz. Publiczność i pp. Handluj~eych, że Skład nasz Wyrobów
istniejącej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Ni 19 przeniesionym został

tabacznych,

na ul. Zawadzkq N2 3,
o

do domu Tow. Akc. K. Scheibler.
W nowym lok'alli uskuteczniać si~ b~dzie sprzedaż hurtowa i detaliczna jak doty8hczas.

K.
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KALENDARZYK TERMINOWY.
Jutro.

IMIONA SŁOWIAŃSKIE. ' Wieńczysława.
SALON artystyczny Bartkiewicza, Zawadzka li 3.
WYSTAWA lIztuk pięknych, ulIca Piotrkowska li 81.
PANORAMA "BeUeem". (Nal'odzenie Chrystusa). PaBat Szulca 37.
TEATR ZIMOWY "VIctoria" (ul. Piotrkowska li 67).
"Małka SzwlI.rcenkopf", sztuka w ó-ciu aktach GabryelI
Zapolskiej. Początek o godzInie 8 wieczorem.
KONCERT "LutnI" w sali koncel'towej przy lilicy
Dzielnej, ze wlIpołudziałem p. Salvilli I p. ' Krassa. PO'czą~
tek o godzinie 8 wieczorem.

Muśnicki

i S-ka.

żł!lcych bardziej nominalną niżeli rzeczywistą wła
dz~. Historya nie przechowała- imion w8zystkich
nast~pców ArplI.da, natomiast zapisała na swoieh
kartach wojenne wyprawy madziarów, sięgaj,!ce
nieraz aż po morze północne, granice południo

wej Francyi i brzegi mo.rza Czarnego.
Klęski zadane madziarom przez Henryka I
pod Merseburgiem w r.933 i przez Ottona I pod
Agsburgiem w r. 955 złamały zaborczą ieh pot~
gę; stosunki zaś z państwami chrześcijańskiemi
i osiedlenie si~ w kraju licznych kolonistów
i rzemieślników, zniewoliły potomków Arpada do
życia koczowniczego na bardziej osiaI zamiany
dłe, do utworzenia państwa, które w roku bieżą
2LUP
pww~1 cym obchodzi tysiąclecie swego istnienia.
Uroczystości
z tego powodu projektowane
rozpoez~ła wielka pielgrzymka, którą w tygodniu
bieżącym poprowadził do Rzymu prymas W~gier,
kardynał arcybiskup Vaszary w otoczeniu dziesięeiu biSKUpów.
Krain~ odgraniczoną z północy i wschodu
Już za panowania słynnego Gejzy i małżon
przez pasmo gór Karpackich, od zachodu osło
ki
jego
Karoliny, zwanej prLez słowian obiałl!!
niętą przez odnogi Alp i las Bakoński, wewnątrz księżną (beleknechinią), misyonarze katoliccy rozp(, o.bu brzegach Dunaju pokryt~ o.lbl'zymiemi lasami, a dalej na wschód step bezdrzewny, bez- powszechniali wiar~ cbrześciańską na Węgrzech,
wo.dny, z pusztą ' porosłą trawą, do przy bycia ma- ale systematyczne na wracanie pogan rozpocz~ło
dziarów liczne zaludniały ludy. Przebywali tu od I si~ dopiero za panowania jego syna Waika, ktory zaślubia1ąc w r. 995 księżniczk~ bawarską
niepami~tnych czasów i słowianie, którzy pomimo burz dziejowych do dziś dnia pozostali Gizelę, przyjął chrześcianizm i imię Stefana.
On to prześladował madziarów, wzbraniają
w swoich siedzibach, a wiodąc . żywot cichy i spokojny, nie pozostawili po sobie ośladu w historyi. cych si~ przyjąć chrzest święty, ustanowił 10 bi·
To też właściwe dzieje Węgier zaczynają skupstw, i sprowadził z zagranicy księży. Za położone dla wiary świętej zasługi, w marcu
się dopiero od chwili, kiedy syn Ugieka z plemienia madziarów Almus, w r. 884 porzuciwszy 1000 r. papież Sylwester II przysłał Stefanowi
koronę królewsk~ i odtąd Węgry stan~ły w rz~
Azy~, na czele siedmiu pokoleń przeszedł Don
i Dniepr, zdobył Kijów i Ruś Halicką i ze szczy- dzie państw chrześciańskich Europy.
Korona św. Stefana do dziś dnia jest zachotów Karpat spuściwszy 8i~ na równiny Panonii,
waną w skarbcu królewskim w Budapeszcie i słu
założył miasto Munkacz, gdzie w r. 886 zdał
rządy synowi swemu Arpadowi.
Arpad pokona- ży do koronacyi królów węgierskich. Opróc~ kowszy siedmiogrodzian, chazarów, chorwatów, fU· rony Papież nadał Stefano.wi tytuł króla apostolskiego, 8kąd do dziś dnia cesarzowie Austryi
muńców i inne narody, stał się protoplastą dy·
nastyi Arpadów, która wygasła w r. 1301 na i królowie W~gier używają tytułu: "Jego cesarsko-królewsko-apostolskiej mości".
krOlu węgierskim Andrzeju III.
Niebawem po otrzymaniu korony odbyła się
Madziarowie pod wodzą Arpada do r 900,
i koronaeya Stefana w Białogrodzie (Szekesfezagarnęli cały kraj, podzieliwszy go na 8 pokoleń i 108 rodów, zorganizowanych wojskowo. Ma- herrarze) na króla W ~gier.
d~iaro.wie bowiem, jako naród wojowniczy i koPo przyjęciu wiary chrześciańskiej Stefan
czujący, dzielili się na hufce, z których każdy
nadał królestwu swemu organizacyę polityczną
miał {)sobnego naczelnika, a wszystkie razem zo- na wzór zachodni. Podzielił kraj na hrabstwa
stawały pod wodzą Arpada i jego. potomków, dziel'tyrytoryalne (komitaty) od "comes M (hrabia), na

Tysiąclecie W ęgier.1

czele których stanęli urzędnicy królewscy "ispany" (żup.any). Podział ten utrzymał się po dziś
dzień. Zupani posiadali władz~ cywilną i wojskową, oraz z żupa!!.em dworskim (nadżupanem
palatynem), tudzież -dygnitarzami kościelnymi
tworzyli radę państwa. Przy pomocy rady tej,
w skład ktorej weszli jeszcze najwyższy sędzia
podskarbi koronny i łowczy nadworny, Stcfa~
nadał Węgrom ustawę, w głównych zarysach
utrzymaną po dziś dzień. Ustawa ta miała pierwotnie na celu stalenie władzy królewskiej, prawa zaś szlachty i przywileje później dopiero zostały zdobyte.
Przez przyj~cie wiary chrześciańskiej wedle
obrządku katoliekiego W~gry weszły w krąg cywilizacyi zachodniej i ustaliły przez to swój byt.
Inaczej madziary byli~y niewątpliwie wygiuęli
jak hunnowi!) i awarowie 'lub też w. najlepszym
razie wraz z bulgarami i serbami dostali sie na
długo pod panowanie pOłksieżyca.
<
.
WspOlny minister austr~-węgie~ski, · Kallay,
nader trafnie i bystro ocenił doniosł6ść przyjecia
przez węgrów wiary chrześCiańskiej wedle obr;ąd
ku rzymsko-katolickiego w rozprawie ,,0 rodzie
Arpada", nap~sanej z okazyi tysiącletniego. jubileuszu istnienia państwa w~gierskiego.
"Tym sp080bem-;-pisze on-naród węgierski
na zawsze połączył Sl~ z zachodem, przyjął zachodn\o-europejską cywilizacy~ i stał iię uczestnikiem całego moralnego i duchowego życia zachd"du. Zabezpieczył to Gejza, powołując miII syonarzy i wspierają~ ich działalność. Stefanowi
I przypadła w udziale mniejsźa część pracy. PraI gnąc zabezpieczyć samodzielność kraju, wziął on
koronę królewską z rąk Papieża, nie zaś cesarza rzymskiego. Do Rzymu atoli zwrócił się nie
jedynie ze względów poUtycznych, lecz z popę
du religijnego. Słusznie też Papież Sylwester II
nazwał go "postołem.
Rozpoczęte p!zaz ojca swego dzieło Stefan
przeprowadził z najwyższą gorliwością. Ani jeden z naijtępców Stefana nie zachwiał si~ wtem
przekonania, że przyszłość kraju zależy od jego
związków z zachodem. To przekonanie tak stanowczo cechuje wszystkich królów z rodu Arpada, że pomimo częstych zatargów z zachodnimi
sąsiadami nie zrywali oni związków z zachodem.
Papież Leon XIII w encyklice do episkopatu
węgierskiego powiada. między innemi:

I
I

"Trwałą rekojmią ścisłego związku pomi~dzy
Stoli('ą Apostolską a Węgrami była korona kró-

lewska, pr7.yozdobiona obrazami Zbawiciela i Aponasz poprzednik Papież Sylwester
II w podarunku posłał Stefanowi, obdarzaj ac go
tytułem królewskim, poniewai wśród was gOl'liwie rozpowszechniał wjar~ świętą. Ta korona
nieuszkodzona przetrwała liczne i ciężkie burze
i zawsze świeci dawnym blaskiem."
Tysiącletni jubileusz istnienia państwa wę'
gierskiego obchodzony bę'dzie wspaniałemi uroczystościami po całej ziemi węgierskiej.
Główny
atoli punkt ciężkości przypadnie w udziale Pesztowi. Dobrzeby jednak było, gdyby Węgrzy
w imię zasad tej nauki, której zawdzięczają blak
swej korony, przypomnieli sobie, że na ziemi
węgierskiej wcześniej zanim zdeptały jej zagony
rumaki hord Arpada, żyły ludy słowiańekie i ży
ją dotychczas a mają one równe prawo do życia
stołów, którą
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fragana, i '" tymże roku d. 26 czerwca konseW dzień św. Stanisława nabożeństwo odprakrowany. Wkrótce potem ks. arcybiskup Wierz- wiane będą, jak zwykle w dni uroczyste. .
chlejski zamianował go swym geueralnym wikaRuch ludności w parafii św. Krzyża za ubieI ryuszem i oficyałem i od tej chwili objl\ł ks. Mo- Igły miesiąć kwiecień przedstawia się w następu
rawski rządy dyecezyi lwowskiej. Po śmierci jących cy frach: urodźiło się chłopców 349, dZIewarcybiskupa obrany był przez k&pitułę admini- cząt 363, ogółem 712, zmarło mężczyzn 99, kostratorem dyecezyi, , a w d, 15 lutego 1885 roku biet 114; ślubów zawarto 7.
'
S. I
! otrzymał nominacyę na a.roybiskupa i metropo- I
f litę lwowskiego, na ktore to dostojeństwo prekoZe zgromadzenia felczerów. Na zgromadzenie
ś.
P.
l nizowany był d. 27 marca tegoż roku. & introni- felczerów w dniu wczorajszym przybyło 43 t. j.
i zowany '" archikatedrze lwowskieJ ania 1'7 maja liczba niedostateczna dla odbycia posiedzenia, wskul 1885 roku.
'
tek , czego zebranie odbędzie się dopiero w przyszłą
II
Jako kapłan wielce gorliwy w winnicy Pań- środę o godzinie 8 wieczorem w mieszkaniu star·
I skiej, ks. arcybiskup Morawski brał bardzo czyn- szego zgromadzenia ')rzy nI. Składowej Ng 11 bez
Wczoraj zmarł J. E. arcYł>iskup lwowski Ś. p. I ny udział w wielu towarzystwach, mających na względu na iloić przybyłych uczestników.
Na porządek dzianny wejdą następujące
ks. Seweryn MorawskI.
celu umoralnienie ludności. Jeszcze przed prekoZmarły obecnie dostojnik Kościoła pocho- n~zacyą na biskttpa, spełnia obowiązki radcy du- sprawy:
dził 7. rodziny Morawskich berbu Dąbrowa, ktora chownego w Towarzystwie dobrocr.ynności dam,
1) Zebranie składki dla jednego z !lodu padprzed laty przeniosła się. z Mazowsz~ na Ruś, ' potem :Stowarzyszenia, czeladzi katolickiej, jest łych felczerów.
gdzie dziad Ś .• p. al'cybIskup~, FranCIszek, był zastępcą prezesa zarządu w zakładzie ubogich, l
2) Podwyższenie płaconych do obecnej pol prezesem instytucyi konferencyi św. WincentegO' ry' składek.
pisarzem grodzkIm TrębO'welskIm.
Seweryn Tytus dwojga. imio~ Morawski a Paulo, wiceprezesem zarządu", zakładzie ociem3) Zebranie podpisów na zamierzone wydawprzyszedł na świat w d . . 2 stycznIa 1819 ruku I' niałycb, dyrektorem duchownym w męsklem To- ! nictwo gazety felczer8~iej, na wzór wychodzącej
we wsi Siółku pod PO'dbajcem. z O'jca Piotra! warzyst~ie św: Wincentego a Paulo. spowiedni- w Petersburgu, a istniejącej od lat 10 gazety p. t.
Celestyna Morawskiego (zm. w 1835 r.) i matki i kiem sióstr z "Sacre Coer" i Wizytek.
"Felczer." Gazeta ta wychod:d dwa razy tygoW chwilach wolnych od zajęć swO'jego po- dniO'wo i obejmuje:
Winctmty Anastazyi l\;IO'raw~kiej, zmarłej w ro~u i
a) Oryginalne i tłomaczone artykuły lekar1866. Pierwsze naukI pobIerał w domu rodzlD- wołania, Ś. p. ks. arcybiskup MO'rawski chętnie
nym poczem w 1829 r. oddano go do szkół , chwyta.ł 7.a pióro. Z ogłoszO'nych. drukiem prac skie o leczeniu i podawaniu pierwszej pomocy
00. 'Bazylian6w w Buczacu.; .ukO'ńcz!ł nauki) jego wymieniamy: "Akta synodu prowincyonalnego w nieszczęśliwycb wypadkach.
w rusińskiem t. zw. akademICkIem gImnazyum! lwowskiego, w 1564 roku odbytego" (wyd. w r.
b) Artykuły o bygienie i o rozpoznawaniu
we Lwowie.
, 1860), "O encyklice Quanta eura i o Hyllahussie" produktów spożywczych_
PO' opnszczeniu .gimnazyum, w r. ~834 zapi- (r. 1865), "O jubileuszu kapłańskim i biskupim ,!
c) O zabe7.pieczeniu bytu i o warunkach
suje się na wydZIał filozO'fic,zny ulllwersytetu Ojca św. Piusa IX" (1869), "Marya Cecylia Cbo- wykształcenia felczerów.
d) Drobne wiadomości z dziedziny hygieny
lwowskiego i pilnie uczęszcza na wykłady do I łoniewska (1880), "Sz.ereg sufraganów lwowskich"
lipca 1836 r. Czując w sobi.e ~owołaDie .do stanu i (1881), "Małe seminaryum we Lwąwie'" i t. d. I i receptury.
duchownego, myśli o wstąpIe~1U do semlDaryu~, I Wiele rozpraw naukowych drukował też w "Prze·
Na zebranie przybyli z Warszawy, starający
zamiarowi temu wszakże staje na przeszkodZIe I glądzie Lwowskim," "Tygodniku Katolickim," się o urzeczywistnienie projektu starzy felczerzy
śmierć ojca, liczne kłopoty rodzinne ,i maj~t~o- I "WiadomO'ściach Kościelnych," czasopilimie "Bo- pp. Szymański i Stasiński.
we tembardziej że rodzeństwo. było lIczne ~mlał I nus Pastor", i t. d . '
Byli także obecni zaprO'szony dr. p. Gorski,
oraz delegowany od magistratu urzednik p. Logo.
5 braci i dwie ~iostry) wreSZCie. choroba pier- I
.
Zmuszo ny opIekować SIP."
młodszem ro- .
..
.' .
SlOwa,
.
I
Na posIedzemu kt6re odbedzle Się w przy-

