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CENA OGŁOSZEŃ w "Rozwojn :" "N li d e s l li 11 e" na l-szej ~trolluicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz Ilonparelo"y lniJ je .... o
miejsce
Małe ogłoszenia po 1'/ 2 kop. oll wyrazu (dla posznkującyclJ pracy 1)0 l-oj kopiejlJe).
Rek l a 111 y i X e kl' o log i po 15 kop . za wiersz petitowy. o
(N e kro log i dla robo tn ików za 1}ół ceny).
."!':'?
staną odtąd zawsze przysłowionym grochem,
canym na ścianę. Lokator. swoje-gospodarz

I{ALENDARZYI{ TERMINOWY.

je; gospodarz swoje-lokator swoje i tak Sen"a
la jine, a.ż się owe duety tak naprzykrzą, ze
z przyjemności~ otrząsa się proch ze stóp swych
i, przeprowad.ziwszy sig gchieindziej, wpada
z deszczu pod rynnę". jeszcze lepszego gospodarz:a.
Już słyszę was, tierpliwi czytelnicy i czytelniczki, jak obsypujeeie mni(l na:;tępnią~ymi muiej

". y s t ~I W y. Salou artystyc.Zl1y (Benedykta 1).
P an o ra ma .., OblQźenle Paryża" (Pasnż Sznlca).
'1' e atr y . "Victorhl". Prze(htawiullh\ nioma.

.

~

.Weksłe za komorne.

więcej

\:. .

1\,;:i

zarz~1tami:

Nie wszyscy gospo(la,rze ilą tak iIi, jak
omalowano.
2) Komu niepocIoba się mieszkanie, niech
poszuka innego. )Iiast,) przecie dnże i lokali nie
brale
i3) Co do wekJ:lli-wolno je dać, wolno nie
dać. Każdy powinien wiedzieć, co robi.
l)

l

ich

już, . porządek rzeczy ua tym Bożym

świecie, że od czasów najdawuiejszych każda
istota lu(h;ka musi mieć nad głową ilchronienie.
' Taki też porządek, że skoro nie masz czło
wiecze szczęścia posiadać własnego domu, musisz
miesz:kać w cudzym, z:a co przynajmniej w krajaclł ry. viliz:owallych-trzeba płacić.
Gospodarz odnajął ci mieszkanie, cz:yli jak
się tu w Łodz:i cz:ęsto mówi "pomięsz:kanie" - wz:iął zadatek, spi1:laliście umowę piśmienną, w której wiele paragrafow, dotycz<~cych obowiąz:ków
lol~atora, za to nic, a nic o tern, czego masz
prawo od swego "dachodawcy" wymagać- i je:,;teście obaj zadowoleni.
Aliście w czas jakiś po sprowadzeniu się zaczynasz sprawdzać-słuszność starego przysłowia:
"nie wszystko złoto, co się świeci", przynajmniej
co się świeciło w miodopłynuych pochwałach wła
ściciela lub rządcy domu, prz:y ogl!1daniu przez
ciebie miesz:kania.
Piece tu i owdz:ie dymią lub uporczywie odmawiają ciepła, TI'odociąg choruje od czasu do
czasu na hrak wody, albo całkiem przestaje funkcyouować, po ścianach okazuje się z nastaniem
zimniejszej pory wilgoć, okna lub drzwi szczelnie
Hię niedomy kają etc, ck
}[aturalnie, zwracasz się do gospodarza z proś
bą, żeby niedogodnóściom tym raczył z:aradzić.
udajesz: się raz, drugi, trzeci, wreszcie zby\Yuny
obietnicami, !:\Um ponosisz wydatek lla potrzeblle
reperacye, bo jeżeli gospodarz, wypłakawszy się
wprzódy serdecznemi łzami na ciężkie czasy,
Hięgnie do kalety-toś się, jak to mówią, w czepku chyba rodził, albo komorne pla.cisz gotówką,
nie wekslami.
Wygodna-to nader ta operacya wekslowo-mieszkaniowa, będąca czysto łódzkim wytworem spekulacyjnym dla obn stron-wprawdzie dla każdej
w innej nieco mierze.
Gospodarz, mając w ręku weksle, płatne zazwyczaj w czterech terminach kwartalnych, po!:liada przedewszystkiem pewnoBć, że komorne zapłacić musisz regularnie,· bo inaczej narazisz się
na protest. Dalej może ·weksle twoje ,dyskontować w miarę potrzeby, nie czekając Sw. Wojciecha, Jana i innych świętych Pańskich, czyli
ze ma komorne zaplacone z góry za rok cały,
Wreszcie nie potrzebuje sobie pSllĆ krwi i dobrego apetytu róznemi cl~,ikicmi twemi pretensyami
() nieszczt:sne drzwi, piece, okna itp.
Zobaczmy teraz, co zyskuje lokator, który
ulBcił komorne za cały r ok wekslami.
Nnjprzócl wszelkie jego reklamacya o nieporządki, jako też domagania się reperacyi pozo-

rzuswo-

wyżej

Otóż:

