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Kalendarzyk tYlodniowy.

Poniedz. św. Apolonii M.
Wtorek Św. Scholastyki.
Środa: Św. Saturnina IC
Czwarto Św. Eulalii P. J\'l.
Pil\,t. Św. Juliana i Dobr.
Sob. ŚIV. Walentego K. fil.
Niedz. Św. Faust. i Jow.

CENA PRENUMERATY:
W ŁODZI:
Rocznie rb. 8 k. PóZrocz. ~ 4"
Kwarta!. n 2 ~ Miesięcz.

n

-

n

Wschód:
Zachód:
DZ. dnia:

67

Odnoszenie 10 k. · m.
Eg7. pojedyńczy 5k.

II

________...
Wfi;

Z przeayłką poodową:
Roci:nle
rb. 10 kop. PóZrQcznie • 5 •
Kwartalnie • 2 " 50
Miesięcznie

85
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CENA OGŁOSZEŃ:
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Rozkład

g. 7 In. 28
g. 5 In. 09.
g. 9 m. 3i..

Ir

Redakcya
w

ŁODZI.

ul. PlotrkGwllka " 111.
M telefonu 593.

pociągów.

Kolej Fab1'yczno-Lódzka.
z Łodzi. o godz. 12.31, 6.44.... , 7.12",
1243, 3.05*, 6.02**, 7.28.
PrzychOdzą de Łodzi. o @;odz. 3.09, 5.06,
9.32, 10.23**, 3.52, 4.58, 8.22*, 11.-**.
U_agi. Godziny wydrukowane tłustym drukiem
oznaczaj~ czas od 6 wieczorem do 6 rano.
Pociągi, oznaczone ", nie mają bezpośredniej komunikacyi z W iirszaw~; pociągi, oznaczone **, slużl\, dla
bezpośrednl~j komunikacyi .Łódź - Warszawa"
bez
p r z e s i li d a n I a s i Q w K o l u s z k a c h. .

Kolei Wa1'szawsko- Kaliska.
Odchodząl

do Kalisza o godz. 1.36, do Waro godzinie 12.39.

Pensya. 4-klasowa

Zo1ii

żeńska

Baderów

Z

LIBISZHWSKIHJ
ul. Piotrkowska

1fg
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zawiadamia, że zapis uczenie na drugie półrocze
odbywa się codziennie.

Przeg~ąd

dnia 27 stycznia (9 lutego) 1903 r.

I(antor~. _ł•• n~ ., .ar.zawie, W.pólna S2, w Pabianicach u p. Teodora Minke;
.

., Zgierzu u p. Ikierta.

"N" d e s l" n e~ na 1-3zej atrontcy 50 kop. za wiersz. Zwyoz';ne ogłoazenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego
miejsca. Małe ogłoazenia po 1'/, kop. od wyrazu (dla roszukuj~cych pracy po 1 kop.). Re k l a' m y i N e kro log i e po 15 kop. za
wiersz petitowy. ARTYKUŁY bez oznaczenia honorl\ryum Redakcya uważa za bezpłatne; r~kopisów drobnych nie zwraca.

Odohodzą

·.zaw~

Poniedziałek,

polityczny.

-sŁódź,

9 lutego.

Coraz to wyraźniej występuje na jaw, że
Francya w sprawie macedońskiej zaczyna odgrywać rol~ pierwszorzędną i bynajmniej nie
waha się przyjąć w jej rozwiązaniu czynnego
udziału, na rÓwni z Rosy ą i Austro- W ~gl'ami.
Dowodzi tego tak ZWana (Księga źó1ta', przedsta wiona przez francuskie miniMteryum spraw zagranicznych parlamentowi, a zawierająca zbiór
dokumentów dyplomatycznych w sprawie macedońskiej, o czem pisaliśmy w sobotę obszerniej
w "Przeglądzie politycznym".
Rząd francuski atoli w zasadzie przeciwnym
jest autonomii Macedon:i, /)bawiając si~ o pokój'
po 'lIl,e!>hn.y, gdyby w de nym wypadku dojść
musiało do podziału posiadłości tureckich w Europie. Dla tego też rząd francuski jest zdania,
że należaloby ograniczyć ię tyl"-Q do wprowadzeniem reform w Macedonii, rzecz na.turalna, z inicyatywy i pod kontrolą wielkich m,ocarstw, które podpisały traktat berliński.
~
Kongretl berliński, złoź"ny z ministrów i ambasadorów sześciu mocarstw: Rosyi, Niemiec,
Austro· W ~gier, Anglii, Francyi i Włoch, pozostawił Macedon1~ pod władzą sułtana tureckiego,
ale z wat:unkiem zaprowadzenia w niej reform,
zabezpieczających swobody religijne i prawa osobiste ludności chrześciańskiej. Okolicl".ność ta
służy obecnie mocarstwom za punkt wyj~cia do