jak i butni madziarowie. Osłabiłobj' to może ów
uścisk, któremu podlegają słowianie ! .nd blaskiem
korony św. Stefana, w krajach ?d ui.:.pa.mi~tnych
czasow będących ich siedzibą-a dziś w SPO'SÓ~
niezmiernie desPO'tyczny zajadle madziaryzowanych.

I
I

t
Ks. Arcybiskup Morawski.
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poprawiło sip. i pozwoliło
gdy po OChenIe 1'0' ZlDy
'l
u pomyśleć wreszcie o sobie i pójść za popę·
:m- serca.
.
Wst~puje przeto do seminary.um lwowskIegO'.
Ot zymaw!lzy świ~cenia kapłańsklC w roku 1851,
ob~'mu'e na' ierw ks. Seweryn Morawski obowi JzkiJ wik~;yusza w Gródku. W r. 1855 zostaje
.ą owan kanclerzem konsystorza. arcybisku~~a~, w [862 kanonikiem kapituły lwowskiej.
p g W r. 1881 otrzymuje ks. M?ra.ws~i god~ość
biskupa Trebizondy "in partibus lllfldehum" l su-
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XXIV.
Przypuszczenia nauczyciela, Piotra, spraw-

dziły Rię. Powróciwszy z sali narad, prezes sądu
wziął wyrok i przeczytał:

18 .. roku d. 27 kwietnia wedle ukazu Jego
Cesarskiej Mości. Wydział karny sądn okręgowego w N., na mocy decyzyi. sądu przysięgłych
i na podstawie 38 paragrafu art. 771, 3 'go par.
art. 776 w post. 777 ust. kod. karnego, skazuje:
WłO'śeianina Szymona Kartinkina, 33 lata wieku
liczącego, i mieszczankę Katarzynę Masłowę, 27
lat wieku liczącą, na pozbawienie wszelkich praw
stanu i zesłanie do ciężkich robót: Kartinkina na
8 lat, a. Masłowę na 4 lata, ze skutkami dla
obojga wedle 25 paragr. ustawy o karacb. Mieszczankę zaś Eufemię Boczkową, 43 lata wieku
liczącą, po pozbawieniu wszelkich szczegOlaych
osobiście i wedle stanu nabytych praw i przywilejów, skazać na więzienie trzyletnię, ze skutka·
mi wedle 49 paragr. ustawy o karach. Koszty
sądowe rozdzielić w równej c7:ęści na PO'dsądnych, a w razie niezamożności tychże, pokryć
z funduszów skarbowych.
Dowody rzeczowe, sprawy tej dotyczące,

felc~erzy z Warszawy

.th'

t .

I

nia

Tołstoj.