9"U'

kogo weksel wykupić nnleży Awizacye takie Wil'k szość banków rozsyła dosyć skrllpnlat.nie fi\'mo~n.
al~ ktobl tam d?ał hardzo o palla X. lnb Y,
ktory dZls wykupUje weksel tu, za kwartał znowu gchieindz:iej, stosownie do końca weclrów ki
przebytej przez oblig.
<
.T eżeli odnoBuy urzędnik wypisze nawet porządnie z:awiadomienia, to po co pan')wie wo~ni
mają :,;ię fatygować gchieś na drugie luh trz;ecie
piętro i od1:lzukiwae lokatora? ...
Nie otrzymałeś z:aś a wizacyi, to biega.i od
banku do banku, liczl}c więcej nn. ślepy traf, bo
~a~ ?ospoc!arz, który jeden tylko może ci dać
: JakIe::! pod tym względem objaśnienie - nie wie
najczęściej, do czyich rąk dostał się weksel zdyskontowany w swoim czasie.
Ileż się na takic poszukiwania traci czasu
c?dziennie i to CZa::ill zazwycz:aj ogromnie droI gIego!
W końcn płacić trzeba II rejenta, co pociąga
za sobą kO'lzta.

I
I

I

1) Nie chcę twierdzlć, żeby w Łodzi uie
było \vbBcicieli clom&n', voby -s:.:anowali prawa
lokatorów i starali się sll1:>znym zaufaniom ich
(Dokończenie nastąpi).
'l.adość nczynić! Jest takich wiele - więcej jednak pono nnlezy 110 osobi::;tości, które zwykły
często i:ltOSOW[lĆ w praktyce-maksymę: co twoje-to moje, a co do mojego-to i ... co ci do tego.
Kulla regulasine."
I
2) Bezsprzecznie zmiana mieszkań stano'\'i I
skuteczny sposób na nieporozumienia mi~dzy 10- !
katorcm, a kamienicznikiem, przeprowadzki za. to
zatwierdzonej w ubiegłą sobot~ przez p. minie mdeżą do rzeczy bardzo przyjemnych, a po- ni::;tra skarbu. ustawie szkoły handlowej w Łodzi,
I wtarza,ne częl:lto, przynoszą przez rujnowanie i "Kllryer Polski" podaje II astępujące szczegóły.
Jestto pierwsza w hajn naszym szkoła tego
psucie mcbli po\Vm~uy u~z:czerbek. Dllttego tez,
jeieli gospodyni mówi mi: "Rzuciłabym l!awno tę typu, założona nie z ofiarnoBci prywatnej lub
I clz;inrę, tylko że nie mogę zdecydować i:!ię na z funduszów skarbowych, ' lecz przez: ciało zbiorowe, mianowicie kupiectwo m. Łochi. Kupiectwo
II przeprowadzkę " wcale się temu brakowi decyzyi
to ofiarowało fundu1:lze ilU założenie i utrzyma,nie
nic dzi"ie.
:3) Ka"iden pOWin!ell wiedzieć, co robi-~\\'ię- szkoły, opodatkowawsz:y siq dobrowolnie. Każdy
te Hlo\\'n. 7,włnszcza gdy chodzi o 8prawy pie- kupiec I-ej gildyi płacić będzie 75, a kupiec H-ej
I niężue. \Vł:t~l1ic jednak, że wiele, btrclzo wiele gildyi 20 rs. roeznie.
Będzie też to pierwsza szkołn"
pOi:liadająca
os6b albo uic rowmic poprost.ll, co jest właściwic
weksel i jakie skutki ma Iliezapłacenie go w ter- Rldę OpiekullCzą, w której oprócz dyrektora
szkoly i przedsta,wiciela mini8teryum skarbu, zaminie, albo też ma słabe co do tego pojęcie.
Wiadomo, że trzeba gó zapłaci~, gdzie .iednak siadać bqdzie szcściu członków, wybieranych
i kiedy,-o tem nie wie się nic prawie. Tr~dno przez zgl'omadzeuie kupców łódzkich. Do atrybucyi tego kuratoryum należy: 1) staranie się o
zresztą temu się dziwić. Właściwie mówiąc, wckslem nazywa prawo zobowiązanie handlowe , któ- środki i ' dobrobyt szkoły, oraz dopomaganie jej
rego osoba prywatna, nie kupiec wy~tawiać niema wychowańcom , a zwłaszcza stypendystom, w wypotrzeby. tcm więcej, gdy regulnje niem komor- ::;zukiwauiu posad; 2) zawiadywanie funduszami
i majątkiem szkoły; 3) czuwanie nad budynkami,
ne, a więc nalezno:§ć natury czysto osobistej.
·Weksle jednak mieszkaniowe kursują oddaw- warsztatami i wogóle inwentarzem martwym, do
na po Łodzi i weszły w zwyczaj, który w wielu szkoły należącym; 4) układanie budzetów i etawypadkach przyjmowany bywa za prawo, obo· tów corocznych; 5) zawieranie umów i kontraktów w imieniu szkoły; 6) rozpoznawanie wniowiązujące bezwaruukowo w granicach miejscosków o nowe budowle i czuwanie nad ich wyko wości, gdzie panuje.
Dalej podznaczywszy inicyałami swemi sakra- naniem; 7) sprawdzanie rachunków; 8) miesięcz
mentallle: "mieszkanie prawne co do wekslu tego na i roczna rewizya kasy i bilansu; 9) przedstaobieram sobie przy ulicy NN numer domu NN", wianie do zatwierdzenia ministra skarbu kandydatów na posady dyrektora i inspektora ~zkoł'y;
-moŻe się zdawać wyHtawcy, nie znającemu stosunków łódzkich, że powinien tylko przygotować 10) rozpoznawanie przedstawień komitctu pedagogicznego co do programów i planów wykładu
pieniądze na termin, w którym weksel przyniesiony zostanie, do owego mieszkania prawnego, przedmiotów specyalnych; 11) uwalnianie niezai z:apłacić go wtedy. Byłby jednak w błędzie llIoinych uczniów od wpisu; 12) przyz:nawanie
(naturalnie wystawca, nie weksel), gdyby tak 8typeuclyów uczniom i wychowańcom szkoły,
Prezes Rady Opiekuńczej zatwierdzany jest
myślał.
Dobrze, jeżeli mn przynio:,;ą choć na kilka przez; Rozkaz ~ajwyższy, członków Hacly zatwierdui przed dniem .płatności awizacyą, kiedy i u dza mil1i"ter skarbu. Prezes i ezlollkowie posia-
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dają prawa służby rządowej (z wyjątkiem emerytm'Y) i nosić będą mundury.
Kandydaci na posady dyrektora i inspektora
wybierani będą przez Radę Opiekuńczą z pośród
ollób, posiadających wyż::;ze wykształcenie, które
nadto, przynajmniej przez lat pięć, wykładały
w szkołach handlowych.
Kurs nauk w szkole trwać będzie lat siedm,
a nadto prócz siedmiu klas normalnych otwarta
być może klasa przygotowawcza, o jednym lub
d"'óch od(lziałach. Do klasy pierwszej przyjmowani będą kandydaci od lat 10 do 12, do wstęp
nej dzieci od lat 8 do 11. Kwalifikacye naukowe
dla wstąpienia do klasy 1-ej llą takie same, jak
do szkół realnych.
.
Wykładane będą, jako przedmioty ~obowiąz
)wwc: religia, język i literatura rOByjska, j ę :qki
niemiecki i francu::;ki, hi::::torya, geografia, matematyka, historya naturalna, fizyka , arytmetyka
handlowa, zasady handlu, uuchalterya, kore:,;pondencya w j ęzyku rosyjllkim i obcych, ekonomia
polityczna, prawo finansowe, historya handlu,
prawo, chemia, towaroznawstwo r, technologią
i· zaj ęciam i praktycznemi, ge9grafia handlowa
(zwł~::;zcza geografia Rosyi), kaligrafia, rysunki
i gimnastyka. Jako przedmioty nieobowiązkowe :
język polski, korespondencya polska, a nadto za
osobną dopłattr język angielski, stenografia, ~pie
wy, tańce i muzyka.
Liczba uczniów żydów ma być proporcyonalną
do :,;um, llkładanych corocznie przez kupców wyznania mojżeszowego, ale nie może przenosić -10
proc. Opłata wynosi 60 rubli rocznie w klasie
wstępnej, za~ 100 rubli w innych klasach. Przy
szkole może być założony pensyonat, ale nikomu,
należącemu do personelu szkolnego, nie wolno
trzymać uczniów na lltancyi, ani dawać im lekcyi prywatnych lub korepetycyj.
Uczniowie, którzy ukończą całkowity kurs
dzkoły, otrzymują patenty, oraz osobiste obywatelstwo honorowe. Ci, którzy ukończ,,) z odznaczeniem, dostają tytuł kandydata handlu, a nadto
mogą otrzymywać medale złote i srebrne z ,,,y piBaniem nazwisk na tablicy marmurowej.
Pod względem powinności wojskowej i praw
do służby rządowej, na posadach, wymagających
wiadomości handlowych, jak również pod wzglę
dem praw prr,y wstępowaniu do wyższych spervalll)ch zakładi.l\Y ntlnt (Iwych, w)'('ho" ailCy
llzkoly kOl":tystają z takie!? 8nmych praw, jak ci,
którily UkOllCZ)li kur!; szkt,} realnych.