razem z Niemcami opracować program w~pólne
go działania.
Francya jest zdanitl, że m·o car!\twa na nim pod- ·
Dobrze wiem, jak dalece niepopulal'llem jetlt
pitllwe powinny zażądać Ol! Turcyi jaknajbar· w llllszem kraju wspólne dział:.tnie z N:em~ami.
dziej stanowczo reform w Macedonii, któreby Godne pożałowania wybryki prasy niemieckiej
i niektórych wybitniejszych niemców, głęboko
połużyły. kres ws;"elkim nadużyciom i jednakowo
broniły praw narodowości wszystkich ras i wszysturaziły anglików i wywołały nastrój wśród opinii
publicznej angielskiej, który niepredko przemikich wyznań.
.
nie. Mam jednak nadziej~, że okoliczność ta
Wycbodząc z tego założenia, fl'ancuski minister Hpraw zagranic:wycu, Delcasse, sformuło
posłuźy za ostrzeżeni.e dla tych, którzy nad uży
wał i przedstawił rządom odnośnycumocarstw
wając olbrzymiej potęgi prasy, lekkomyślnie ptlUją dobre stosunki między dwoma wielkiemi mocały plan reform, jakich należy wymagać od
W. Porty dla Macedonii. Plan ten streszcza si~ carstwami i przeszkadzają do zbliżenia się ku
sobie dwom wielkim narouom.
w nast~pujących punktach wytycznych:
Przedewszystkiem na czele zarządu MaceW polityce nie mamy prawa powodować si~
donią nale,ży postawić dobrego generał-guberna
tylko uczuciem i nawet U!'ażeni nie możemy zatora, mianowanego na pewną ilość lat i posiada- mykać oczu na fakty pozytywne. Azaliż gdyjącego w dostatecznym "!topniu władzę, tudzież
byśmy odrzucili projektowane nam przymierze,
czyli z ustanowiłyby się przez to dobre stosunki
niezuleioość.
Następnie nIl15~~T zreformować sy'
stem podatków i sposób ich poboru, oraz zapro- międzynarodowe? Czy pomogłoby to do rozwią
zania sprawy na drodze pokoju?
wadzić .żauJal'merYQ dobrze zOl"ganizowaną, zło
Nigdy!
żoną
z chrześcian i muzułmanów w pl'oporcyonalnym stosunku do zaludnienia każdego wilajeGdybyśmy
zaś teraz Niemcy pozostawili
tu. Oprócz tego, zarówno żandarmerya, jako też wla.snemu ich losowi; niech same wydobędą si~
władze administracyjne i sądy winny
podlegać
z bIedy, czy znalazlby się potem jakikolwiek
naród, który by zawier1.ył Anglii?"
nadzorowi mocarstw kongrcsowych.
Projekt ten, aczkolwiek jego twórca Pl'zeDowodzi to, że rząd angielski gotów jest
ciwny jest w zasadzie antonomii, w Istocie rzewytrwać w przymierzu z Niemcami aż do końca.
czy w niczem si~ od niej nie różni i gdyby mógł
Kto zaś wie, cq przymierze anglo·niemieckie,
być wp 1'0 ;t'adzonym w życie, wyzwala Macedoni~
ujawnione w sprawie wenezuelańskiej, nie rozz pod absolutnej władzy W. Porty, której pozo- szerza si~ i na inne sprawy polityki między
stawia tylko najwyższe zwierzchnictwo, fuktyctną narodowej? ~
zaś władz~ oddaje w ręce generu.ł-gubernatora,
To jednak pewne, że zarówno Niemcy jak i
zostającego pod kontrolą mocarstw.
Anglia nie życzą sobie utrwalenia się wpływów
P. Delcasse chce więc urządzić Macedonię franko-rosyjskich na wschodzie europejskim, co
na wzór Krety lub Rumelii wschodniej. Zacho- niezawodnie b~dzie miało miejsce, skoro d'~ięki
dzi jednak kwestya, czy 'rurcya zgod'~i się na Rosyi i Francyi łącznie z Austro- Węgra mi spr:l.·
projekt podobny?
wa macedońska pomyślnie dla pokoju europejskiego załatwioną zostanie. Do tego jednak jeTrudno na razie na pytanie to dać wyczerpującą odpowiedź.
Niezawodnie pod naciskiem szcze bardzo daleko.
. ' W. Porta mniema, że ze swej strony poczymocarstw, o ile będzie on jednozgodny i jednakowo dostatecznie silny, Turcya ustąpić będzie niła już mocarstwom zbyt wielkie ust~pstwa.
TUl'cya gotuje się nawet do wojny, co stwiermusiała. Dość jednak, by poczuła pewną dysdzają najnowsze jej rozporządzenia.
harmoni~, ktbra w rozwoju wypadków doprowaWreszcie projekt p. Iłelcasse, nader łatwo
dzić może do zupełnego rozdźwięku, a niezawodnie W. Porta postawi się oporuie i sprawę bez doprowadzić muźe do zamiany Macedonii na prowincyę bulgarską, co nlezltwoduie wywołałoby
końca prze:A' lekać b~dzie. Ważną też w danym
wypadku jest postawa Niemiec i Austryi, które wojnę o hegemonię mi~dzy Bulgaryą, Serbią i
dot.ychczas zachowują si~ biernie; pierwsze 1.IIŚ Grecyą·
Nakoniec p. Delcasse nie uwzgl~dnia Epiru
z tych mocarstw nawet z pewną sympatYl\ dla
Turcyi, przyczem wpływy jego w Konstantyno- i Albanii. o których to samo, cO () Macedonii
mówi § 23 traktatu berlińskiet,o
Dziś już uhopolu rosną z dniem każdym.
Wni(\skować zaś cośkolwie
na podstawie Jewa nad tern prasa grecka i hnrzy namiętnosci.
Jednem lllo\'i em wjosna Za pn.. m a sprawa.
antagonizmu r iefn! c i Anglii, zhyt jaRkrawo uruacedoń8ka uie pOSuwa się ku l"ozwiązaniu; pry.yjawoiająceg-o sitt w pl'asie obu narodów, byłoby zawódcy zaś maeedońscy obiecali czekać cierpliwf·ześnie.
fiarodajną w tym względzie jec;t mowa syna angielskiego ministra kolomj Austina wie do l kWietnia, poczem zapowiadają poChamberlaina, wypowiedziana w Birminghamie. wszechne powstanie, jeżeli reformy w l\Iacedonii
nie zostaną wprowadzone.
c Gwałt y- mówił generalny pocztmistrz anS. J.
gielski- jakich si~ dopuścił rząd wenezuelański
nad żeglugą naszą i naszymi poddanymi, zmusiły rząd wielkobrytański do l.ażądania zadość
uczynienia.
W lipcu r. z. nasz minister spraw zagranicznych, markiz Landsdowne, na zapytanie posła niemieckiego oświadczył, że Anglia zdecydowana jest zażądać zadośćuczynienia i gotowa
rozwią;"ania

zawilej sprawy

macedońskiej.