by6 obecni

Z piśmiennictwa. Wyszedł z druku dramat
t
'ol
"
IS oryczny D one h'ma p. t . " MoJzesz.
Ś i
ś'
W
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S
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Wiadomo c ' ko Cielne.
para i św. Krzyża
p. Franciszek TroJanowski. Z szeregu
W dniu 6 maja rozpoczyna się dorO'czny odpust
pracowników sztuki drukars,kie) śmie~ć 'Yyrwała
"Znalezienia św. Krzyża", przeniesiony ze środy Jed~e90 z ty~h, którzy ~hO'C CI.chy ~ledlI żywot,
dnia .3 maja w sobotę o godzinie 7 wieczorem l umIelI przeCież zaskarbIĆ , sobIe mIłość ludzką,
odpust ten rozpocznie si~ nieszporami.
i pełniąc obowiązki swe gorliwie, zawsze uprzej·
W niedzielę o 11 zraua odprawiona będzie I mi dla współkO'legów.
,
uroczysta suma z kazanIem i procesyą, po POłU-,
Do takich należał ś. p. Franciszek Troja?niu ~aś ~ie8zpory. z p.rocesyą dokoła. ~mental'za nowski! zecer dru~arni "RO'zwoju," zmarł! w doiu
l udzlelelllem
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Kartinkin stał wyprostowany, trzymając ręce
- Czy mogę pomówić z panem prezesem
z rozstawionemi palcami po żołniersku i mieląc o spra.wie, która była sądzona? Jestem przyszczękami. Boczkowa wydawała się zupełnie sposięgły.
kojną· Masłowa, usłyszawszy wyrok, oblał~ się
- A książę Niechludow, bardzo mi przyciemnym rumieńcem.
jemnie. Miałem zaszczyt spotykać już pana, - Jam niewinna, niewinnam! - krzykn~ła rzekł prezes, ściskając podaną dłoń i przypomirozpaczliwie. - To niesprawiedliwie! Jam nic nając sobie z zadowoleniem, z jakiem życiem
niewinna. ' Nie chciałam, nie pomyślałam nawet. i ochotą tańczył, lepiej niż młod'Ii, na tym wieMówię prawd~.
Szczerą prawdę· Jak Boga
czorze, na którym się spotkał z Nhlchludowem ........:.
kocham!
Czemże mogę służyć?
Upadłszy n'a ławkę zapłakała głośno.
- ZaszłO' nieporozumienie w odpowiedzi przyKiedy Kartinkin i Boczkowa już wyszli, Ka- sięgłych odnośnie do Masłowej. Prlecież ona nie
sia staJa wciąż i płakała, tak, że żandarm mu- otrułł1, ' a skazano ją do ciężkich J'L.hót.
siał pociągnąć ją za r~kaw kaftana.
- Wyrok wydany na podstawie opinii pa- Nie, tej sprawy zaniedbać nie można, nów, - odrzekł prezes, podążając ku wyjściu.rzekł do siebie Niecbludow, zapomniawszy ' zupełPrzyznać muszę, że odpowiedzi wydały się nam
nie o złej puprzedniej myśli. ' Sam nie wiedząc niezgodnemi z istotą rzeczy.
dlaczego, wyszedł szybko na korytarz, aby raz
W tej chwili przypomniał sobie, iż chciał
jeszcze na nią popatrzeć.
I zwrócić uwagę sędziów, jako odpowiedź twierW drzwiach cisnął się ożywiony tłum pu-I dząca bez wykluczenia zabójstwa z rozmysłem
bliczności, przysięgłych sędziów i adwokatów, zapotwierdzać będzie też zabojstwo, lecz śpiesząc
dowolonych z ukończenia sprawy. Musiał chwil~ l się zapomniał o tem.
'
przeczekać.
- Zgoda, ale przecież mO'żna pomyłkę naSkoro wydolitał się na korytarz, Masłowa prawić.
była już dalekO'. Szybkim krokiem, nie myśląc
- Zapewne. Do kasacyi zawsze powOd się
o tem, że zwraca nwagę na siebie, dogonił ją, znajdzie.
minął i zatrzymał się. Przestała już płakać,
- Trzeba poradzić się adwO'katów, - mótylko wzdychała gwałto~ nie, ocierając twarz czer- wił, nałożywszy kapelusz trochę na bakier i dawon o pocentkowaną chusteczką· Przeszła obok lej posuwając się ku wyjściu. Pan także wyniego, nie oglądając się,
I chodzi?
Przepuściwszy ją mimO' siebie, powrócił śpie- Tak, - odrzekł Niechludnw, nakładając
sznie. aby zobaczyć się z prezesem sądu.
palto i poszedł z prezesem.
Prezes już wyszedł, więc dopędził go w przedNa dworze było jasnO' i wesoło. Szli, rozmasiO'nku.
wiając głośniej, bo na ulicach było gwarno.
Panie prezesie, - rzekł podchodząc wła(
śnie w tej chwili, gdy prezes ubrany w jasne
D. c. n.)
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przeitrzeni 30 sążni. Przepis ten oddawna nie
jest przestrzegany i brak bitych podjazdów
wpływa na psucie się szos
przy brzegu ich
z drogami bocznemi. Brukowanie szabrem lub
kamieniem tych ostatnich powinno być uskutecznione kosztem gmin właściwych. '
"Wiosna" na łódzkich p,odwórzach. Przedsię
biorcy ascenizacyjny pozazdl'ościli widocznie ło
dzianom, że przy nadchodzącej wiośuie m0gą odZ łódzkiego żydowskiego Towarzystwa do- dychać świeżem powietrzem, gdyż nie uważając
broczynności. Zamiast wieńca na grób b. p. na niejednokrotne nawoływania prasy, jak rówIzraela K. Poznańskiego zarząd łódzkiego żydow nież rozporząuzenia policyi, lekceważą sobie zdroSkiego Towarzystwa dobroczynności otrzymał wie publiczności wdychającej i tak szkodliwe dla
rb. 100 od rodziny Sa cbs, za kt6i:ą to ofiarę zdrowia miazmaty. Dziś np. w domu przy ul. Piotrkowskiej X2 111 o godzinie 2 po południu mieszkań
wyraża niniejsze m . serdeczne podziękowanie.
ców domu, siedzących przy obiedzie, spotkała po. Nadesiane. Komitet Przytułku dla · starcow i kalek
dobna niespodzianka: wywożona bez skrupułów
ma zaszczyt podać do publicznej wiadomości, ze w miez dołu ustępowego nieczystości. Atmosfera na posiącu kwietniu r. b, na rzecz rzeczonej instytucyi poczynione zostały następujące ofiary:
.
dwórzach nie znośna.
Od małzonkOw R. Eisner 10 butelek wina: od pani
Sprawy budowlano.' Na mocy ustawy budoCz. Cb. gotówką 6 rb.; od pp.: Eugeniusza Geyera 26 nuwlanej domy murowane wzniesione w ciągu je·
me~ow czasopisma, T. Trenklem gotowką 10 rb., N. N.
gotowką 6 rb.. M. Sprzączkowskiego na święcoue zamia~t
dnego lata nie mogą być tynkowane wcześniej
sprzedaży rabatowej 6 rb.; od Administracyi Mleczarni
niż po upływie roku od chwili wYkończenia m~
Ziemiańskiej got. 6 rb.; od .pp.: L. Jur.kiewicza goi. 2 rb.,
rów ; pod dach. W praktyce jednak wynikają
Z. W. rocznik czasopisma, Kamińskiego 2 antałki piwa,
liczne nieporozumienia, jak pojmować należy wyWeyraucha 60 funt. wędlin; od pani G. Stiildt 10 placków i 6 rocznikow czasopisma; od pp,: A. Roszkowskiego
rażenie nwykończenie budynku", czy ma to oz61 paczka piernikow i 1 banmknch, Anstadta 2 antałki
naczać tylko wykoń~zenie ścian czy też niezbęd
piwa, Dzięcioła 25 butelek piwa, Braci Lorentz 3 antałki
nem
jest, aby one pokryte były gachem. Wąt
piwa, Braci Geblig 2 antałki piwa; za pośrednictwem 1'0pliwości te wyjaśnił obecnie wydział budowlany
dakcyi "Gońca ŁOdzkiego" ze spr:r.ec1aży rabatowej go-tówką 109 rb. 44. k,; od pp.: Julinsza Severlr.a R4 strnllle,
piotrkows!dego rządu gubernialnęgo, a mianowiE. Tischera 6 rb., G. Peytiera 3 rb" T, Friidrillba 2 rb.,
cie, że pod wyrażeniem nwykończenie budynku"
K. Wntke 3 rb., L. Jezie1'skiego 2. rb.. l. Haffstein 3 rb.,
E. Stegmanua 4 rb.; od pani Schnltz 1 ·rb., od p. Hoch- należy rozumieć pokrycie domu dachem.
muth 1 rb., od firmy Gampe i Albrecht worek skor, od
Pijawki, Łowienie pijawek i sprzedaż ich
firmy Hermann Schlee wańtuch filcu: od paui S. G. roczstanowi
pewnego rodzaju odrębny handel, z któnik czasopisma. od p. H. Madera słój' powideł, od pani V.
rego utrzymują się całe rodziny. Połow pijawek
3 korce kartofli.
odbywa się głównie w Wiśle. Przedsiębiorstwo
Za powyźs:r.e ofiary komitet Przytułku 8kłndll łaska
wym ofiarodawcom, jako t .. ż pp. pastorom Gnnc1elachowi
takie Uli. wielką tlkalę założył dwa lata. temu p.
i Manitiusowi za urządzenie w Przytułku dnia 22-go, Kowalewski w Dobrzyniu nad Wisłą, który obeckwietnia r. b. podwieczorku dla pensyonarzy, serdeczne
nie posiada kilka tydęcy pijawek. Pan K. liczy
2I Bo g zapłać".
tia zbyt w Warsza~ie, Płocku i Włocławku.
Przewodniczący komitetu Przytułku ,
E. S t e p h a n u 8.
Przypuszczamy, że i w Łodzi znajdzie chętnyeh
nabywców.
Stypendyum. Ministeryum uświaty zatwierdziło zapis testall}entowy 1,200 rb., uczyniony
Sądownictwo. Ze względu na stały wzrost
przez mieszkańca Łodzi, Augusta Krygiera, na naszego miasta i rozwój operacyj handlowych,
rzecz funduszu stypendyalnego dla uczniów ,łódz liczba funkcyonujących w Łodzi sędziów pokoju
kiej szkoły przemysłowej.
jest nie dostateczną. Wobec tego powzięto projekt
Z giełdy łódzkiej. Bardzo mała liczba kup- utworzenia jeszcze kilku nowych posad sędziów
ców przybyła na wczorajsze zebranie giełdowe. pokoju. Do urzeczywistnienia tego projektu poNie ujawniono wcale chęci do nabywania papie- trzeba będzie przeszło 20,000 rubli na utrzymarów wartościowych, ani też ich nie zaofiarowy- nie sędziów i urządzenie lokalów sądowych. Jak
wano. Przy takiem usposobieniu nie mogło być utrzymują sfery miarodajne, wydatek powyższy
bynajmniej nie obciąży budżetu miejskiego, gdyż
oczywiście mowy o zawieraniu jakichkolwiek
tranzakcyj. To też i we wczorajszej cedule nie fundusz na utrzymanie sędziów czerpany być
może z dochodu; jaki dają opłaty sądowe od
spotykamy ża~nych notowań.
akcyj cywilnych, z arkusza i szacunku nieruchoZ Helenowa. Od kilku dni ogród w Hele- mości.
nowie doprowadzony jest do należytego porządku.
Wynalazek. Łodzianin p. A. J. Ostrowski,
W razie ustalenia się pogody, otwarcie prawza.
wyrób
własnego dowcipnie obmyślanego przydopodobnie nastąpi w przyszłym tygodniu. Dla
rządu t. zw. "registratora", (to je~t obszernej
koncertów zaangażowa.ną została orkiestra wojskowa tutejszego pułku piecboty z kapelmistrzem teczki automatycznie działającej do składania
dokumentów handlowych, listów i t. p.), otrzyp. Dietrichem na ·czele.
mał złote medale na wystawach w Rzymie
Bawełna. W ciągu ostatnich dwóch tygodni i Marsylii.
Przeciwko przywłaszczycielom. Od pewnehandel bawełną na głównych rynkach zagranicznych był mocno ożywiony. Stan plantacyj ba- go czasu w kilku zakładach cukierniczych tutejwełnianych w Ameryce jest obecnie zadawalają- szych giną systematycznie pisma i gazety, nacy; w przestrzeni zasiewów w porównaniu z r. z., wet zawieszone na odpowiednim kijku drewniawiększe zmiany nie zaszły; roboty wszelkie do- nym. Otóż jeden z cukierników wpadł na taki
konane zostały wśród pomyślnych warunków pomysł, iż zamierza głównie pisma peryodyczne
atmosferycznych. Z Aleksandryi donoszą, iż w han- i ilustracye stemplować napisami: "Skradzione
dlu bawełną w minionym tygodniu większe zmia- z zakładu N. 'N." Środek ten, według właścicie
ny nie zaszły. Z prowincyj wewnętrznych dono- la cukierni, jest jedynym, z powoju ustawiczneszą, iż siewy wszędzie zostały ukończone z .wy. go przywłaszczania pism przez gości.
jątkiem miejscowości północnych, gdzie' roboty
Oszustwo. W mieście nasze m od pewnego
potrwają do końca miesiąca. Siewów dokonano czasu uWIJaJą się jacyś agenci, którzy sprzedają
wszędzie w warunkach nader pomyślnych. Prze- noże i widelce, żądając rb. 3 za tuzin. Taniość
~trzeń plantacyj będzie co najmniej taką samą, ta zyskuje mn6stwo nabywców, którzy Jednak
Jak w. r. z. Gatunek nmHafi" najchętniej jest wkrótce przekonywują się, iż ·padli ofiarą oszuUprawiany, gatunku "abassi" zasiano więcej niż stwa, gdyż kupione przedmioty są sporządzone
~ r. z., a gatunki "bamich" tyleż co w r. z., z materyału tak lichego, że nie nadają się wcale
białej bawełny nie siano zupełnie. Pomimo niz- do użytku.
kiego poziomu wody w Nilu, plantacye posiadają
pod do~tatkif'm wilgoci.
W chlebie .. Wielokrotnie już zabieraljśmy
głos w sprawie niedbalstwa tutejszych piekarni,
Drogi
szosy. Naczelnik warsza wskiego które doŚĆ często wypuszczają na miasto pieokręgu komunikacyi odwołał się do wszystkich czywo, zawierające w sobie niepotrzebne da datki
pp. g~b~rnatorów w Królestwie Polskiem o przy- w postaci: gwoździ, szkła, postronków, szmat
pommellle uI'zędom gminnym, iż w myśl przepi- i t. d. Widocznie napomnienia te nie bardzo tl'asów, zatwie.rdzonYClh przez b. ~aczelnika Króle· fiają do przekonania pp. piekarzy, !lkoro wypadstwa, PolSKIego o ,~wnserwacyl szos, wszystkie ki tego rodzaju wciąż się powtarzają.. Oto wczodr?gl boczne d~'d~ące do szosy powinny być raj okazywano nam ćwierć bochenka chleba,
ubIte n~ gruntach pIaszczystych na przestrzeni w którego wnętrzu znajdował się spory kawałek
15 SążnI od szosy, a na gruntach błotnycb na jakiejś brudnej szmaty.

Nieboszczyk poświęcił się sztuce drukarskiej od lat młodzieńczych, a kształcił się w niej
w Warszawie. W ostatnich latach pracował
w paru drukarniach w Łodzi, ostatnio w drukarni naszego pisma.
SzMery żal całej redakcyi i współkolegów
w pracy towarzyszy m'u do grobu i niech to bę
dzie osłodą dla jego ciężko strapionej żony i rodziny.
.
'
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Czwartek, dnia 3 maja 1900 r.

Wymarsz wojska. W huiu 2 b. m., kwatew Łodzi Ekaterynburski pułk piechoty,
wymaszeruje z miasta do wsi Redacz, oddalonej
o 19 wiorst od Skierniewic, gdzie ohozować bę
dzie całe lato.
Z ulicy. Rnch kołowy nf' ul. Głównej na
przestrzeni od ulicy Piotrkowskiej do Widzewskiej, z powodu wyłamywania bruków pud bu·
dowę linii tramwajowej, do Widzewa, tudzież na
ulicach Przejazd na przestrzeni od Piotrkowskiej
do Mikołajewskiej i na ulicy Mikoła.iewskiej na
prze~trzeni od Przejazd do Głównej z powodu
robót brukarskich, został wstrzymany.
Kradzież. Onegdaj we wsi. Brud.zice, cło kolonisty Franciszka W ędołkowskiego zakradli się
rabusie i zabrali 80 rubli w gotowiźnie, weksel,
odzież i t. p. na sumę około 300 rubli. Rabusiów dotąd nie odnaleziollo.
Wypadek. W dniu wczorajszym na ul. Konstantynowskiej Xg 8 w mieszkaniu upadł bez przytomności, krawiec J. Kurek, 70 lat liczący, ~ lekarz przybyłego Pogotowia ratunkowego skonstarujący

tował śmierć.

Ciało do przybycia władz rządowych zabezpieczono na miejscu.
Pogotowie ratunkowe. W ciągu 1 i 2 maja
Pogotowie ratunkowe wzywane było na miasto
do 16 wyp~dków: 5 stłuczeń, 3 rany tłucżone,
1 ukąszenie przez psa, 1 złamanie kości, 1 zatrucie, 1 obłęd, 1 nagła śmierć, 1 omdlenie, 2
razy nie zastano poszwankowanych.
Po udzieleniu w aowyższych wypadkach doraźnej pomocy, lekarze Pogotowia odwieźli 1 poszwankowanego do szpiłala i 1 do domu.

Teatr w konwikcie pijarskim.
w Warszawie.
(Dalszy cią,g. - patrz M 101)
Ale jeśli w krajach zachodnich stare nałogi
i twarde formy sztuki średniowiecznej oparły się
temu zboczeniu, w Polsce zgubny jego kierunek
szedł bez zawady, traktaty retoryczne predko
stłumiły entuziazm poetów i artystów.
•
Dużo w tern racyi ale te samą. retorykę
w tych czasach wydał we Francyi po łacinie
Mounet, cytując poetów francuskich w oryginale,
a zatem zachód nie wyłamał się jeszcze z tych
form.
~etoryka nie nauczy mówić to pewno, tu
głos I talent wrodzony dużą. odgrywa rolę, ale
poprawić wady w .zlej wymowie może, jak dziś
lekarze poprawiają. nawet złą, wymowę.
Gdyby pojęcia ówczesne stały na tym stopniu, na którym dziś się zn'ajdują., zapewne Konarski re.toryki. nie pi(:Sałby niezawodnie, ale porównywuJą,c dZIe~Q Konarskiego z temi ksią,żkami,
które ukazały SIę do czasu wydania "De elequentia zmand~nd~ Vitiis" widzimy olbrzymi postęp w ~rozuffilelllu rzeczy. Znać z ksią,żki, że
KonarskI .u~olewa. ~ad .teJ?, iż musi retorykę
dla pols~eJ mlodzIezy pIsac po łacinie, ale tak
~aleko me mó~ł odrazu w:femancypować się,
zeby w polowIe XVIII WIeku oprócz wielu
przez niego wprowadzonych reform odrazu
i z łaciną. zerwać.
W przedmowie do retoryki powiada on wyrażnie, że staranny nauczyciel przetłómaczyć
może na język polski prawidła retoryczne a dośw:iad~zenie mó.wi, że dobry mówca łaciń;ki, bę
dZIe mezawodrue dobrym mówcą, polskim.
I przykłady w jego retoryce są, często
osnute na rzeczach swojskich, na czynach polskich. Przy czytaniu autorów klasycznych, każe
zwracać uwagę na te ezyny i cnoty postaci historycznych, które Rzeczypospolitej mogą, być
użyteczne, a tematy wypracowań piśmiennych
łacińskich czy polskich, slużyć mają. do poznania
ustaw, potrzeb, obyczajów, cnót lub wad krajowych.
Wielu więc naszych pisarzy ma wygórowane pojęcie o retoryce, którą prędzej pedao'ogicz! em katalogiem wykładów, nauką. sY!'lte~a
tycznego rozwoju literatury nazwać-by rychlej
można, niż retoryką.