Kasa przemysłowców łódzkich. We wtorek
10 b. m. odbyło llię zebranie reprezentantów celem dokończenia ourad nad zmianą ustawy.

(Ol'amat Z

złotych bogatszy oll wal:L.. (~mieje się). 'l'aki dziś
porządek na świecie. Pieniądze ... pieniądze!

KOPALNI.
życia

JANEK. :Milcz, milcz!
PIOTR. I ty pański piesku tu .. (Chce się rzucić na niego, ale go Gotlib powstrzymuje).
GOTLlB. Stój! nie róL awantur.
P~OTR., ,Ja go, ci o II e r wet e r, muszę zamalowac. Pusc ...
EWCIA. (do Piotra). Wstydź Bię waćpan tak
bye pijanym.
PIOTR. To tak, dla humoru, panno Ewciu, to
wynikło z naszej rannej rozmowy! Verstanden·.
(wpada w szaJ). A ten odsadzony kochanek jeszcze ci około Węglika tallCuje - jak pies, żeby
mu skórkę chleba w pysk rzucić ...
JANEK. Odczep się pijaku, odejd~, przyjdi
tu po trzeiwemu, to cię nauczg.
EWCLL Panie Janku, dajcie mu pokój ...
PIOTR Puść, Gotlibkll pu~ć, ja go nauczę, że
aż mu d o n er wet e r, wllzystkie gwiazdy staną
przed oczyma. PuŚĆ - Verstanden. Pies, pochlebca, on mi popsuł całe szczęście u Ewci. .n-fówią mi bądi taki, j.ak on Lizus... (porywa się)
Puść!' ..
GOTLIB. Peter, Peter, nie rób awantur, bo
cię do domu odprowadzę i pieniędzy dziś nie dostaniesz.
PIOTR. To mi wszystko jedno, ale go na-

górników w 4-ech aktach).