rając tli~ więc na tr~ktacie berlińskim z r.
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REDAKCYI.
hygie niczno-8pożywcza

została

zamknięta, dając

mla,.;tu, inicyatorom i wykonawcom nietylko materyalne, ale i wysoce moralne
zadowolenie.
Bezsprzeczni" i nicyatorom i komitetowi należy si~ podr.iękow nie szczere i głębokie za doprowadzenie tego dzieła do skutku. Nie mniej
jednak trzeba z. naczyć gorący udział . w tej
spr:lwie prasy p olskiej; dzienniki lódzkie miały
ooowiązek popib "ać tę wys tawę, i nie do nich to
ounosi się nasza, postrofa,. ale prasę warszawską
mniej ten obowI aLek dotyczył.
Z punktu l' I,iennikarskiego powinna była
prasa warszaws a zaznaczyć, że organizuje się
wyst.awa i podać główniejsze szczegóły, ale
prasa warszawska na tem nie poprzestała, zajęła
bię ona tak uczciwie wystawą łódzką, że część po"odzenia jej-popareiu"prasy warszawskieJ przypi<;ać należy. Z tego ·powodu redakcya "Rozwoju» , uznając dobre chęci, oraz szczerą pomoc, okazywauą w kazdych po żytecznych kwestyach Łodzi,
pr1.esyłu swoje koleżeńskie podziękowanie prasie
wars1.aw:lkiej za niestrudzoną jej !,omoc.

KALENDARlYK TERMINOWY.
JUt1·O.
nIIO~A SLOWIANSKIE. Dobroslawa.
TEATR VICTORIA. nOtchlań." dramat w 4 aktach
Kończyńskiego. Po czątek o g. 8 wieczorem.
CYRK DEVIGNE'GO przy ulicy Pańskiej i Zawadzkiej. Początek przedstawienia o g. 8 i pól wieczorem.
SESYA zgromadzenia rzezników m. Łodzi, Mikolajl:\\ska nr. 40. Po czątek o godZinie 6 wieczorem.

K
Ogólna.
Budżet rzą;dów gubernialnYClh w Kr6lestwie
Poh!kiem obliczono na rok bieźący jak następu
je: pensye guhernato~'ów po 9,600 l:b., kanc~larye
i('h pn 9,500 rb, pr6cz warszawskIego, gdZie suma ta dochodzi do 10,500 rb., biura rządów guberuialnych natomiast mają budżety rozmaite,
II mianowicie: warszawskie 48,075 rb., kaliskie
;)3,2~5, kieleckie 32,59:3, łomźyńskie 31,665, luhelskie 34,625, piotrkowskin 33,66;), płockie 33,363,
I'lIdomskie ;33,663, siedleckie ;3;-{,3ti3 i suwalskie
:j:j.7~5. Budżety urzęd6w powiatowych preliminowano: dla gub. wargzawskiej w sumie 92,954
1'0., kaliskiej 52,614, kieleckiej 45,832, łomżyń
skiej 45,289, lubelskiej 65,029, piotrkowskiej
58,111, płockiej 45,211, rauomskiej 49,004, suwu Itlkiej 46,374, siedleckiej 58,518.

Miejsoowa.

Zebranie.

Dyrektor szkoły przemysłowej za~.iadamia, że 12 lutego o godzinie 7 wieczorem
od będzie się pierwsze zebranie członk6w towarZytltwa pomocy dla uczącej się młodziezy tej
. tlzkoJy. Na zebraniu tem dokonane będą wyhory zarządu i otwarcie działalności towarzyS1\va. Osoby, życzące sobie zapisać się w po~zet członków, :są proszone o przybycie na to
potliedzenie.

Ze stowarzy ., i

jstrów fabryClznYClh.

W CZl)ruj v lokalu własDJ Ul stowal'zyl!Zenia wzajt'IUnej pumocy rnajtltró fabrycznych przy ulicy
';w. Anny
19, zebrali ię członkowie starego
i nowel!:o zarządu, oraz dawnej i obecnej ko1Hi:'!~ i rewizyjnej, "cJ _m ZdaLlll. ksiąg i kasy nowoutworzonemu zarządowi. Wiadomo bowiem,
-że na ostatnich wyborach na prezesa, wicepre'l.esa, I'ekrctarza i kasyera powołano osoby nowe,
pochodzenia niemieckiego.
Na bal Ocbronki I-ej d. 14 lutego r. b. nastepujace osoby przyjeły obowiązki gospodyń i
go~podarzy: panie: Ar'kuszewska Kazimierzowa,
Arkuszewska Janowa, Antoniew.:!ka, Bretscbneidelowa, Bronikowska, Bujnowa Stanisławowa, Berllarcltowa, Gruszczyń ska, Eisertowa Emilowa,

Poniedziałek, dnia 9 lutego 1903 r.