(Dok. uast.)
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Z WARSZAWY.
Obroty węglowe, które 7f ostatnim czasie
. prowadziła kancelarya Generał-Gubernatora, a mianowicie od 19 ma.rca do 19 kwietnia, dały w reznltacie, jak donosi "Warsz. Dniewn.", dochodu
rb. 9,264,43. Nadmiar wynikł stąd, że zarząd
kopalni prosił o niewytwarzanie trudnej konkurencyi handlującym węglami i węgiel sprzedawał
się wagonami z dodatkiem 5 rb, do i!ltotoej ceny.
Zgodnie z postanowieniem J. O. księcia, pieuiądze
te rozdano w sposob nast~pujący: Rosyjskiemu
Towarzystwn Dobroczynności w Królestwie Polskiem rb. 2,000 miejscowemu Towarz. dobroczynności 2,000 rb., Tow. domów pracy i przytułków
noclegowych 1,000 rb., przeniesiono do funduszu
nauzwyczajnego, będącego do rozporządzenia Generał-Gnbernatora na cele jedorazowych wsparć
dla potrzebujących i ubogich 3,000 rb.; resztę rb.
1,264,41 przezna~zono na pokrycie kosztów obrotów i na wynagrodzenie osób, zajmujących się
tą czynnością·
wodociągi. Komitet budowy
i wodoci~gów otrzymał zatwierdzony
program robót kaDaliza~yjnych i wodooiągów drugiej części V seryi, na rok 1900, 1901 i 1902.
Program ten obejmuje budowę kanałów na 92
ulicach i wodociągów na 13 ulicach. Komitet kanalizacyjny postanowił onegdaj ogłosić ograniczoną konkurencyę na dostawę metalowych czę
ści do kanałów. Oddał dalej dostawę na rok
bieżący 5i- mil, cegły cegielniom hr. Ronikiera,
hr, Potockiego, Granzowa i Henryków. Wybrał
wre!lzcie komisyę, która ma być obecną przy puszczenin w ruch parowej maszyny na stacyi filtrów. Do niej należą pp. inź. Mościcki, Rosman,
Majewski i Świetlicki. Wyznac~ono również ko·
misyę o dopracowania warunków dostawy fur·
manek.

Kanallz8cya I

kanałów

Z KRA J U.
Radom. Dnia 30 kwietnia nast~piło połą
czenIe stacyi towarowej w Iwangrodzie (droga
żel. Dąbr.) ze stacyą pasażerską (dr. żel. Nadw.)
Wszelkie rozporządzenia, tyczące się towar.)w
i pociągów dr. żel. Iw.-Dąbr. podlegać będą odtllld kontroli naczelnika st. Iwangród pasażerski,
również wymiana wagonów i zmiana brygad konduktorskicb ustanie.
Urzędnicy zarządu, ktorzy przejadą na posady do Warszawy, otrzymają na przeprowa:dzkę
prócz bezpłatnego przewozu bagaży, mebli i przejazdu: kawalerowie Ił miesięczną pensyę a żo
naci 2t (licząc w to i mieszkanie), kawlłlerowie
wszakże nie mniej 50 rb. i nie wyżej 250 rb.,
a żonaci nie mniej 100 rb. i nie wyżej 300 rb.
Z ogólnej liczby 98 urzędników kontroli dochodów nie zgodziło się Da przeniesienie do Warszawy 7.
Siedm konduktorskich brygad pasażerskich
z Kielc będzie przeniesionych do Skarżyska-po
zostałe do Warszawy.
Brygady towarowe pozostaną tymczasowo w Kielcach.
- Geometrzy powiatowi otrzymali rozporzą'
dzenie aby każdy z nich zamieszkał w mieście,
nie innem, lecz tem gdzie znajduje się jego powiat.
- W tych dniach ustawiono rusztowanie
wewnątrz kaplicy św. Anny w kościele po-bernardyńskiem, którą podjął tłię odmalować p. Strzałecki z Warszawy.
'
- W salonie hotelu Europejskiego toczyły
się obrady członków spółki rolnej, na którą
z ogólnej , liczby przybyło przeszło 40 obywateli.
P. Karszo-Siedlewski odczytał referat o "drenowaniu", a p. Pruszak "o melioracyi rolnej
i nasionach".
Nal!ltępnie wybrano sekcyę, do której weszli
pp. Pruszak, Karszo ·Siedlewski, Pomorski, Karczewski i inni. Postanowiono zerwać umowę
grupowego ubezpieczenia, zawartą z Towarzystwem "Jakor" a. przeprowadzić z Towarzystwem
Janowskim, jako dającem o wiele wygodniejsze
warunki dla Stowarzyszonych, ku czemu wybra~
DO z pomiędzy siebie 2 członków delegatów (dodatkowych) do już wybranych w r. z. 3-ch
i upoważniono do poczynienia tak zerwania z "JakOl'em" jako też i zawarcia umowy z Towarzystwem Janowskiem.
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Na miejsce robotników rolnych ktorzy setkami całemi wychodzą za granic~. przybywają
do nas robotnicy z Galicyi (tych jednakie tego
roku niewiele) i z innyr.h guhernii Królestwa
Polskiego, którzy pracę u naGzych ziemian .sobie
chwalą. Robotnicy są tutaj dość dobrze wynagradzani gdyi prócz ntrzymaniA, otrzymują od
35-40 kop. dziennie, wyrostki zaś i młode
dziewczęta 30 k. RO'botnicy sprowadzeni do nas
z innych gubernij, są znacznie lepsi od galicyjskich, odznaczają si~ trzeźwością i pilnością
w pracy. Dobrymi również robotnikami okazali
się sprowadzeni poraz pierwszy w kaliskie robotnicy w liczbie 30 z Biłgoraja, Niektórzy
z nich okazują chęć z&klimaty~owania się u nas_

Wysta wa powszechna w Paryżu.
VI.
Chcąc się zoryentować w gromadzie malowniczych budynków, odtwarzaj,\cych dos~oDale natłok domów średniowiecznych, należy je podzielić na trzy grupy: przy wejściu znajduje się
kwartał szkolny z ulicźkami, wijącemi się wę
żowo pomiędzy bramą Saint Michel, wieżą Louvre
i kościołem Saint Julien des Melletriers; dalej
następui"e częśG środkowa z placem Saint-Julien,
na którym wznosi się jeden znajsławniejszych
budynków odrodzenia, Izba ob;achunkowa (la
Chambre des comptes) z XVI wieku, zniszczona
przez pożar w roku 1737; pomiędzy starożytne
mi budowlami, zniszczonemi przez wieki, umieszczono teatr szansonistów. Kwartał trzeci wreszcie
zawie:a sławny mo.~t z domami, Pont-au-Change,
otoczony kilku budynkami: Grand · Chatelet, Pałac IIprawied liwości z główną - salą i schodami,
prowadzącemi do Sainte-Chapelle, zakątek ulicy
Saint-IJaurent, wieża pałacu arcybiskupiego i t.p.
Stal'y . Paryż zapełniony jest naturalnie starożyt
nymi paryżanami, w strojach z piętnastego wieku. Odtwarzają oni przed oczyma widza prawdziwe życie epoki, objawione w obyczajach, pracacb, przyjemnościach. OgOlny program jest bardzo urozmaieony.
Poza mostem de l'Alma zwraca. uwagę olbrzymi, kwadratowy budynek, pokryty gęsto
okąami i ozdobiony
dosyć skromnie.
Jest to
Pałac ekonomii społecznej i kongresów. Zdaleka
sprawia wrażenie ciężkiego .. palazzo· neapolitanskiego. Pałac ten poświęcony jest szóstej
grupie, zawierającej następujące klasy: klasa 101:
Terminatorstwo, opieka nad dziećmi robotnikow;
klasa 102: Płaca robocza, udział w zyskach;
klasa 103: Wielki i mały przemysł, stowarzyszenie współdzielcze, wytwElrcze lub kredytowe,
syndyk~ty rzemioliłowe; klasa 104: Wielka i mała kultura ziemi, syndykaty rolnicze, kredyt rolniczy; klasa 105: Bezpieczeństwo pracowni
robotniczych, porządek pracy; klasa 106: Mieszkania r~botnicze; klaf,la 107: Stowarzyszenia współ
dzielczo-spożywcze; klasa 108: Instytucye rozwoju umysłowego i moralnego robotników: · klasa
109: Instytucye pomocy podczas choroby lub
starości; klasa 110: Inicyatywa prywatna lub
publiczna w sprawie dobrohytn obywateli; klasa 111: Hygieol;l. (pawilon specyalny); klasa 112:
Dobroczynność publiczna.
W pałacu Ekonomii społecznej odbyć się ma
130 rozmai~ych kongresów. Zanotujemy kilka
oryginalniejszych: Kongres aeronauty ki, alpinizmu, aruerykanistów, ociemniałych, praw kobiecych, tanich mieszkań, historyi religii, homeopatyi, materyałów teatralnych, pokoju, własności
literackiej i artystycznej, odpoczynku niedzielnego, straży ogniowej, ratowania tonących, głucho
niemych, nadużycia tytooiu, tradycyj ludowych,
numizmatyków i t. d. Wogóle nie pominięto ani
jednej gałęzi wiedzy ludowej.
Pałace: Ogrodnictwa i sadownictwa itanowią dwie wspaniałe monumentalne oranżerye
ze szkła i żelaza, chroniące przedmioty ósmej
grupy, podzielon~ na sześć kla!!! w takim porządku: klasa 43: Materyały i procedery ogrodnictwa i sadowlaictwa; klasa 44: Rośliny warzywne; klasa 45: Drzewa owocowe i owoce;
klasa 46: Drzewa. krzewy, rośliny i kwiaty
zdobnicze; klasa 47: Rośliny cieplarniane; klasa 48: Ziarna, nasiona, planty ogrodowe i rozsadnicze.
Pawiloll miasta Paryża tworzy "pendant"
do pałacu kongresów. Spiczastemi kończynami
dachów, pokrytych łupkiem, zgrabnemi i ele-
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ganckiemi wieżyczkami metalowemi, przypomina
zlekka sylwetk~ ratusza paryskiego. Skromny
i powdny w ozdobie zewnętrznej, pOliiada jednak
w ogólnych zarysach wdzięk i delikatność, któr~
nęcą oko i zbieraj~ zasadnicze cechy starej
architektury francuskiej. Pawilon zawiera wewnątrz okazy prac, wykonywanych codziennie
przez miejskie szkoły rzemieślnicze. Ciekawa
wystawa pozwala śledzić za post~pami, dokon~
nemi w nauce !lzkolnej od czasu zaprowadzema
przymusowego wykształcenia. Wielkie prc.ce,
przedsiębrane przez miasto od kilku lat, przedstawione są za pomocą pouczających planów.
W tylu poza temi trzema urzędowemi pała:
cami ciągnie się ulica Paryska. z przynętaml
prywatnemi, w stylu paryskim i nowoczesnym.
Ograniczyć się musimy na razie na pośpiesznem
ich wyliczeniu. Idąc od mostu de l'Alma ku mo'
stowi Inwalidów spotykamy najpierw przedziwną
budowlę: jest to zamek,
stojący na dachu
i tliczytach baszt, a fundamentami odwrócony
ku niebu. Dziwactwo to nazywa idę "Cudowną
wieżą".
Dalej następują: .. Pawilon wesołych
autorów"; Pałac Tańca, w którym pokazywać
będą popisy chereograficzne wszelkich wieków
i krajów, teatr maryonetek "Les Bonshommes
Guilla/lme", gdzie za pomoeą 10,000 ~rtystycz
nie wykonanych maryonetek odbywać się będą,
przedstawienia scen z życia paryskiego. wojskowego i t. p.; Akwaryum Paryskie; Chat-Noir;
Dom Śmiechu i Pałac pieśni, który będzie tem
dla muzy piosenkowej, czem pałac Tańca ma
być dla chereografii.
Wróciliśmy do pięknycb ogrodów pól Elizejskich, które nas doprowadzą do głównt'j bramy. przy placu de la Concorde, i!lkąd zaczęliśmy
w~drówkę. Obejrzeliśmy wszystko, co mieści wystawa w Paryżu. Zanim wyruszymy za miasto,
zauważmy je!lzcze, że w samym Paryżu - mn-iej .
lub więcej daleko od placu wystawy, ale z powodu niej, urzllldzono wiele wystaw i przynęt
prywal.nych.
.
Niedaleko ,awilonu miasta Paryża, zbudoweno wielką hanę żelazną, która mieści wystawę dzieł znakomitego, największego rzeźbiarza
współczesnego, Rodina.
przy Lasku Bulońskim
popisuje się kolosalny teatr ~Columbia·, mogący
pomieścić 6,000 osób. W tych samych okolicach
urządzono .. Bitwę morską" -codzienne przedstawieuie wieczorne, odtwarzające .na prawdziwem
morzu" bitwę okrętów wojennych, z armatami
i pociskami w miniaturze.
Pragnąc zadowolnić południową część Paryża, a jednocześnie udzielić wygodnego miejsca
licznym wystawom specyalnym, zarząd wystawy
zmuszony był urządzić dodatek w przedmieściu
Vincennes. Prowadzi do niego . nowozbudowana
kolej podziemna, idąca od laSKU Bulońskiego,
wzdłuż Sekwany. Miejsce, wybrane na ten dodatek zajmuje 120 hektarów około jeziora
Daumesnil, a poświęcone jest wystawom nastę
pującym: 1) Materyały ruchowe kolei żelaznych
i tramwajów, umieszczone pomiędzy jeziorem
a drog~ de Gravelle, na przestrzeni 21,560 metrów ·kwadratowych; 2) Automobile, welocypedy
i różne maszyny z motorami, naprzeciw drogi
okalającej jezioro; 3) Maszyny rolnicze, .na krań
cu południowo-wschodnim jeziora; 4) Cwiczenia
fizyczne i I sporty, rozrzucone po rozmaitych
pU'Jktach.
Jako niezbędne dopełnienie tej ostatniej sek·
cyi, Jlrządzona będzie podczas Wystawy w dodatku Vincennes lub w okolicach, serya między
narodowych konkursów gimnastycznych i sportowych, podzielonych na dziesięć części: gry
atletyczne, gimnastyka, ćwiczenia, strzelnictwo,
sport hipiczny, jazda welocypedem, automobilem,
sport wioślarski, ratowanie tonących, podróże
balonem.