(DalS'/'y ciąg).
SCI,,'_U V.

CIŻ, GÓRNICY, TOMASZ, GOTLIB.
'l'Ol\fASZ . Dzwonią. Kasjer będzie wypłacał.
l~IOTR (wchodzi pod pachę z Gotlibem). Tak
Gothb. Hu, tak, od samego rana człek mUdi zalewać gardło i truć robaka. Widr,iałem dziś Ewcię· Zła była okrutnie. Ozekaj, bgdzie G e l d, napijemy się jeszcze ... (pod~piewuje). Ich bin ein
Preu~e. A widzi:;z, ona tam lltoi.
GORNICY. Ciszej tam.
PIOTR. Kto tam donerweter, każe mi być
cicho, niech. wyjdzie, a nauczę go. Niech wyjdzie
nawet dziesięciu... Ja wam pokażę co to Peter
Mrukchauer znaczy, psy jedne... V e l' s t a n d en.
(wyg raża pięścią). A, panna Ewcia ... Widzis'l. ją
Gotlibie ... (łagodnieje) Blada nieboraczka. I jasny
pan W ęg-lik. D o n e r wet e r.
EWCIA. Panie Piotrze.
PIOTR (łagodnie), Nic, panno Ewciu, nic ...
(wpada w szał). Ja tylko chciałem powitae jaśnie
wielmożnego pana Węglika i jaśnie panią kasy erową , d o n e r wet e 1', wielebną panią , która dla
tego ciebie Gotlibie rzuciła, że kasy er jest o 1000

uczę·

I

I

• lig lOS

l.

Posiedzenie otworzył o godzin ie 5-ej po pol.
wiceprezes Kasy p. F. Wuttke, poczem odczytał
protokół z popr:tedniego zebrania, który zgromadzeni zaakceptowali.
Przystąpiono do obrad nad poszczególnemi paragrafami ustawy, biorąc za podstawę do nich
ustawę normalną towarzystw wzajemnego kredytu.
W § 54 wprowadzono r,mianę w tym kierunku, że zobowiązania Towarzylltwa mog'ą podpisywać dwaj członkowie Rady.
§ 59 opiewa o składzie Komitetu kwalifika·
cyjnego. (Nicllłusznie komitet ten, w atrybucye
którego wchodzi między innemi przyjmowanie
nowych członków, kwalifikowanie weksli do dyskonta, okre~lenic wysokości mającego się udzielić kredytu,-niektóre towarzystwa nazywają wyborczym; wła~ciws'l.a chyba nazwa - kwalifikacyjny).
Uchwalono, aby wyżej wymieniony komitet
składał sig z 12 członków, zamiallt 10.ciu, jak
.iest w normalnej ustawie.
W § 60 uchwalono następującą zrniauę: z Komitetu kwalifikacyjnego ustępuje uie poło\ya
członków co pół roku, lecz jedna trzecia co rok.
Daleko korzystniejszcm jest dla in::;tytncyi,
aby członkowie dłużej pozostawali w komitecie,
gdyż przez to lepiej obznajmiają się ze swemi
czynnościami . Czę8te zmiany powodują pewne zawikłania; zanim nowi członkowie zdążą dokład
nie obzn3jmić się z powierzonemi im c;t,ynnościa
mi, muszą już ustępowae ~wieżym. Odbić się to
może niekorzystnie na interesach Towarzystwa.
§ 61 przyjęto bez zmiany.
S 62. Uchwalono, aby postanowienia Komitetu kwalifikacyjnego były wówc:tas prawomocne,
gdy będą obecne 2/3 członków jego, a nie ł, jak
opiewa ustawa normalna, a to z tego względu,
by komitet przy większym udziale członków mógł
być bezstronniejszym.
§ 63 i 63 przyjęto w brzmieniu ustawy normalnej.
§ 65 odrzucono, gdyż urzędy mają być honOl·owe.
§ 66. Postanowiono ogłaszać bilanse roczne,
a nie półroczne, jak chce ustawa normalna.
§ 67 pozostawiono, § 08 odrzucono z tych
llamych powocl6 i co § G·t
W ~ 69 wyrzucono kOllCOWy ustęp, ZaW:1.1Jy
w ustawie normalnej, gdyż Towarzystwo, jak już
o tem w swoim czasie wspominali~my, nie będzie
udzielało premii od obrotu.
Przy debatach nad tym paragrafem dr. lIofrichter zapropouował, aby mniej odpisywać na
kapitał zapasowy, niż ustawa proponuje.
Zdanie to zbijał w obszeruiejszem przemówieniu p. Wuttke.
Nie szkodzi wcale, gdy kapitał zapasowy jest
większy, daje to in:,;tytncyem finansowym pew-

KRONIKA.
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Czwnrtek, dnia 12 maja 1898