Grabowska, Jonscherowa Wł., Lukenbachowa,
Leinvebrowa, Lipkowska, Mirkowska, Maybaumowa, Makarczykowa Stefsnowa, Moszkowska,
Józefowa Rycbterowa, Albertowa Neumanowa,
Rosicka Michalowa, Ramułtowa, Robowska Andrzejowa, Surzyck.a, Swierczewska, rfiepenhauerowa,
Trenlderowa, Zyźniewska; p-wie: Bondy, Babicki,
Brukaiski, Bucbowski, Biederman P, Chojnowski, EngeJhardt, Gajewicz L_, Gajewicz W., Gerlicz, Groszkowski, GoJc L .. HiilTig H .. Halpern,
Hirszberg L., Ja~jński E, Koźmiński, Kozłowski,
Kosińsk 'i, Klamborow:>ki, Kl'a8u'lld, Kessler, Lukenbach, Lohrer A., Lemene, Malachowski, Michalis, A. Mogilnicki, Z. MarchwiIlski, Michalski,
Olszewski, Rossman, R3wiń~ki, Stamirowski, Stoweno, Wścieklica, . Wyganowsld, .E. Weil, Wisłucki W _, 'Wozdecki, Weltbusen, Zelazowski.

~
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zgromadzenie podmajstrów cechu ślusarzów, pod
przewodnictwem starszego p. W. Matjatko. Udzia'
w zebraniu brało 75 osób. Zarządzono .balotowa.nie tajne, celem wyboru starszego ce chu.
Większością glosów powołano p. Bolesława Kopczyńskiego na miejscep. W. Matjatko. Na podmajstrów wyzwolono 7 kandydatów. Po sprawdzeniu kasy cechowej okazało się, ze gotowizną
znajduje się rb. 428 kop. 13.
- 'fegoz . dnia, o godz. 5-ej po południu,
w lokalu przy uL Mikołajewskiej J(g 67, odbyło
się zebranie podmajstrów cechu kotlarzów miedzianych, pod przewodnictwem p. Adolfa Łuka
wieckiego. Uczestniczyło 15 osóh. Zajęto si~
zbieraniem składek.
- Wczoraj o godz. 6-ej wie{lzorem, w lokalu przy ul. Widzewskiej ~ 71, odbyło się
zgromadzenie podmajstr6w cechu stolarzó.w, pod
przewodnictwem p. Aleksandra. Szutkowskiego.
Uczestniczyło 60 osób. Wyzwolono na czeladników 3 kandydatów. Sprawdzona kasa wykazała
rb. 198 kop. 30 gotowizną.