. Bitwa pod Grunwaldem.
.. ~ymczasem armia niemiecka zstępuj~c zwolna z wyniosłej równiny, minęła Grunwald, minę
ła Tannenberg i zatrzymała bi~ w zupełnym bojowym szyku w połowie pola ...
Temi słowy rozpoczął Henryk . Sienkiewicz
swój pi~tkowy odczyt w sali Sukiennic, którego
tematem był opis bitwy pod Grunwaldem.
Opis nył naprawdę wspaniały. Zadziwiał
ogromnym spokojem epickim z początku, potem
budził kolejno zachwyt, grozę, przerażenie, wreszcie uczucie niezmiernej ulgi, jaką się odczuwało

NI 102

ROZWÓJ. -

Czwartek, dnia 3 maja 1900 r.

5

~~===========================================================================================================słuch .
.

aJąc o nIebywałym pogromie stugłowej hydry krzyżackiej.
. I\to słuehał uważnie i śledził kolejno t~ zmian~ l. kO~8ekwentne na8t~pstwa obrazów, z jakiemI Je SIenkiewicz przesuwał przed oczyma sluc?acza, ten nie mógł się oprzeć wrażeniu, że prze~Ież ohrazy te cuduwnie były llgrupowane, że raze~ zlewały się w jedną wielką prawd~ i porywaJącą syt;llf()ni~ grozy wojennej.
Więc naprzód patrzymy na uszykowane z obu
stron dwie wrogie armie. Niemcy ufni w siebie
pot~żni, rozlani szeroką lawą w otwartem polu,
z~aJą się oczekiwać z całym spokojem uiezwy~ężonegl) nigdy wojownika n~ pewne zwyci~stwo.
. 8stępy polskie i litewskie, rozRtawione wciąż
Jes~cze w gęstwinie drzew, swą ufność jeno zło
ż!h u Pana, co rządzi tam w g.órze hufcami nie·
bleskiemi. N:emcy t;ię· niecierpliwią, a mistrz nie
mo.że się oprzeć przechwałkom na temat, iż Jagiełło
bOI ~ię wychylić z lasów, w poczuciu swej sła
bOŚCI. Wreszcie szle doń sławne "poselstwo pychy" dwóch heroldów, niosących miecze dla króla
P.oiskiego, by miał si~ czem bronić. Znalezienie
su~ Jagiełły wobec heroldów pychy jest cudownie
oddane.
Heroldowie flię oddalają, bitwa za chwilę się
r~zpocznie. Rycerze o.;adzają się w siodłach i nabIerają tchu.
. W tym tak stanowc1.ym momencie wielki
mIstrz krzyżacki Ulryk von Jungingen zadrżał.
W chwili jasnowidzenia przeczuł sw~ klęskę i nie
mOże tego ukryć ku bezmiernemu oburzeniu swej
pysznej świty.
Lecz, oto wicher zawył, niebo przysłoniło się
od strony krzyżackiej chmurami, a z ust rycerstwa polskiego wypłynęła "Boga Rodzica." PierwSza zwrotka odśpiewana jest jeszcze wśród ogólnego spokoju, przy drugiej już się zastępy litwinów zwarły z Krzyżactwem, słowa trzeciej już
tylko niewyraźnie dolatują ze zgiełku. jaki się

wytworzył wśród walczących.
· Bitwa zawrzała na dobre.

Ci, co się pierwSI zwarli, litwini. nie wytrzymali ataku nawały
krzyża.ckiej i "pękli," ruzsy pując się po c:>bu stronach. Lecz oto uderzają zast~py polskie. Walka
na całej linii staje się nad· wyraz zażartą, wściekłą.
· Wściekłość ta i zażartość wychodzi z pod
Pióra Sienkiewicza wspaniale. Przytem epizody
właściwej bitwy zaczynają się przesuwać z szybkością zdumiewającą. Widz czy słuchacz nie ma
czasu na dłuższe przypatrywanie się szczegółom,
bo ·one, choć każdy z nich je.st śliczny, napły
Wająjak burza, przynosząc gromy, kurzawę, wrzask
Walczących, pisk napieranych rozpaczliwie ostrogą koni.
Cudnie odmalowana jest chwila, gdzie wielka
chorągiew polska znika na chwilę z przed oczu
Patrzących. Chorąży runął z konia, któremu rann.y Krzyżak rozpruł od dołu brzuch. Wszczyna
SIę zażarta walka koło tej chorągwi. Polacy zwyciężają, chorągiew znów po wionęła nad ich zastę
pami, przynosząc otuchę i męstwo, któremu Krzyżak jllz się oprzeć nie umie i nie może.
· Wię~szość białych płAszczów już zasłała pole
bItWy. Następuje chwila stanowcza; do boju wyrUSza Zyndram z Raszkowa na częle swych walecznych kmieci, a rownocześnie wielki mistrz
Dlryk rzuca się też w wir walki na czele dziesięciu odwodowych chorągwi.
Dłuższe miejsce poświ~cone jest epizodowi
niebezpieczeństwa króla i jego ocalenia przez
?byszka z Oleśnicy, co to "był tęgi w łacinie
l W rycerskim rzemiollle," dalej śmip,rć wielkiego
mistrza Ulryk:a, który "pchnięty rohatyną w gęstwie runął jak dąb ogromny,"
.
Odtąd klęska niepomierna Krzyżaków jest
zdecydowana.
Część ich się· poddaje, ale większość walczy
z wściekłością, choć wie, że tem tylko drożej
okupuje IIwe życie i wolność. Zwłaszcza okropne
zniszczenie wokoło si.ebie szerzył niezwyciężouy
wciąż Kuuo von Baden, póki go niezwyciężył
olbr'l.ymiej siły Zawisza Czarny. Przez chwilę
uk.azuje się bohater powieści Zbyszko z Bogdań
cai bierze w niewolę komtura Henryka Człuebow
~k.iego, który, jak lis, wymknął się z pola bitwy
l chyłIdem umykał.

NiemcJ, zbici zwyczajem swoim w ogromne
kolisko, są bez litości wyrzynani, lub też brani
w niewolę, gdy się chcą poddać. 40,000 ich trupów zasłało pole bitwy, 600 znamienitych wzię
tych w niewolę. Prowadzą ich przed króla, który ze wzniesione mi w niebo oczyma, patrzy, jak
ogromną moc chorągwi krzyżackich rzucają mu