EWCIA. Co się z panem stało!'
.
PIO'l'R (słabiej). Nic. dobra panno Ewciu ...
(podnosząc głos) Ja tylko chciałem podziękować
jaśnie wielmożnemu sztygm'cwi za oc~lenie stu
rodzin górniczych... V e r s t a n d e n. Zony biednych płaczą, dzieci mrą głOd z u m h u n d e r

meJsze podstawy. W razie kry:tysu przemysłowe
go, jakiegoś niepowodzenia, stanowić on może poważną pomoc, służyć naw'et na wypłacenie dywidendy, gdyż na to ustawa zezwala. :Ministeryum llkarbu słusznie dąży do tego, aby iustytucye finanBowe posiadały znaczny kaJ)itał zasobowy, i nie zezwoli na v.mianę ustawy normalnej w kierunku przeciwnym.
Bank Handlowy przy emisyi nowych akcyj
musi dawać 50?; na kapitał zapasowy_
Zebrani zgodzili się ze Błusznem zdaniem p.
Wuttkego.
S§ '70-73 przyjęto bez zmiany.
\V § '7-1 dodano, że Towarzystwo może umi eszczać kapitał zapasowy \Y nieruchomościach.
§§ 75-'78 przyjęto z marerni popra"kami stylistycznemi.
W S 79 zrobiono zastrzeżenie, że w razie,
gdyby była opracowana nowa ustawa normalna
towarzystw wzajemnego kredytu , łódzkie towarzystwo zachori'H pewne teraz wprowadzone poprawki, wynikające z lokalnych potrzeb .
Po tem zakończono rozprawy nad u stawą .
Projekt jej będzie \\" tych dniach wysłany
do ministeryum skarbu do zat,yienh:enia.
Posieclzenie zamknięto o godzinie o-ej.
Posiedzenie 2arządu sekcyi technicznej łódz
kieg'o oddziału tovyarzy::;twa popierania prze1l1yBłu
i handlu odbgthie się w piątek, dnia 13 b. m.
w lokalu oddziału w "Grand Hotelu" o godzinie
8 1/ 2 ,rczoraj.
Porządek dzienny obejmuje: 1) Wybór czlollków komisyi, dostarczającej rnateryału odczytowego na posiedzenia, organizującej pogadanki
techniczne i prowadzącej sprawozdania z pism
technicznych. 2) Zakup ksią~ek do biblioteki.
3) Sprawy bieżące. -1) Pytallia ze skrzynki.
Ze

I

stowarzyszenia

majstrów

fabrycznych.

Na ostatniem posiedzeniu Zarządu obradowano
nad tem, aby zastąpić pośrednictwo faktorów
przy 'wynajdywaniu posad majstrom przez stałe
komunikowanie się z fabrykantami. Towarzystwo będzie udzielało wiadomości ó majstrach,
poswkujących pracy, fabrykanci zaś winni zwracać się do Zarządu, ilekroć u nich wakuje posada. Nie wątpimy, że przy dobrych chęciach
pracodawców działalność faktorów, wyzyskujących
obie strony. b~dzie ukróconą.
\\ celu zaproszellia wybitniejszych pl'zemyllłowców na członków-pJ'otektoró", stowarzyszenia
wybrano delcgacyę, do której weszli pp .•\.lbert
Boehme (prezetl) , U. Muehle i W. Morsztynloewic z (członkowie 2arządu). Po:,;ta110WiOllO urzą
dzić w dniu 22 b. m. majówk~.
Z powodu, że
tego dnia przypada pięcioleeic założenia '1'owa-'
rzystwa, postanowiono n~clać jej charakter bardziej uroczysty.
Następne posiedzenie Z,Hządu odbędzie sic:
dn. -1 czerwca.
t a u s e n d T e u f e l, a jaśnie paui z panem ka.
syerem będzie w żółtym knpeluHzn do ko:'cioln
chodziła ...
HANKA (wybucha płaczem). Ojcze, czemu;;'
oni n~m tak urągają?
GORNIC1. Prawdę mó"i!
WĘGLIK
Dosy6 tego. Nakłaniacie runie,
zmuszacie różllemi sposobami, żebym dal temu
pobvorowi moją córkę. Nie dam, nie dam, przysięgam na rany Zbawiciela. To moja krew, to
moje dziecko... i wy chcecie, żebym mu ją dal,
żeby moi wnukowie wyro~li jako wrodzy moi,
jako wrodzy te.i ziemi, kt~ra nas, naszych ojcuw
i praoj ców wychowała. Takiego łajdactwa W ę
glik się .~igdy' nie d9puści. Nigdy, nigdy!
CZĘt)U !}ORNIKOW. Uczciwie mówi.
INNI GORNICY. Jak sobek ...
HA.NKA. Pójd~my ztąd! oni was znieważają!
WĘGLIK. Nie dziecię, zastaniemy. Mam czyste sumienie i nie lekam sie tych oszczerstw.
Piotra i Gotliba sobi~ lekce~vażę, bo to f3ą ;i,jj
ludzie. Ale wam koledzy, wam dziwię się bardzo. Nie okłamywałem was nigdy i zaręczam
dzi~ jeszcze, że Roder nie otwiera nowych kopalni. Gotlib was oszukuje, mam pewne dowody.
GOTLIB. Pociągnę Węglika do sądu o dyfamacyę. Słyszeli~cie co mów ił. 'W olno mu córki
nie dać, ale na moją czeM nastawać nie pozwole. Bedziecie świadczyli.
PI,OTk Ja pierwszy Gotlibie.
GORNIC1. Będziemy.