Bal na szkółkę rzemiosł. Jedną z najwspanialszych zabaw tanecznych bieżącego karnawału
będzie niewątpliwie projektowany na d~ień 21
b. m. bal na szkółkę rzemiosł. Już sam cel tej
zabawy, nader sympatyczny, powinien przyczyWyjaśnienie. Firma "Wulkan" CK. RoboV'ski
nić się do jej powodzenia, a cÓŻ dopiero, jeśli
i H. Wagner) zawiadamia nas listownie, ze zwło
weźmiemy pod uwagę, że ~al ten urządza ten
sam komitet, który szereg lat urządzał bale ka w przeniesieniu szkoły przemYllłowej do noinzynierskie, cieszące się niezwykłem powodze- wego gmachu nie wynikła z powodu niewykończe
nia robót wodociągowych,. które wyk{)nane przez
niem.
Komitet ten i teraz dokłada wszelkich sta- . wyżej wymienioną firmę, przyjęte zostały przez
komisyę budowlaną jeszcze w paździel'lliku 1902
rań, aby bal tak Rympatyczny uświetnić o ile
mozności.
Sala balowa udekOl'owan!L zostanie roku. Niniejszem więc prostujemy naszą wiadow sposób oryginalny. Buduary damskie -będą moŚĆ, zaczerpniętą zresztą z jednego z tutejszycb
stylowe. Przygotowuje się też wiele niespo- pism niemieckich.
dzianek dla pań, biorących udział w zabawie.
Oszustwo i sprzeniewierzenie. W istniejącym
Zapros'l.enia na bal będą rozsyłane w tych tu kantorze transportowym - Józefa Lwowa, którJ
dniach. Również w tycll dniach podamy listę zarazem ma agenturę to warz. "Kaukaz i Mer~
pań, które przyjęły na siebie role gosPOdYIl
kury", przy u I. Dzielnej J(~ 22. pracował w cbabalu.
rakterze buchaltera 27 -letni Michał Kalln. ZwraZ karnawału. Sobotni bal lutnistów łódz cał on na siebie ogólną uwagę życiem nad stan.
kich udał się dOlIkonale. W pięknie udekorowa- Ponieważ penHya, jaką pobierał, nie wystarczała
nej .sali wła>!nego lokalu przy ulicy Piotrkow- na zaspokojenie wszystkicll potrzeb, Kahn obmyskiej .J\'! 108, zgromadziło się sto kilkanaście ślił sposób łatwego zdobycia got6wki. Znając
osób, które 'l. uchotą oddawaly się zabawie ta- dobrze pomocnika kasyera banku warrantowego
necznej. 0rganizatorzy balu włożyli niemało Rafała Ziege, porozumiał się z nim i wspólnie
pracy, abydekoracya sali i dwa huduary, przy- przez dłuższy czas prowadził malwersacyę na
legle <lo sali taoe\l1.nej, wyglądały efektownie. większą skalę , korzystając z tego, że Lwow, ja ~
Postarano się o wspaniałe drapel'ye, dywany, ko . przedstawiciel towarz. "Kaukaz i Merkury",
gobeliny, które poslużyły do urt.ądzenia budua- . składał na przechowanie liczne transporty ba- '
rów z wielkim 8makiem artystycznym. Stanowi wełny. stanowiące własność pomienion firmy.
to za!lługę p. St. Pruszyńskiego i gospodarza Kabn zaciągał pożyczki w rozmaitych rozmiaracll
Lutni, p. Bnchowskiego. Każdej z dam, wcho- na powyższe tI'ansporty bawełny. Ażeby dopiąć
celu, Kabn, brał stare blankiet.y, memor.. ndnm
dzących na salę, wręczano ozdobne karneciki.
Ozywione nad wyraz ta uce prowadzili dzielni z podpisami J6zefa Lwo a, tekst.z nich wywawodzireje pp. Buchowski i Pruszyń:!ki. TalIezo- biał chloł'kiem, a natomiast wypełniał własno-..,
no do godziny 8-ej rano. Bal lutnistów pozo- ręcznie świeżym tekstem z oznaczeuiem wyso'kości pożyczki. Z pl'zygotowanym w ten sposób
stawił wśród uczestników jaknajlepsze wspomKabn udawał się do hauku warrantowego,
listem
nienie.
.
gdzie
Rafał
Ziege podnosił z kusy sumy, z któ- StQwarzyszenie śpiewacze "Lira" zorgarych czę~ć natychmiast wręczał Kabnowi. Kahn
nizowllło również bal w sali G"and-Hlltelu w
ubiegłą sobotę.
Bawiono się dobrze przy wsp6ł nie kwitował ' wcale z odbioru kwot, podnoszonY"h z banku na rachunek firmy "Józef kwow"
udziale 115 osób do godz. 7 1/ 2 rano.
Ziege nie żądał pokwitowauia od Kahna dla teZ CleClhów. Wczoraj o godz. 2-iej po połud go, że sam na własną rękę popełniał oszustwo,
niu, w lokalu przy ul. Przejazd .M 33, odbyło korzystając z łatwowierności Kahna i jego zaufania. Ziege zwykle po wyjściu Kahna z bankIl
się posiedzenie podmajstrów cechu kowali, k tóremu przewodoiczył p. Walenty Rowiński. W ze- przerabiał cyfry w memorandum, n. p. jedynki
braniu uczestnic'l.yło 75 osób. Zajęto się zbiera- przerabiał nu czwórki, lub dopisywał z praw ej
stl'ony zero. Tym sposobem zamiast n. p. 100,
niem składek.
- Tegoż dnia, o godz. 4-ej po południu, któł'emi tylko podzielił się z Kahnem, podnosil
w lokalu przy ul. Widzewskiej .M 86, odbylo się z kasy banku rb. 400 luu 1,000 rubli. Pomyzgromadzenie podmajstr6w cechu powroźników, słowemu jegomościowi operacye te udawały się
pod przewodnictwem p. FI'anciszka Pinkowskie- przez długi czas szczęśliwie. Suma sprzeniewiego. Obecnych było 15 Qsób. Zbierano składki rzona przez Kahna wspólnie z Ziegem dosięga
członkowskie.
11,000 rubli.
- Wczoraj o godz. 6 i pół wieczorem, w loKiedy szczęśliwym zbiegiem okolicznoś ci
kalu przy ul. Juliusza }(g 13 odbyło się zebranie wykryto nadużycia, jakich dopusz~zał się Kabn
w ciągu 9 miesięcy, ten ostatoi zbIegł zagranipodmaj~trów cechu rzeźników.
Przewodniczył
starszy cecbu, p. Andrzej Lutl·osiński. Uczestni- cę i skrył się tak, iż go odszukać nie było moż
na. Ucieczka nastąpiła w październiku r.
d
czyło w zebraniu 56 osób. Wyzwolono na czeladników 5 kandydatów i zbierano składki tej chwili nie było słychać, co si~ dzieje z
m.
"awie j~rlno ze' ni Nuiknąl oz hoI. członkowskie.
- Tegoz dnia, o godz. ~-ej po południu, Łf1dzi Rafał Ziege, ktory w oba ie kary z
iw domu przy ul. Mikołajewl!kicj ol 2 67 odbyło ne spr. wk i malwersacye, popełniane nip
nie od wspólnictwa z Kahuem, dl'apnąl aż do'
się zebranie podmajstr6w cechu rymarzów, pod
przewodnictwem p. Teofila Stolarskiego. U cze- Ameryki.
Po dluź8zej nieobecności w Łl)dzi, Kahn zjastniczyło 2;) osób.
Przedewszystkiem zajęto się
zbieraniem składek, następnie przystąpiono do wił się w sobotę w nocy w mieszkaniu daw~ych
wybor6yv za pomocą głosowania tajnego na star- swych kolegów, pracowników kantoru Juzefa