pod nogi. Modli się i mówi z pokorą: "Bóg tak ł ków i bagnisk. Pra'.lowity duńczyk zbiera na
chGial1... "
roli przy pomyślnych warunkach atmosferycznych
Śliczny jest opis chwili po bitwie. Czeladź 22 i 24 razy tyle, ile zasiał. Chłopów, posiadazbiera broń i odziera z kosztowności zabitych, jących oprócz chaty własnej. grunt orny i paststada krnkówi orłów kraczą nad pobojowiskiem, wisko, jest w Danii 150,000 z górą, gdy tylko
ciesząc się z takiej obfitości padliny, a zwycię
~5,000 posiada chatę bez gruntu.
Oczywiście
scy patrzą na zlIl5łane trupami pole z rozrzewnie- chłop duński zajmuje się także polityką. Połowa
niem i dumą. jak żeńcy, co .ciężki mieli dzień". przedstawicieli narodu w Folkethingu, to chłopi.
a plon przynieśli obfity. Król wciąż patrzy jeWłaściwy duńczykom ~ltruizm przebija ili~
szcze jakby w zdumieniu, pytając:
w ich całem życiu społecznem. Stosunkowo licz- Żali cały zakon tu leży?! Na to odparł ne instytucye powszechnego dobra, szkoły, mupodkanolerzy Mikołaj, przytaczając lIłowa pro- zea w Danii zawdzięczają powstanie swe ofiarroctwa świętej Brygidy:
ności prywatnej. Ostatniemi czasy bogaty bro- Nadszedł czas, iż wyłamane są ich zęby waruik Jacobson, ofiarował miastu Kopenhadze
i Qdcięta jest ich ręka prawal...
wspaniałe muzeum 6ztuk pięknych i zarazem dla
-ł- Tak wygląda w streszczeniu bitwa pod Grun- pomieszc1:enia tych zbiorow wystawił gmach osowaldem w Sienkiewiczowskich "Krzyżakach". Za- bny. Rząd ze swej strony stara się usilnie rozznaczamy, iż odczytany opis jej w Krakowie budzać i wspierać wszelką inicyatywę prywatną.
w sali Sukiennic nie był całkowity. Znakomity
Znamienlle jest widkie rozpowszechnienie się
autor rozpoczłlł go odczytywać od tego miejsca, prasy w tym małym kraju. Na ohszarze 39,000
gdzie wojska nie:nieckie zaczynają tlię gotować kilometrów kwadratowych liczy ludność Danii
do walki. W samej powieści chwilę tę poprzedza 21/4 mil. głów, na kilometr kwadr. przypada
dłu~szy opis obu obozów, a także i samego pola
więc około 58 mieszkańców. W Kopenhadze wy_ ·
walki.
chodzł\ trzy tygodniowe pisma. ilustrowane, z któDodać należy, iż w odczycie swym Sienkierych dwa mają po 80,000, trzecie 20,000 prenuwicz opuścił parę miejsc więcej historycznej meratorów. Dzienniki polityczne docierają do
naj n.ędzniej szej chaty. A jest tych dzienuików
treści.
. Tak tedy ci, ktorzy wysłuchali odczytu, za- ·mnóstwo. W niektórych małych '1liasteczkach
poznali się z opisem bitwy, który stawiamy-nie duńt;kich wychodzą po dwa i trzy pisma codzienwahamy się Już dziś to powiedzieć - na równi ne, żnajdujące odbiorców na miejscu i po wsiach
z pewnością, a kto wie, czy i nie wyżej od zna- okolicznych. W roku 1896 obliczono, że pocztą
nego opisu bitwy pod Waterloo u Wiktora Hugo. w Danii rozeszło si~ blizko 70,000,000 egzemPrzytem bitwa pod Grunwaldem Sienkiewicza plarzy ga.zet. W tym samym czasie drukarnie
trzymana jest w charakterze· i w szlachetnym duńskie puściły w świat około 1,200 nowych
stylu epi0kim, przypominającym nieśmiertelnego ksiąźek, w tej liczbie 337 odbityeh wytwornie.
piewcę llionu.
Wiele ·zrozumieć można, bodaj społeczny roW porównaniu z opisami bitew w trylt;lgii, zwój Danii, gdy się zważy, że ten mały narodek,
bitwa grunwaldzka. z "Krzyżaków" na pierwszy dzięki. rozumnie pojętej i praktycznie szerzonej
rznt oka odznacza się niezmierną 8e-isłośei~ histo- oświacie, pod względem uksztalcenia kulturalnego stoi bardzo wysoko. W roku 1864 było tam
ryczną, która jest tak szczegółową i niemal pe"
dziewięć szkół realnych, 12 t. zw. wszechnic ludancką, że zdaje si~ przygniatać inwencyę autorską. Któryś ze słuchaczy uczynił nawet ' żało
dowych typu specyalnie duńskiego, a w sześciu
sną uwagę, iż ten balast historyczny może zamiejscowościach t.
zw. szkoły uzupełniające.
nadto przysłonił fantazyę genialnego S;enkiewi- W roku 1897 liczba szkół realnych wzrosła do
cza. Podobny sąd byłby dziś co najmniej przed- siedmdziesięciu,' tyleż był0 już wszechnic ludo-'
wczesny. Nie trzeba zapominać. iż opis ten od- wycb, a szkół rolniczych i uzupełniających okoczytany w spokoju gdzieś na osobności, ze szpalt ło ośmdziesiąt w całym kraju. Szkół ludowych
choćby. Tygodnika Ilnstrowanego", przykuje uwaw roku 1898 miała Dania ogółem 2,940, uczęsz
gę czytelnika cudowną plastyką języka, która na
czało do nich łącznie 232,000 dzieci obu płci.
najbardziej szary szczegół historyczny potrafi rzucić tak cudowny i barwny reflekfl, iż go uczyni
nieprzeparc'e zajmującym dla oczu patrzącego.
Przecie to Sienkiewicz pisze ...
Mały szczegół przytoczymy tej ścisłości histoI
rycznej. U Matejki król strojny jest w czerwony,
niemal krwisty kaftan, u Sienkiewicza ukazuje
(Dokończenie ).
się w srebrzystej zbroi. Dla Matejki ten kolor
więcej był efektownym i odrzynającym się od
Nieustraszony nasz odkrywca bieguna, la Joie,
polichromii obrazu, Sienkiewicz jest wierny temu, wywnioskował przy pomocy kompasu i spostrzeco wyczytał w źródłach. Takim starał się być żeń z~obionych po drodze, że . okolica, w której
Sienkiewicz w całości "Krzyżaków" takim po- wylądował, musi znajdować się w pobliżu biezostałi w opisie bitwy. Pisał ją ze ścisłością
gana północnego. Potwierdziły go w tern przehistoryka, z talentem powieściopisarza, który konaniu okoliczności, towarzyszące podróży jego
wzn08i się w swej twórczości aŻ na stanowisko do świetlistej góry. Zbliżając si~ do wulkanu,
kapłana znicza.
czuł przygnębienie i ostre kłucie w ciele. Towarzyszący mu dzicy nie doznawali jednak tych
wrażeń.
.
Podróż zabrała awanturnikom sześć dni, po
którym to czasie ujrzeli szczyt małej, około 300
stóp wysokiej świecącej góry. Od dołu do góry, wyglądała góra jak dziurkowany plaster
Podług zestawionej przed kilku laty statymiodu, u góry znajdował się otwor na pół mili
styki. Dania była i jegt niewątpliwie dziś jesz- szeroki, z którego wydobywała się mglista pacze drugiem z rzędu najbogatszem państwem ra koloru niebieskawego. Para ta zgęszczała się
w Europie, a "racyę" tę zawdzięcza przedewszy- wskutek działania zimnego powietrza i całą góstkiem szcz~śliwemu rozVfiązanin kwestyi agrar- rę otaczała wokoło gęstą chmurą. Wiatr nadanej. Dzięki szeregowi reform, których początek wał temu kł~bowi pary dziwaczne kształty i dasięga jeszcze ostatnich lat wieku
ośmnastego,
leko roznosił nieprzyjemną wilgoć i odór mgliwiększa część dawnych chałupników i zagrodnistych oparow.
ków duńskich przemieniła się w samoistnych
Z otworów góry sączyła si~ zewsząd jakaś
właścicieli gruntów i dostatnich gospodarzy. Zaciecz, podobna do syropu. Płyn ten zbierał się
równo marzenie Henryka IV, aby każdy chłop u stóp góry w basenie, szerokim na kilka kilow niedzielę miał swą kurę w garnku, jak i ideał metrów i przez podziemne kanały odpływał reChamberlaina, aby każdy wieśniak posiadał dwa gularnie, bo powierzchnia basenu pozostawała
morgi ziemi i krowę własną, w Danii już się zawsze w równej wysokości.
niemal urzeczywistniły.
Płyn wrzał i pryskał w górę, pokrywając
Skutkiem zdrenqwauia grnutow w całym część basenu, przylegającą do góry, pianką tę
prawie Kraju, żniwa odbywają się tam dziś o pa· czowych kolorów, na brzegu jednak basenu znać
rę tygodni wcześniej, niż przed laty ośmdziesię
było tylko lekkie fale. Ta niespokojna masa pociu. Wydatność zboża. w ostatniem trzydziesto- siadała tak wys9ki stopień ciepła, że dłuższe zaleciu zwiększyła si~ o 6 milionów ton, wydat- trzymanie się w jej pobliżu wywoływało silne
noŚĆ buraków cukrowych o 20 milionów ton.
poty, a nawet wybuch krwi. Całą okolicę zaleW tym samym okresie przysporzono uprawie gała dusząca woń wulkaniczna, czuć było siarkę,
rolnej 54 mil kwadratowych d,awnych nieużyt- spaleniznę, ozon, gaz węglowy, ogółem mówiąc

I

Na biegunie pólnocnym.

I

Rozwój

społeczny.

Danii.

ROZWOJ.
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la Joie doznał niez wyczajneg-o wrażenia i przez
długi czas na sycał tylko swoją thieciuną ciekawość.
Wnet jednak zwróciło jego uwagę zachowanie się ko.mpasu. Igł'a. magnetyczna poruszała
się niespokojnie i zw racała się zawsze ku środ
kowi góry. Kani: dyjczyk obszedł dokoła basen,
igła zwracała się ciągle ku otworowi wulkanu!
A więc to biegun północny!
La Joie nadal górze nazwę Mont Blanc. Leży ona na najwyższym punkcie podbiegunowego
kontynentu, a światło, wydzielające się ze szczy·
tu wulkanu, w i dać kilkadziesi~t mil wokoło.
Zdala. wydaje si «;l, jakby to była olbrzymia łuna
pożarna, strop nie ba nabiera barwy ciemnoczerwonej, powleczonej gdzieniegdzie smugami
niebieskawych cbmur. W pobliżu bieguna płynie
rzeka, na której brzegu rośnie nieznana nigdzie
szaro-zielona trawka. La Joie odkrył prócz tego
na kontynencie trzy większe jeziora, po za tem
zwiedził sześć wysp, z których trzy są zaludnione.
Kanadyjczyk opowiada dalej:
"Po dwóch latach sprzykrzyła mI SIę egzystencya wśród. dzikich i postanowiłem wródć
w strony . cywilizowane. Tubylcom kazałem zbudować dla siebie łódź, którą skonstruowano ze
skór wielorybicb. Do łodzi 30 stóp dłu,gjej, pięć
stóp szerokiej, a 3 głębokiej, wsiadło ze mną
dwóch dzikic1ł i wyruszyliśmy w kierunku " południowym. Co musieliśmy przecierpieć w czasie
naszej pięciomiesięcznej podróży, / nie da się
określić w kilku słowach. Nagła zmiana klimatu
oddziałała tak niekorzystnie na zdrowie moich
wiernych towatzyszy, że umarli, zanim łódź
przybiła do stałego lądu. W jesieni r. 1894 dotarłem do Nek-a-lek w Alasce, tam zamieniłem
łódź na sanki i psy i przez Alaskę i brytyjską
Kolumbię zdążyłem do Ottawy".
La Joie opowiada, że ukrył ciała obydwócb
d~ikich wraz z różnymi sprzęcikami i że w krot·
kim czasie gutów jest odnaleść wszystkie te dowody swojej prawdomówności.
Nowoyor8kie powagi naukowe bardzo poważnie roztrząsają podane przez kanadyjczyka
szczegóły i uważają je za wcale prawdopodobne.
W krótkim czallie z inicyatywy admirała Melville'a rU>lzy na północ ekspedycya. z la Joiem
na czele celem sprawdzenia przytoczonych faktow i przywiezienia owych dokumentów, które
stwierdzić mają autentyczność opowiadań o odkryciu bieguna północnego.

Ostatnie . wiadomości.
Z placu boju.
Ma.rszałek Roberts uznał za potrzebne zająć
trzy wzgórza, położone na wschód od KarreSiding. .
Boerowie rozpoczęli gwałtowny ogień armatni
i pod osłoną celnie miotanych granatów wyruszyli na płaszczyznę dla zaatakowania anglików.
Pod morderczym jednak ogniem karabinowym
i działowym musieli cofnąć się wkrótce na swą
główn9, pozycyę. Nadeszły im niebawem znaczne
posiłki.
W ówczas powstrzymali na dłuższy czas
dalszy pochód anglików. Nowa dywizya angielska dopomogła wyprzeć boerów z zajmowanych
wzgórzy,
.
Boerowie używali czarnego prochu i ' zastosowali nową taktykę . Walczyli oni w 'formacyach ściślej zorganizowanych, niż dawniej. Mieli
też za sobą 2,000 ludzi w rezerwie.
Walczyli
nieustraszenie i ponieśli znaczne straty. Anglikami dowodził generał Tucker.·
Pod Tabanchu piechota angielska Hamiltona
biła się, aby zdobyć przejście przez Hautneck
w kierunku północnym. Boerzy zajmowali pozycyę Da wzgorzach, panujących nad tą IIJiejscowością_ Zaatakowano ich w pobliżu przesmyku,
zmuszono do cofn i ęcia się i opuszczenia przesmyku. Do obozu angielskiego strzelali bo ero wie
znajduj ący się na górach, skutkiem czego obó~
przeniesiono na miejsce bezpieczne.
W bitwie pod Hautneck, wojska angielski e
pod wodzą Hamiltuna st ra ciły dwóch oficerów
i jeduego szeregowca; nadto sz eśc i u ' oficerów
i 15 szeregowców było rannych lub zgi nęło bez
wieści.

Pod Wepenerem wzięto do niewoli 26 boe ·
rów. Olivier raniony jest \V nogę. Na jego miej·
sce ndanowauy Izaak Podchiter.

r. M ZEL
po powrocie

li

zagranicy osiadł w Łodzi, jako spo\l yalisia

chorób śkórnych, wenerycznych i moCZOpłciowych,

FRANC·ISZEK

TRO'JANOW'SKI
Towarzysz SztukI Drukarskiej.
Po )!:rotkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony SŚ. Sakramentami, zll)ąrł d. 2 Maja r. b., przeżywszy lat 30.
Pozostała żona z rodziną zaprasza krewnych,
przyjaciół i kolegów na wyprowadzenio zwłok
II domu przy ul. Nawroi XI 44 w piąiek, d. 4 Maja r. b., o "godz. 5-ej wieczorem na cmentarz katolicki, następnie na naboż e ńsiwo żałobne odbye
się mające w sobotę d. 5 maja o godz. 7 . rallO
w kościele św. Krzyża.

releg~amy.

PIOTREtO\YSKA Ni 121,
przyjmnje od 8 do 11 ran o I od G do 8 po połnd !i i ll . panie od 5 d ,) 6 p"po ł.
24-HO-2

"- ----_.-

Dr. A. SOlOWIEJCZYK
Wyłęcznie

choroby dzieci i wewn~trzn8.
~11111

Piotrko't-"Eska M 115.

....

Przyjmuje od 9-10 rano I od 3-5 pp.
----_._-~

Dr. WINCENTY GAJEWICI
wewnętrzne

Choroby

i dziecinne.