(d. c. n.).

'.
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Rozkład Pociągów.
Odchodzą

-:;,G1 1 * 5,06 1
Pl'zychodzą

Koluszki
Toma,zow
Bzin
Iwangl'ód
S kieinicwice
Aleksan(lrów
Bydgoszcz
Berlin
Ruda-Guz,
\Varszawa
l roskwa
Petcl'sburg
P iotrków

C,zęstochowa
Z,awicl'cie
nąlJrowa

Sosnowicc
i iranica
\ ~ricdel\
\ ~'rocla''"

*1,38 6,48
*3,22 *5,58 11,23 '1.'4,43 7,56
7,- 1,- *7,30 *5,17 8,38
6,10 9,35
1,38 5,3 *2,3 I *412
, '''5,08 *5,48 6,05 6,05 4,09 12,35 1 Pociągi

z

Łodzi

8,11
10,34
2,32
5,13
I
:

-

-

-

9,21
11,22
12,:~1

2,10
1,50
*5,34
*9,06

oznaezone

2,26
4.23

'* 6,51

." 9,18

3,34 * 7,57
10,33
3,10 * 9,20 ," 1,20
* 7,19 * 12,HI
6,02
* 5,44
* 8,34
11,15
5,00 * 9,35
12,35
6,23
* 3,53 12,03
4,13 ." 9,20
12,15
2,31 * 6,19 1 3,05 * 7,28 4,44 * 8,36
5,05 * 9,00
4,40 * 8,30
* 7,04
10,13
gwiazdką

(*) kursuj II

7,59 1

~41

Odchodzą

do stacyi

*'9,31
-

Zawiadamiamy niniejszym pp. Fabrykantów, którzy w myśl ostatniego cyr-

Przychodzą

z LoLlzi.

*10,26
* 3,35
6,35
11,45
*11,06
*12,20
*10,52
'* 1,21
* 2,39
* 3,33
* 3,55

do

kularza J. E. Pana Gubernatora Piotrkm-rskiego

Łodzi

potrzebują

12,051

4,33 1 * 9,211 *10,43

6-tą

dla

chorych fabrycznycb,

w Poliklinice przy uiicy Spacerowej J\2 43.
Wiadomość

w Poliklinice.

639

Roman Wierzchleyski
Przysięgły,

Ad1volrat

II

przyjmuje codziennie od 4-7 po południu. MikoI

łajewska

.l\'2 27.

49

Mieszkanie. Pokój oddzielny na parterze,
suchy, widny i wygodny, dla pojedynczej osoby
do wynajęcia przy bezdzietnem małźeństwie. Oddzielne ,-rejście. Ul. Spacerowa J\2 31, m. 10

rano.

~yDQyk Tym~za~~wy

Album biograficzne

I

masy upadłoHci Józefa Kątnego
zawiadamia iż począwszy od czwartku d. 30 kwietnia (12 maja) r. b.
codziennie za wyłączeniem niedzieli
i świąt , w sklepie .nowootworzonym
przy ul. Piotrkowskiej pod J\~ 17
(po składzie miodu p. W ęźyka) odbywać

zaslużonych

"

Polaków

•

l

~

,

...

•

pod

~
~

••
~

• ..

łiI

~

~

••

i

cząt.-Ofiary macierzyilstwa.-:M:ałźeństw o

-Rola i stanowisko kobiety w przyszłości) . IV. S a m o bój 8 t w o. (Przyczyny
samobójstwa, - Alkobolizm. - Przesyt. Choroby, - \Yarunki społeczne i ekouo miczne,-Zarllza na~ladownictwa. - SamobÓjstwo w przyszłości),
Cena rs. I kop. 20.
645

...--------....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
"'d 90

I ~------------~----------------

II-= Willa Drzy l~~i~ mi~j~kim łii
~~

~'U2
.~

p)~
ru ~

przy ulicy Podzagajnik (róg Przejazd)

Antoniego Szymanki

została powiększoną

na sezon bieźący.
mleczarnia w oddzielnym ogrodzie

~~
Nowo urządzona
rP ~ z altanami.

~

<f1iJ

MONOPOL"
"

I

~Jł I

l~

poleca

~~,
m~
~

I

J. D. SOMMER
Fabryka perfun1 i mydeł

~

~ ......

Dla chorych mleko kozie. - Zakąski wszelkiego 1'0- ~ ~
dzaju na miejscu.
O ~
~~
Piwiarnia pOHiada hallę z dac1~em ~ dzikiego wina.
~
l!! Dla spacerOWICZOW!!!
586 . - ~

iJ6 a:

MYDŁO

mM

1-"

g tI

tytułem

społeczne."
I. Kęclza i miłosierdzie. II. Hygl eu a i źycie ( Treść: \Valka z rozpustą i'. Irier~dem.-Sucboty w małżeństwie.
-Niebezpieezeństwo życia płciowego dla
kobiety w związkach małżeilskicb, -'Hrgiena pracy umysło,,-ej ) , III. K o h i'e t a
( Treść : Kobieta w świetle nauki.-Kobieta
w życiu społecznem , -'Vychowanie d71iew-

i

!l!Dla spacerowiczów!!!