szego cechu~ Większością glosów powołano p. Lwowa, przy ulicy Dzielnej .M 24. Nagłe zj awienie się Kahna wzbudziło wśród dawnych koWladysława Klinberga, na miejsce p. Marczyń
skiego. Sprawdzony 8tan kasy wykazał rb. 97 legów ździwienie. Kalln zaczął tIómaczyć si~,
że przyjechał usprawiedliwić się przed dawnym
kop. 07 gotówką.
- Wczoraj o godz. 3-ej po południu w do- swym pracodawcą Lwowem i wyjaśnić pobudki
mu przy ul. Mikołajewskiej Xl! 67, odbyło się i przyczyny, jakie popchn~ły go do karygodnego
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czynu. Nadmienił on pr~.Ytem, · że nie ' rozumie
wcale, zkąd mogla urość suma sprzeniewierzenia
aż do 11,000 rubli. Wyjnśnił on wsr.ystkie okoliczności, towarzyszące. malwersacyi, prowadzonej
• d-o spółki z Rafałem Ziege.
.
. Jeden ze spółpracowników kantoru Lwowa, w czasie tej m(lwy, opuścił mieszkanie i udał
aię wprost do Lwowa, któremu zameldował, że
Kahn
przyjechał
o godzinie U-ej w nocy.
Józef Lwów uważa l za st08'o wne natychmiast zawiadomić władze policyjne, z któremi przybył
o godzinie ] -ej w nocy do mieszkania na ulicę
Dzielną oM 24. Kiedy -zapukano do drzwi, gdzie
znajdował się pracownik kantoru Lwowa wraz
z Kahnem, ten ostatni, korzystając z cbwili, gdy
towarzysz chciał drzwi otworzyć, wyjął z kieszeni
palta nabity rewolwel' i wymierzył sobie w skroń.
Wezwano natychmia8t Pogotowie ratunkowe. Lekarz znalazł' J{abna w niebezpieczellstwie życia.
Pu odwiezieniu Kabna do szpitala małżonków
Poznańskich, desperat w 3 godziny wyzionął ducha.
Nadmienić winniśmy, że przedstawiciel agentury <Kaukaz i Merkury>, którego rachunek obciążony został na 11,000 rb., skutkiem malwersacyi, jakiej dopuścił się Kahn z Ziegem, postanowił wystąpić z akcYą cywilną przeciw bankowi warrantowemu .
Opiera on swoje pretensye na tern, że w myśl
postanowienia ekspertów, bank warrantowy nie
mial prawa bez npowa~nienia tow. <!{aukaz i Merkury> wydawać pożyczek pod zastaw transportów bawełny. Bank warrantowy, wedlug opinii
ekspertów, działał nieprawidłowo, wydając buchalterowi Lwowa, Michałowi .Kahnowi, poży
czki. Odpowiedzialność więc spada jedynie na
zarząd banku warrantowego.
Przy pracy. W sobotę w fabryce Johna przy
ulicy PiotriłowskieJ Dr. 219, zdarzy! się następujący wypadek. P. A. H. lat 46, magazynier, spad! z wysokości
kilku metrów i tram na stos żelaza, leżący na podl:odze.
Aczkolwiek nie bylo to zbyt wysoko, jednakże A. H. odniósl potłuczenie krzyża i dość silne wstrząśnienie. Za'Vezwany lekarz Pogotowia, Ildzieliwszy poszkodowanemu
odpowiedniej pomocy, pozostawi! go pod opieką kolegów.
Pod tramwajem. Dziś w nocy o g. 2-ej pewne
towarzystwo z Łodzi wracalo -specyalnie najętym tramwajem z zabawy z Pabianic. Maszynista, prowadzący
ten puciąg, zauwllożył idącą obok plantu kolejowego kobietę i dal sygnaŁ dzwonkiem o lladbiegająeym tramwaju. Na
parę krol,ów przed dojechaniem tramwaju kobieta nagle
skręcila pod tramwaj, który ją przewród. Tramwaj
zaraz wstrzymano, podllieEiono leżącą kohietę i wniesiono
ją do wagonu i przywiezion.,o na stacyę Łódź, gdzie ulokowano ją w poczekalni, pt1czem telefonem zawer,wan o
Pogotowie, lekarz .którego przybywszy, przekonał się, że
nogę lewą miL w kolanie strzaskaną. Po udzieleniu doraźnej
pomocy na miejscu, odwieziono ją do szpitala
sw. Aleksandra na dalszą kuracyę. Przejechana nazywa
sie Maryanna Pdcek, ma lat 40, jest żoną stróża z ulicy
Spacerowej nr. 32.
Kradzieże. Ubiegłej soboty wieczorem małżonko
wie WasiJjewowie dopuścili się kradzieży w mieszkaniu
Jakóba Zdala przy ulicy WÓlczańskiej nr. 41. Wybili
oni okno, przez które dostali Się do wnętrza. Ztąd wynieśli garderobę, warto:ści 52 rubli. Obojga aresztowano.Z mieszkania Juliusza Orywozowa, przy ul. Wólczańskiej
nr. G3, za pomocą rO:l:bicia 7.amku skradziono 2 lichtarze,
cukiernicę i 11 noży, wartości rb. 36.-Niewykryci dotąd
zloczyńcy, za pomocą włamania, wtargnęli wczoraj około
godzinie 8-ej wieczorem do mies:l:kania Ludwika Blume,
zkąd skradli 500 rubli gotówką i rozmaitych rzeczy na
20 rubli.
Krwotok. Wczoraj późnym wieczorem na ulicy
~Uynar"kiej
obok domu nr. 2, przechodnie usłyszeli jakieś jęki; zbliżywszy się do miejsca, skąd owe jęki wycbodzily, spostrzegJi mlodą kobietę, leżącą na ziemi. Zawezwano Pogotowie, lekarz którego stwierdził silny krwotok u RuchU Klecińskiej, lat 24, robotnicy fabrycznej,
a po udzieleniu chórej pomocy, odwiózl ją do szpitala
małżonków Poznańskich na dalszą kuracyę·
Najechanie. Wczoraj o g. 8 wieczorem na ulicy
Piotrkowskiej, naprzeciw domu nr. 123, dorożkarz nr, 404,9,
Micbał Borysz. przez nieuwagę najechał na przecbodzące
Różę i Maryę Wankowny. Obie poniosły lekkie obrażenia
ciala. Nieostrożnego wo%nicę pociągnięto do odpowiedzialuo.~ci sądowej .
.
Wywichnięcie nogi. Ja Starym Rynku nr. 13,
S:l:yja Frejet
y Ul\1l larz , lnt 9, spadl ze straganu'
tak nIeszczęśliwi e , że wywichnął lewą nogę. Przybyły
lekarz Pogotowia, udzieliwszy Odpowiedniej pomocy. poZO.lall il go na miejscu.
Bójki. Na ulicy Benedykta nr. 19 Szmul Zientkiewiez, czeladnik rzeźniczy, lat 18, w kłótni zostal uderzony nożem, wskutek czego odniósł ranę głowę. - Na
ulicy Ciemnej nr. 48 Antoui Zarzycki, stolarz, lat 24,
pokłócił się ze swoim kolegą w warsztacie podczas zajęcia i wskutek uderzenia szpągą . odniósł ranę glowy i
rąk. W obu wypadkach lekarze PogotOWia, opatrzywszy
rany, pozostawili poszkodowanych na miejscu.
W kłótni. Na ulicy Brzezińskiej nr. 17 paru wyrostków, robotników fabrycznycb, powracało w dobrycb
humorach; jeden z nich Jakób Pogoń, lat 18, w kłótni
zosta! uderzony przez swego towarzysza kijem, wskutek
ezego wybito mu ząb i odniósł ranę szczęki. Lekarz Po-
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gotowia, opatrzywszy
na miejscu.