NOWY-RYNEK N2 5.
-----~-,----,-

Berlin, 2 kwietnia. Program pobytu cesarza

Franciszka - Józefa jest już ogłoszony. Cesarz
przybędzie do Berlina jutro o godzinie lO-ej
przed południem. Na dworcu powita go cellafZ
Wilhelm. Od bramy brandeburskiej do pałacu
będzie stał szpaler z wojska. U bramy nastąpi
powitanie ze · strony miasta, baterye pułków
g~ardyi dadzą .101 st.rzałow armatnich. Wieczorem wielki capstrzyk. Dnia 5 maja ćwiczenia
wojskowe na placu Jiiterborg; 6 b. m. ogłoszenie
pełnoletności następcy tronu.
Londyn, 3 maja. Mafekiug cierpi srodze.
Trzy tysiące boerów z silną art y leryą przerwało
wszelki związek ze światem zewnętrznym. M;iaszkańcy spodziewali si~ odsieczy w d. 24 kwietnia. Od mars'l.ałka Robertt!a nadedzło wszelakf)
we~wanie, aby tltarano lIię wytrwać do d. 18
maja. Załoga jest wprawdzie silnie przygn~biona,
w8zak~e zdecydowana na wszystko. Boerowie
zamierzają zburzyć kolej. Pracują oni gorliwie
n~d zwężeniem żelaznego pierścienia opasującego

Dr. lewkowicz wyjechał za ~raniG~.
Właścicielka

Magazynu Mód

MilE
MARIE"
II
. .
(Morawska)
po powrooie z Paryża poleca: wyhór or:,'ginalnych
również gustowne kapelusze
własnej pracowni.
. Zwracam uwagę J. W. i W. W. klientek na
adres: Łódź, ul. Zielona nr. 5, dom Ch. M. Wintera, vis-a· vis nowej Synagogi.

modeli Paryskich, jąk

mIasto.
mił
si~

Londyn, 3 maja. Komendant Mafekingu ozaj-

marszałkowi Robertsowi, że może trzymać
jeszcze miesiąc. Duch wojska dobry.
Londyn, 3 maja. W New·Yorku koła finansowe są przekonane, że będzie musiało przyjść
do demonstracyi :fioty amerykańskiej na wodach
tureckich. Stany Zjednoczone już się za daleko
zaangażowały, by mogły przyjąć obojętnie dalszy
opór Turcyi w sprawie płacenia odszkodowania.
Rząd Stanów Zjednoczonych wszelkie pośrednic
two musiałby uważać za akt nieprzyjaźni.
Lóndyn, 3 maja. Pod 'l'abancbu " boerowie
wykonali stanowczy atak na skrzydła nieprzyjacielskie, celem owładnięcia wąwozami gorskiemi
i odcięcia konwoju nieprzyjacielskiego. 1!'renche
wysłał natychmiast oddziały na strome wzgórza.
Ciemności umożliwiły boerom odwrót, Pozycye
boerów Ilą prawie nie - 'do zdobycia, Boerowie
zdobyli konwój między Dewetsdorp i Tabanchu.
Gen. Brabantowi udało się następnie zdobycz tę
odbić.

Londyn, 3 maja.

Główna

armia boerów dotarła do rzeki Leew na ,.zachód od L,!tdybrand.

Rek I a m y.

WLECZNICY CHORÓB ZĘBÓW
'i jamy ustnej,

Piotrkowska Nr. 31, dom
u r ządzona

Pl Ber~eri:

specyalna

ZĘOÓ .SZTUCZNYCH
I z kauczuku, w

złocie

bez podniebienia.

ZAKLAD

TAPICERSKO-DEKORACYJNY;
ul. Piotrkowska 94.
Posiada na składzie gotowe 'otomany,
szezlągi, sofy dębowe i skrzynkowe.
Wykonywa wszelkie roboty w zakres tapicerstwa
wchodzące, w domu i na mieście.
Z powazaniem

W. PRZEŹDZIECKI.
ROZKŁAD

.

JAZDV

"

Na kolei FabryGZno-Ł ódzk iej
I.

Łódź-Koluszki.

WYChOdZił

• z ŁodzI.
12.39
6.45
7.13
12,45
3.05
6.00
1.18

Koluszek
1.42
7.27
8.05
1.45
3.52
6.44
8.18

PrZYChodzi do
Sosnowca

I Warszawy I
6.00
9.55
12,25
4.35
9.10
11.50

II. Koluszk i
Przych.
do Łodzi. Koluszek
3.11
5.12
9.31
11.04
3,51
5.00
8.15
10.57

2.08
4.09
8.28
10.22
2.48
4,18
7.15
10.15

I

I Skarżyska

2.25
8.00
9.35

I11.15 Piotrkow
Łó dź.

Wychodzi z

I Warsza wy I Sosnowca
ISkarżyska~
,
11.55
12.20
5.25
7.50
10.55
1.50

-

1.50

-

11.15
8.45
6,15 (z Cz ęst.)
8.55

-

1.00
3,00

12.38

--

3.23

-

-
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nlniejszem podaje do publicwej wiudomotici, że z dniem 6 (19) maja r. b. wprowadzonym będzie na sezon
letui następuj~cy ruzkład jazdy poci!!gów 11a drodze łódzkiej podług poludnika war~zawt:lkiego.
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Oprócz wyżej wymi'enionych pociągów w niedziele i święta i dni galowe, kursować będ-zle PO(}lą~
mIejscowej komunikacyi .M 23 wedI.ug następującep,.o rozkładu: Odchodzi z Koluszek o g. 8 m. 49 w . .odchodzl ,
z Andrzejowa o g. 9 m. 32 w. przychodzi do Łodzi o g. 10 w. Świlita i dni galowe (oprócz niedziel) w które
p . .M 23 kursować będzie, wykazane tlą w oddzielnych ogł()~zeniacL na stacyach.
U.agi: 1. Godziny oznaczone grubym drukiem, oznaczają' czas nocny oli 6 wiecz. do 5 m. 59 z l"llIna . .
2. W lIzylStkie pociągi mają wagony wszystkich tr.zech klas.
3. Bezpośrednia komunikacya pomiędzy War!;zawą i Łodzią odbywać się będzie osobnemi pocią
Kami oezpoArcuuiej komuuihcyi (hez przesiadauia w Koluozkacb) Xl1.M 3 I, 32, 33 34.
4. Towary dh wysłania tJllobowemi i osobowo-towarowemi pociągumi (za kwitami bagażowemi)
pr:qjmują lii<;: H) w komunikacyi
z dro~ą Warszawsko-Wiedeńską w kierunku Wart:lzawy pp .
.M.M 32, 4, 34, 10, 3, 5, 31, 7 i 33 b) w kierunku SOl>uowca tJp. M.M 4, ci. 10, 5, 31, 11
i 33 i c) w komunikacyi z drogą Iwangrodzko ·Dąbrowską PP. MM 2, 4, 10, 5, 7, i 33.
5. Pasażorowie IV klaH)' partyarui po 4-0 ' osób do jednej i tejże I'tallyi przyjmowani będą: a)
w komulli;, acyi z drogą War15zawslto-Wiedeńską pp. .MX2 2 i 3 i 9 w komunikacyi z drogą
Iwangr .. dzko Dąbrowsk:t pp . .MM 4, 8, 5 i 7..
6. ' Pocztowe wagony kursują w puciągacb Xl1.M! 4, .5, 6, 9, 34 i 11.
3-2
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bardzo bogatego archiwum, składa
się z informacyi o firmach
ban-dlowych i przemysłowych Cesarstwa i Króle ... twa, oraz dużego zbioru ksiąg informacyjno-adresowych i
urządzenia biurowego, po likwidującemu się: Biurze-Handlowo-Jnformacyino-Komisowem i Ogłoszeń pp.
Bernard Berson w Warszawie Królewska 51, odbędzie się d.
27 kwietnia (10 maja) r. b. o godz.
l-ej popoł. w biurze wymienionem.
Oliloby interesowane, życzące się
obeznać z warunkami licytacyi zechcą zgłaszać si~ do tegoż biura. codziennie między 4 a 6 popoł.
468-2-2

jącego

PRZYCHODZI NA ST. ŁÓDZ.

z ŁODZI.

.oli
~.8
O

ŁÓnż

~C'!

i Licytacya

Wielki

POLECA

NA SEZON LETNI

Ma~azyn

398-1-1

VI ~r1"tDej ~zkale
dla

~

...=
~

porząd.

1-:I

TOWARU

Wrno
Koks

Waga

Czas przybycia

STACYE

N

..,..,'" .
o
;:::I

pudy Ifunt Rok i

I:wł I
915

-•
-

miesiąc

1900 31/III
1900 l /IV

Uwaga. W razie, jeżeli licytacya w oznaczonym
!!!ietnia (9 maja) 1900 roku o godz. 10 rano.

wyżej
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fraehtowy
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3i88!
201

NAZWISKO

Odbiera-

Wysyłające

jąeo

n"d
B,,,;.d .".
Pol. Ostnau

ŁM'
Alb",,,,
n

Zionosłoński

,

dniu nie przyjdzie do
,

sku~ku,

Obwieszczenie.

DYREKCYA

~o

.

I

powtorna

o

I

I

Okaziciel
bank H.Rei c.herC-o

sprzedaż

odbędzie

lekcye po

Wielkanocnych rozPrzyjmowanie uczniów I
uczenie odbywa się codziennie.
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poczęły

świętach
się.

Zaginął chłopczyk

~rzyle~ni. Ubrany w siwą czapkę barankową i szare palelko
Na imię Jan. Na
głowce ma czarne znamię.
Odprowadzić

,
26 i na nI.

się

l

I
I

Długą

138 m. 18 do Janaczka.

JANINY TYMlENIECKlEJ

.- I

PROGRAM

Wykooan;o § 59 U,'awy To"'''y,'wa Dyrekcya podaje do pow"..'-

P;~:~~~~io~~~~~~A~~~:

.,,,y J",y"w ...y.h dl. . ."ni. mi.j"owyoh po ..

nej wiadomości, że skutkiew upływu trzechletniej kadencyi ze składu Oy-

..

,

I

,.d",.m, "••,,,.,.

Dla osób dorosłych na przystępnych warunkach.

II

II.z.a.Pi.SY.O.dblJ!ly.w.a.j.ą.si.ę.C.O.dz.i.en.n.ie•.••D.z.ie.ci.pr.z.YJ.·m.u.j.e.s.ię_od_lal!l~1I611'• • • • • •'

rekcyi wycbodzili:
Dyrektor
Adolf i
Dobranicki,
a dla braku
czasuReinhold
DyrektorFinster
Juliuszi Kunitzer iDyrektora
że na odbytem·
Posiedzeniu w dniu 13/26 kwietnia r. b. przez Ogólne Zebranie Człon'ków
Towarzylltwa wybrani zostali na Dyrektorów: panowie Reiuhold Finster
przez aklamacYą i przez głosowanie Adolf Dobranicki, zaś na zastępcę
• • •_
Dyrektora przez głosowanie Michał Robn.
I "
I

dziewcząt

i

IV-klasowy Zakład Naukowy Zeński

l

zastępca

odbiorcy

chłopców

przy ulicy Aleksandrowsklej N: 70,

-

2-2

!

Ta\urzystwa Krdytawega mi,~ta Ła~~.

wysyłaj ąceg

II.

do piekarnI. Pierwszeństwo mają fachowcy. Oferty w redakcyi "ROZWOju" pod
"Ekspedyen~"
3-2

POdaje nlniejszem do wiadomości publicznej, że stosownie do 40 i 90 artykułu ' ogólnej us~awy rosyjskich drog żelaznych, i postano1I'ienia Pana Ministra drog i komunikacyi z dnia 19 października 1890 r. za oM 122922, na stacyi ŁOdź sprzedawane będą dnia 24 kwieinia (7 maja) 1900 r o g'odziuie 10 rauo następujace
~
. ';owar,,·
GATUNEK

MM "Włauysławy"

Konsłant, .. owaka . NR

Zarząd Drogi Żelaznej ~abryczno.• Łódzkiej

M~

wi~ór k,~elu~zi

I -.-------------------

-1-1

Prezes E. Herbat
Dyrektor Biura A. Roaicki

1~D~KI BR~WAR A'R~WY
,.
. ,. )I.=KAMIEliSKI i S-ka I
•:
=
.................... ......

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

Zakład

~ó~ '

Leczniczy dla chorych

ner,!"owy~h. ',

Ścisły internat, dwoch stałych lekarzy. Wodolecznic~wo, gabinet elektryczny,
meChanoterapia, gi\:nnastyka, wody mineralne.-Poczta i telegraf na miejstlu.-Odległość
od Olkusza stacyi kolei Iwangrodzko-Dąbrowskiej 19 wiorst.-Chorych umysłowo looznica uie przyjmuje.

488-6-3

Dyrektor

zakładu

Dr. St. Niedzielski.
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ul. Milsza Hl! 53.

poleca swe wyborowe i

odlezałe

Telefonu Hg 170.

piwa

Pilz'eó_kie
Marcowe ciemne i

•

Leżak.