książka

"Szkice

tift~~~~,,~~"~~~~~~~~g I
~_.

z druku

ONA PIETKIEWICZA

.Benzelstejern-Eugelstrom, Chlebowsl!i, Dr. Erzepki, Gawalewicz, Gerson, Glillski, HolewiI'iski,
Hiisick, JasillSI{i, Dr. Kallenbach, Kamillsl!i, ItijeMki, !{orotYllscy- L. i Wl., Kramsztyk, Kraushar,
Dr. Korzeniowski, MalecId, Ks. Matuszewski, Or-ot, Dr. Peszke, Piątkowski, Plenkiewicz, Polillski,
Dr. Puławski, Wasilkowski, WelOllski, Wolski.
Zeszytów wyjdzie ogółem 30, każdy zawierać będzie 4 arkusze druku, Cena jednego zeszytu kop. 80,
z przesyłką pocztową 1 rubla. Dla prenumeratorów "Kuryera Niedzielnego" 60 kop., z przesyłką poczto\rą
80 Jrol~' dcal1et dzieło, dla wnosząctYl ~hkP:zedpJ~tę z góry 20 - z przesyłką 25.
. rze p aę przYJmuJą wszys ue 'SIęgarme.

V

wyprzedaż
upadłości nale-

rozpocznie się od bie",ny damskiej i męzkiej ąraz pośc
owej.
670
';';'ys zła

eJ'

••
"

będzie

źących.
W ypl'zedaź

wieku XIX.
roZp()eZ~łO wychodzić zeszytami nakladem "Kuryera Niedzielnego" pod redakcyą I\omitetu, do którego weszli:

V

się

towarów do masy

Polek

~

..

Warszawa, Przejazd
DIF"

N~ ' 7,

TelefDnu

N~

1210.