ranę, pozostawił

poszwankowanego

Nagłe zasłabnięcie. Na ulicy Widzewskiej
nr. 90 }'. K., lat 28, kupiec, nagle zas.Łabnąl. Lekarz
Pogotowia, udzieliwszy mu odpowieniej pomocy na miejscu, od wiózł go ,10 mieszkania na ulieę Skwerową nr. 3.
Na u]jry Piotrkowskiej nr. 64 E. J., lat 33, uległ atakowi epileptycznemu. Lekurz POl!otowia, udzieliwszy mu
doraźnej pOlllory, pozosLawiJ: go na miejscu.
Atak apoplektyczny_ Klt ulicy Aleksandryjskiej
nr. 17 Karol NasaIski, szewc, lat 72, ulegr atakowi apoplektyczn~mu i w stan ie nieber,piecznym, po udzieleniu
przez lekarza Pllgotowilt dornźnej pomocy ua miejscu,
odwieziony zostal do szpitaJłl. l'oznańskic:b na dalsza kuracyę·
.
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Z

sąsiedztwa.

WIdział hypoteczny. Przy kancelaryi sę
dziego pokoju w Zduńskiej Woli rozkazano urzą
dzić wydział hypoteczny.
Przy pracy. W fabryce J.eonharda, W oelkera i
Girbardta we wsi Dąbrowie, rura od pary, przybita do
slupów. oberwała się i upadra na robotnicę Maryannę
Rajzner, wskutek czego opalila jej lewą rękę i skaleczyła

głowę,

3

f.

arye, gdyż nastrój

budowa ich jest poważna

i oryginalna.
Arya z opery <Manru~ Gest to jedyna pieśń
melodyjna w symfunicznej operze) Paderewskiego
była odśpiewana '!. CZll1","1l młodzieńczym.
Arya
z opery" Walkyrie" jest IJ1uiej efektowua na estradzie.
Punktem kulminacyjnym koncertu było "Opowiadanie" z opery "Loliengrin" Wagnera, które
Świetnie było oddane;. "takim pewnie rycerzu
marzył . Wagner, pisząc "Lohengrina"; to jest
prawdziwy typ rycerza bohatera!
Po wyczerpsniu programu publiczność dopominała się bisów, co też artysta
chętnie uskutecznił. Nad program wykonane były p.ieś-ni:
"CzarownI!. noc· i "Gdyhym był młodszy· -Galla oraz bagatdka "Dzień zaduszny" .- .: Lasena (trzy razy powtarzana).
Oklaskom i wywoływaniom nie było końca.
Po mistrzowsku towarzyszył Bandrowskiemll
na fortepianie prof. Ludwik Ursztein.
Publiczność rozbawiona i rozśpiewana, z miłemi wrażeniami, niechętnie opuszczała salę koncertową·

Alojzy Dwol·zaczek.

K;oncert Bandrowskiego,
Znakomity ten 'artysta, którego goscma
w Warszawie cieszy się ogromnem powodzeniem
i dla którego dyrekcya teatru przedłl1żyla kontrakt występów aż do 7 marca, speoyalnie w celu
wystawienia wagnerowskiej opery <Walkirye>,
przybył do naszego miasta i dał wczoraj swój
koncert, którego program wypełnił całkowicie.