24,-6

•

~ ~~

1flt 102

Czwartek, dnia 3 maja 1900 r.
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Kazimierz Sokołowski, Bndowniczy, Benew redakcyi .lcozwojn" pod
.,L. R .
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przygotowane w pracowni chemiczno-bakteryologieznej Dra SerkowI
dykta
Plany bDdowlane, kościoły,
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.kiego oraz
oceny do aBekuracyi I Towarsyshva '
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lit

28.
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Kefir na mleku sterylizowanym wŁasnego wyrobu

OS BA.

Łodzi.

Kredytowego miasta
WHzelkle l'
roboty w zakres budowlany wchodzące
_
1
Księgarnie.
~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ H. Mllbltz, Piotrkowska 13. Księgarnia Inteligentna, pogiadająca języki i kau:Yl
:
• i
I Bkład XJl~, pbleca: Wielki wybór kllil\- , rb. 300 do 600 U10że znaleM bardr.o o

~ ..~
.... ~ ..

:
:1

poleca apteka M. Lelnvebera, dzlerź. w. Groszkowskl. TELEFON 734.
_ _ Dostawa do domu, na ~hdanie, ~

;

l

i!::,:' •.
I~y~:I~.:'~1."I:;:'~:;::'; :;~":;';.~';
"'ZNA CEROWNIA DO;A~~~mpiO~::;~:F~;~~~ał.O::ł~d:!:I\~ I U'yr.atl'~m kl!~Hlu(l.,g--··
FARBIARNIA,SZTU
li
::~~~e.ll\~~~~~'!:~!;i~r~~~~~~t; ::~:
YV '*~ i
WItW iM.

WARSZAWSKA PRALNIA CHEMICZNA,

b'.....wa w"d,b,y.b oP,.·

I'

i

" k"
zaklad reperacYJ"no-krawlec I

1

I

8kle, zawsze świeże i w wyborowym
Z zwycujnej ałomy różnokol'lro
gatunkn. 1'\a miejscu wszystkIe pisma. I pO ceuaeh ni1k i cb. Piotrkowska 21
Mleczarnia Tum, Średnia 30, Konstant y- ' R. L. pyżanowski.
I
!
nowęka 17, Promenada 34 (Spacerowa.)
r:~A'
Poleca Szanownej Publiczności, wszelkiego gatunkU. nabIał, zawsze świeży
I wyborowy, oraz produkty wiejskie.
Ceny sbłe i nlzkle. PP. handlnjącym
odpowiedni rabat.
iedna wdowa obarczona d~iećmi, p~sz~
Ni
Łodzi
Ni
l Składy narzędzi ehirurgicznych f
je pracy w domach prywatnych. ijzYJe
nożowniczych.
na maszynie bieliznę I suknie. Adres; Ul.
przyjmuje garderobę damską I męzką, koronki, firanki, portyel'y, dywany, meble do pra.- l ,
3-1
nla I czyszczenia. Materyały do dekatyz.Owania.' Zakład wykonywa wszelkie roboty , Zygmunt KWAŚniewski Piotrkuwska Nr. 35, Andrzeja :M 30, m. 16.
poleca w wielkim wybol'2;e scyzoryki, !
w zakreB pralni chemicznej wchodząctj lItarannie, tanio ł prędko, na żądanie w 24 !!,onożyczki, brzytwy angielskie. Przy skła- I
dzln.
55-26- 5
dzlb zakład reperacyjny przyjmuje wsżel- 1
kle reperacye narZędzi chirurgicznych !
W Niedzielę i święta zakład zamknIęty.

I

"

p. f. "HELE IW "

Piotrkowska

III w

,'

.. Telefon

851,

B

SI

I

*~***~*****~~~~ i

~~

I

nożowniczych.

Geometra.
'
om murowny piętrowy I drewniany w
Władysław StarzyńSki, geometra przysię
ulIorkowie do 8pr~edania. Placn 115
gły. Południowa ~ 8. Dokonywa wllzelprę łów. Wiadomość ul. Średnia n Stępczyń
kle czynności w zakres miernictwa wchoskiego CenA bardr.o przystępna.
a-3
dzące, tamże do nabycia plan m. Łodzi.
ospodyni z prowlncyi z dobremi św~a:
Zakład Krawleckf.
dectwaml poszukuje miejsca na WI6~
Robert Walter
Ollzczędność.
Pierwszy
lub w Łodzi. Wiadomość ul. ZgierlIka J\g
łódzki
zakład
reperallyjno-krawieckl,
23 u Walczukiewic~a.
,3-2
naj piękniej reperuje, przerabia, ni(luje,
czyści, pierze chemicznie oraz farbuje
ozef Nowacki, Łódt, ul. , Zawadzka .N2
garderobę męzką.
Wykonanie eleganc17. Introligatornia wykonywa księgi hankie i szybkie. Ceny nader umiarkowadlowe według wzorow, wyroby pluszowe,
ne. Ulica Piotrkowska ]łI 126, wejście
skorzane i płocienne. Naklej:mie i lakieod ulicy Nawrot.
rowanie map, oprawy obrazow, portre~Ów
Skład masła:
~ fotografij
oraz opr"wy w6ztJI kich ksią
Skład ma.ła O, T. Pole'l& codziennie świeże
żek, s$~ra lJ nie, ~ ;lDio i na ~ormia.
10-2
ma.ło śmie~anko'we, jak rownleż solone I
topione. Mlkołajewska J& 29
a leiuie pomieszkanie przyjmuje nauKrośniewickle masło stołowe i knchenne.
czyciel familijny, dzieci, k~óre opro0Z
Skład ul. Krótka .M 12 m. 20.
nauki będą .mieli zupełną swobodę świe
Skład piwa.
źego powietrza. Gdyż miejscowość BieŁódzki skład ryskiego plwa
porteru
law położona jest niedaleko lasu i nad
WaldschHisschen nI. Barcza ]fi 8 przy rzeczką. Mogą korzystać z konwersacyj
Szosie Roklclńskiej za monopolem. Tele- języka niemieckiego. Poczta 1Ia miejscU.
fon. Adolf Wagner;
Adres: nauczyciel osady Bielawy, powiat
536-2-1
Pracownia haftów.
l Łowicki, gub. warszawska.
PracGwnla haftów artystycznych, Klary
Na letnie pomieszkanie przyjmuje n&UZajdel, Piotrkowska ]fi 118. Przyjmuje
czyciel dzieci, które oprocz świeżego
wszelkie roboty w zakres haftu WChO-, i zdrowego powietrza mogą mleć pomoc
dzące. Aparata kościelne, chorągwie cenaukową. Adres: Nauczyciel we wBI Kochowe, także reperuję kościelne aparazle, z poczt. st. Głowno, powiat Brz'ezińta, przerabiam I odśwlezam chorągwie ! ski, wIeś Koźle odległa 3 mile od Łodzi.
cechowe. Pracownia moja renomowana l
534-2-1
kilkoletnią pracą, zasłużyła na zupełne 'j
zaufanie Sz. Publiczności, wykonywam
soba zna.tąca się dobrze na krawiecczytakowe po możliwie nizklch cenach. Poznie i domowem gospodarstwie poszukUlecając się łaskawym względom z szaje miejsca gospodyni. Oferły w redakcyi
(Innklem Klara Zajde!.
"Rozwoju" pod lit. J. H.
535-1-1
Ważne dla pań.
biady prywatno, smaczne i zdrowe, po
Z dniem l-go lutego r. b. tak jak dawniej
40 I 60 kop. Piotrkow8ka}fl 9a m. 15.
sprzedaję
towru:y łokciowe i firanki
d. za gotowkę jak również stałym knndmanom, odpowiedzialnym I za poręczeniem
biady gospodarskie po 30 kop. Ulica
wydaję wyżej wspomniane towary na
Przejazd Jł 48 m. 1.
502-10-.6
spłatę w ratach nmówlonych, tak samo
posiadam rozmaite resztki wełniane z robiady prywatne. Ul. Przejazd ]fi 8 m. 9.
żnych fabryk po cenach bardzo przyMogll być wysyłano do domów.
stępnych. ŁOdż, ulica Ś-go Andrzeja }ł
10 na parterze wprost ul. Promenady.
potrzebny kufer podróżny mało używany.
Z uszanowaniem L. Krykus,
Oferty w Rozwoju, pod m. M. B.
_
Fabryka powozów.
rofesor paryżanin, drugi dr. ph. Berliń
Llpll\akl. Ul. Skwerowa .M 5. Są do Bprzeski i Kr:,\kowskl, wyuczają w kilku mlodania wolanty, bryczki I powoziki.
slącach gruntownie rosyjskiego, polskiego,
NoWJ zakład przewozowy.
francuBkhgo I niemiec kiego języka I odIgnacy Kozłowski. Ulica Widzewska 1i M.
nczają bełkotania. Ulica Krotka 1i 3.
Przyjmuje wszelkie przeprowadzki po cePrzyjmują cały dzień.
3-.1 SS
nach przystępnych. Za u~zkodzonia odotrzebna zdolna prasowac,zka i praczk~
powiada. Polecam się łaskawym wzglę
w jednej osobie do pralni chemicznej.
dom Szanownej Pnbliczności. Z szacunPiotrkowska .M 111.
532-2-1
kiem Ignacy Kozłowski.
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SąIPzaraz
do l'pl'zedania używane
120. 90, 50, 40. Bliisza
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nidić.

maszyny parowe o sile
wiadomość w biurze techni·

cznym Karol So..-ya,

Łódź, Piotrkowska N! 192..
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ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY

•
•
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ŚWIEŻO

NABYTY"
::::
Przeniesiony został z Nowego Rynkn z domu .M 6 na nI. Połrkow"
... aką do domu pod Nil 103 vis-a-vie pałacu Hejncla.
6!1:
' Zakład ten urządziłem podług naj nowszych wymagań 8ztnki $otografl•
unej I· wszelkl1e zdjęcia wykonywać bęp.ę osobiście.
.,.
O czem zawiadamiając polecam .ię względom i pamięci Szanownej
,l[« klienteli.

~

we

Stanisław Piotrowicz.

425-24-14

I98 I:
911
".

318

9JI

".
3!iS

91
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Materyaly na ubrania
męzk, ie

w nlijnoVlszych kolorach i deseniach w prima gatunku poleca na nadchodzący sezon letni
SKŁAD SUKNA i KORTÓW

..er

'-'--~_~~_
Krótka ul.

l{g

7 nowy, od Grand Hotelu 3-ci dom.
«6-;-20-8

Piotrkowski Cech Kominiarzy.·
piątek

odbędzie

Alojzy Zawisza
Starszy Zgromadzenia.
ZAKŁA'O

••

~O::r

~

I·

O
O

O
O

P

dnia 4 maja, jako w dzień patrona cechu św. Flor.7ana,
siti w kościele po-dominikańskim w Piotrkowie o godzinie lO-ej
rano uroczyste nabożeństwo, na które zaprasza majstrów i czeladzi, należących do cechu.
W

N

FROEBLOWSKI

..

~
oeeWF""e. .
przy ul- Zawadzkiej Ni 9,

rozpoczyna zajęcie poświąteczne z dniem 26 kwietnia r. b. Zapisy pr"yjmują się na pensyi p. Libiszowskiej od 10 rano do 5 popołudniu.

P

Oszczędność.

A. Karo. Pierwszy

łódzki zakład reperacyjny przedmiotów domowego gospodarstwa, w Łodzi, Piotrkowska 88 I MIkołajewska 36, wykonywa roboty: blacharskie i ślnsarskle, bielenie rondli i
Bamowarow, bronzowanle I lakierowanie,
reperacye lamp, lodowni pokojowych,
prządmiotów
mosiężnych I bronzowych,
wszelkich maszynek knchennych i wyżymaczek, ostrzenie i obsa.dzanie
noży,
jak rówuież sklejanie przedmiotów szklannych I porcelanowych i t. p. Roboty
wykonywane będą starannie i po cenach
przystępnych.

titanie do sprzedania.
Rowery w dobrym
33. Wierzbicki.
3-2
Składowa

aginęła

karta pobytu wydana z m~gi
imię Walenty Szwanc.

Z stratu m. Łodzi na

3-1
słnżąca do wszystgotuwać, z do-

potrzebna jest
Zaraz
kiego,
dobrze
bremi

nmiejąca
świadec;wami.

Piotrkowska 120, m. 2
533-2-1

Żakiet czarny, letni, na panienkę ló-l etJi ll
tanio do sprzedania. Wiadomość w redakcyi "Rozwoju".

508- d . _
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Redaktor i Wydawea W.

CIl.tj e w~ld.

II drukaral "Rozwuju,l' PlotrkoW8ka J8 III ,