Dostać można wszędzie , ~

25

I

~_~_~_~~~~S~4~~4~44444~~4~1~~
· ~__
~~~~~~~~~~~________~

lekarzy Weterynaryi W
a'rrl· kowa I· Kwas'nl·ewskl·ego ,

_ _ _••_ _ _ _ _ _ili'lllIIIlIiu_1. Milsza Nr. 14.

230

izolacyjną,

90 proc.

oszczędności

mt parze, oraz

możność

ponownego

nżyeia

w razie przeróbki . Cena puda rubli 2 kop. 25 kop.
642
poleca. K. STECZKOWSKI, Piotrkowska 124.
:

iź

, <

12,35
wieezór a

łóźek

mogą takowe wynająć na dogodnych warunkach

Łodzi

do

3,13 * 8,30 * 9,56
1,58 * 4,o3 1* 7,12/ * 8,31 11,18
* 6 45
700
5,51
*12'43
, ' ,
3.23
* 6,32
12,18
* 1,02 * 1,24
f.. 7,08
2,15 * 7,10 * 8,38
10,02
2,30* 1:1.00 *5,30 8,4
*12;38
* 5,29
9,42
* 7,48
*11,30 *12,27
*10,58
9,21
'i, 6,31 * 7,55
6,27
*11,50 * 9,15
". 5,20
8,05 12,50
5,30 * 6,35
5,08 10,23
12,43
10,08
11,23
* 3,09 * 5,55
8,23
1,42 * 5,57 * 8,15
.l<- 1,18 '1.' 1,56
6,04 11,38
3,44
*12,20 "'12,01
* 4,52 10,34
2,36
*11 20 *1030
'* 3,50 * 9,05
*11:00 '''10;10
* 3,30 * 8,35
1,15
*11,20 *10,20
9,25
1,50
1,04
1,04
* 9,54 * 7,29

pomiędzy godziną 6-tą
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I '~ . "... Inżynier

I
I_.

Caly rok hydropatja.
Elektryczność,
lIasaz
~ i. t. p. j t. p.

I

~I

..
~

mi
ILUI stów w Rosyi, radby

~

~I

I

I
I•

III
kąpiele żela-

•

ziste, borowi-

I•
...

L
,;

• iii

.

I

647

.

,

••

miejsce w kraju, w Warsz;awie, Łochi ' ~

inżyniera.

Oferty w redakcyi "Rozwoju" dla

M@

z IVarszawy.
Skład główny VI Łodzi, ul. Wjehewska J\~ ±8.
Na żądanie odstawiamy z;amówienia do domów prywatuydJ.
'felefon 368.-Lód do piwa dodajemy bezpłatnie.-Telefoli 368.

66±

Prz;ed:>hmiciel firmy K. SZREOER.

W A Ż N E

Pierwsza w

łodzi

z.

D L Pi.. D A M!!

cechowa

szkoła

kroju

Sl y Ci a

DRABBKOWSKIEJ

nlic,L św. Andrzeja .:\c! 11. pierwsze piQtro.
przyjmuje do nauki uczennice od każdego czasu. Kroju wyucza gruntownie,

p

mI

•

racownlę

kza;'azem .polekca

'..JI

su len • o ryc uams

k" h
MC •

Zamówienia wykonuj ą się akun,tnie z całą elegancyą, według najświeższych
żurnali p<tryskich krojem uajdoskonalszym, .bez żMlnych popra"ek .
Okry~ia wykonują mężczyżni.
_
Tamże dostali można na żądanie fasony i formy ubiorów damskich i dzieciunych.-Z'Lrnówienb załatwia się terminowo.-Ceny umiarkowane.

=

t

I

ru

Towarzystwo akcyjne browaru
W. KIJOK i Komp.

•

1J~~lłrel6~IJIGIE"',~~"DI6~IJIJ6ti~~&;

otrz;ymać

i ~U I

przy budOWle koleI zelaz;nych l mo-

Znane z;e swej dobroci Piwo Pilzeńskie, Bawarskie
Monachijskie we flasz;kach i becz;kach poleca

1i111~
\lS").

'

Dmn~ i }[onachinm, .z egza~illem tntej~zym i~

zaJęty obecme

•

~

.

SOdliOWCU.

': .

I~

I~ETr=:I@@@@@@@i=J@@f=.=J~~@@@@@@@::;';~

I•

nowe, kumys,
gimnastyka.

ś,~iadectwami

teehmka, polak,

III Iii
I• ~:
~\8
I• rl

WIecie

•

ze

~ I fill! lub

I
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Jest (lo sprzedania

__ Maj ą. t ek zi emski

I

w .gubel:nii kali~kiej, przy samej szosie nad projęJItUJącą Sle kol~Ją- Łodzko-Kaliską rozleO'losci 400
. . Z mwental'zem
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~ ~ Baluty, ~nynarska .N'~ 20, róg Zavvadzlriej.

W
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Łodz, PlOtlkowsl\.a 73.
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skład Małeryałow aptecznych
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Now?"otworzony.

PHOWIZOHA FARlIIACYL

::'-'3;

~_

ŻELAZNYCH

watowych

~

.
I

•

~, 03BO.llCHO rr.eH3YpOIO.

Redaktor i Wydawca W. Czaiewski.

żelazne.

HM

r ..l o,J,3b

I

~~

wykończa materace wszelkiego rodzaju, począwszy od rs. 5 za sztukę.
wełnianych i jedwabnych oraz kołderki dziecinne wyrobu E mllly H a lll-

Filja przyjmuje obstalunki na konstrukcye

/

U II
~

Warszawa, Petersburg, Moskwa, Charków, Ryga.

pold t po cenach fabrycznych.
&

:<

-..1

I
ru
eJ

DROBNE.

R stytutn
ZądC,\

,

I

tapicernia

skład kołder

,.

OGłOSZENIA

Poleca meble ielazne, jako to: Łózka angielf:)kie i wiedeńskie, lóieczka dziecinne i kołYi:lki, wózki dziecinne, meble ogrodowe, welocypedy dziecinne,
umywalnie, klozety pokojowe rozmaitych systemów; '\vyroby blacharskie, jako
to: wanny, konewki, kubły, bidety, szafliki etc. etc. lodownie pokojowe,
wszelkie naczynia kuchenne, wchodzące w zakres gOi:lpodarstwa miejskiego
i wiejskiego.
.

Wielki

~

1'ł)@@@@@@@@@@@@r=Jr=J@ ĘlĘlĘl~r=Jp@r=J@@

.

Własna

...rlII

perfumy, srodkl opatrunkowe, oraz; wsz;elkJe artykuły, wchod z;ące w zak res tec h li i c z; II ego i ap te cz;n ego u ź ytk u.
Na t3kłacl~je wyl'~by aptekal';"l1; Ma!inowskiego ~ Wars~awy,
Jako: Wll1a, mydła l sroclkl weterynarY.llle.
618

Wł. Gostyński i S-ka
Składy własne

farb

t::d

l>

..:JIIIIIIr:a_
COhA.ł.J.~~ __~ q
poleca:
....:I

Najwyzej zatwierdzone 'fovvarzystwo Akcyjne

FABRYKI WYROBÓW

__

I

•

~

al1m inistn,tor, wychowaniec inw Puławach z wieloletnią
praktyką i poważnemi rckomenclacyami
poszukuje odpowiepniej pos~,dy. geflekt,LlIci raczą się zgłosić (10 O(ldziału Towarzystwa Jakor.
120

wełnianych

Reszt1d towarów
i bawelnianych tanio sprzc(l aje. Przyjmuje nadrabianie poiH\zoch, znaczenie bielizny, ul.
Piotr',owsJm lig 90 lewa oficym\ I pi ę tro.
119
MaszymL do szycia rQkawiczek, w dobrym stanie, jest do sprzedania. Ulica
Pioh'kowska 113, wiadomość w mleczanli.

I ginęhL karta pobytu Jana Li~ieekiego.
121
I Z Złożyli proszQ w magistracie.
Zagubiony został kwit
I O strzeżenie.
inkasowy domu bankowego .JÓzef'L Ra-

i
/

I

billowicza w Łodzi duia 31 marca roku b.
w M 39967. Uprll8zam o llienabywauie
gdyz nie ma ża(lnej wartości. Zastrzeżenia
gdzie należy zostały porobione,
122
przysięgły,

rzyński,

I

Władysław

eometra
G
ulica
wykonywa wszelkie

~ta

Łó(lż,

Przejazd J\'!! 8.
czynności w z,Lkres
miernictwa wcho(lzące, do wszystkich władz
i instytucyi tak rządowych jak i prywatnych, przytem mając wykoitezony całkowity
pomiar m. Łodzi, jest w możności załat
wiali czynności miejscowe ~zJlJko i dokładnie.
J ó~
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