Wyborny ten nasz bohaterski tenor znajdnje
obecnie w najszczęśliwszej epoce działalno
ści, w pełni sił i rozkwitu pięknego swego talentu. Zbierał też zasłużone laury.
Silny i dźwięczny głos jego o szerokiej skali,
którym włada po mistrzowsku, czy to w szeroko
płynącej cantilenie, czy też w przedziwnych
mezza-voce, lub też w falcetacb, ja:k również
i postać okazała, wszystko to składa się na całość wysoce artystyczną.
.
Pięknem bl'zmieniem, jakoteż i świeżością
głosu, Bandrowski podbił naszą publiczność odrazu. Ciepło tego artysty udzielało się w ogromnej mierze audytoryum, któl'e sta iło siE,) i zapełniło salE,l koncertową po brzegi . Dawno już nie
pamj~tamy takiego nat~oku publiczności, jak na
WC/'ol'ajszym koncercie.
Wirtuoz-śpiewak był wczoraj w doskon ałem
usposobieniu i czarował nas, bądź to słodyczą
tonu, bądź to rzewną· uczuciowością, lub tei artystycznie wykończonem cieniowaniem.
Na program złożyły się pieśni: <Wierna miłość> i «Na cmentarzu» - Brahmsa; <Zawód> Żeleńskiego; <Upojenie» - Sucherta; <Sny>Wagnera i wyjątki z oper: <Manru> - PaderewiIkiego; <Walkyrie> i <Lohengrinu>-Wagnera.
Wszystkie te utwory w wykonaniu Bandrowskiego wyszły po mistrzowsku. Pieśni Brahmsa
i Żeleńskiego . mogą być śmiało zamieuione na
się
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SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.
W sobotę ubiegłą w krotochwili
"Rezf\rwiscie"
rozpocząl
szereg
występów
gościnnych,
ulubieniec publiczności
łódzkiej, niegdyś długoletni pracownik naszej sceny a dziś artysta warszawskich teatrów rządo
wych p. Maryan Winkler. Sila komiczna, subtelne, az do drobiazgów posunięte, opracowanie roli,
swoboda i ten humor jasny, który Winkler wnosi
z ,sobą na scenę, ujawniły się w wysokim stopniu w "Rezerwiśde", który odrazu przyjął 1rSZf\1kie cechy;,. farsy, czego właśnie brakowało mu poprzednio. Caly bowiem komizm tej krotochw iIi
streszcza Slę niejako w postaci dependenta .Magnona, który dzięki milości dla Genowefy, pasierbicy notaryusza Lestambris, powołanego na czternastodniowe ćwiczenia do wojska, wpada w kolizye arcykomiczne. Rolę tę grywa na naszej
scenie p. Olszewski, tworzy w niej bardzo dobra
kreacyę. Le.cz jest to tylko typ charakterysty:
czny, opra.cowany: konsekwentnie i dobrze poglę
biony. Wmkler Jedp.ak dodaje mu swej sily komicznej, która postać Magnona uwypukla i na
plan pierwszy ją wyprowadza, budząc przytem
nieustanny prawie śmiech na widowni, ilekroć
M"agnon jest na scenie.
W czoraj zaś wieczorem wystąpi r Winkler
w "Pa~lU Benecie" Fredry w roli tytułowej, oraz
w roll Graimana IV "Jarmarku małżellskim"
9~onl~?wskieg?
O .wykonaniu Beneta pisaliśmy
JUz meraz, Inedy'Vlll kler grywał go na naszej
scenie, gdy jeszcze należał do skradu jej CZlOllkÓw. Tu zaznaczyć Ilam tylko należy, że Winkler grywa tę rolę z pietyzmem dla Fredry w doskonałem opracowaniu. W roli zaś Graimana wykazuje tyle komizmu, nadaje jej tak żywv koloryt, że dzięki jego grze, sztuka dość sIa"ba nabiera wartości scenicznej, zajmuje widza i b~wi.
O grze pozostałych artystów pisaliśmy w swoim c~asie, gdy sztuki, które Winkler wybral na
swoj~ występ;r gościnne, grane byly na naszej
sceme poraz pwrwszy.

(St.

Łp .),

francuskiej

* Wczoraj po południu w "Grnbych rybach"
w roli Helenki wystąpiła p. Eugenia Dworakowska. Jest to pierwsza większa ro1"a, jaką dyrekc~a powierzyła młodej adeptce. Całość wy padła
meile, P. Dworakowska mówi dobrze i ma warunki do ról naiwnych, ale trzeba jeszcze wiele
pracy, która w rezultacie może przynieść pozą
dane owoce. Przypuszczamy, że IJraki w wykunaniu wczoraj8z j roli .~'ynikly z tremy. bądź
co bądź jednak, należało więcej uczl)cia wlać
w pogodną i jasną postać Helenki, a nie zadawalniać się li tylko wyrecytowaniem ruli.
* Jutro po cenach zniżonych odegrana bedzie <OtcnIań> Kończyńskiego.
•
* Bawił dziś w naszem mieście p . .Myszko.wski, dyrektor tęatru kaliskiego. P. Myszkuw'SkI. w;rn~Jął od dyrektora Grnbińskiego teatr
" VJCtona na czas pobytu teatru polskieooo w Petersburgu i zjedzie tu ze swojem towar~ystwem
~a szereg przedstawień, składających się z oper
l operetek.
-~-
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W uznaniu tych prac towarzystwa lekarskie
naukowe w Warszawie, Krakowie, Wiednin i
Paryżu powoływały dr. Rothego na swego człon
ka, począwszy już od 1'. 1864.
.Nazwisko dora Rotheg(l pozostanie też utrwalone w dziejach medycyny i IIzpitalnictwa nas~ego . .
l

W pi ątek zmarł w W arszawie, przeżywszy
lat 70, uCZflny i zasł użo ny lekarz-psychiatra, ś.
p. Adolf Mik ołaj Rothe.
Niebollzczyk u rodził się d. 6 grudnia 1832
Z Sekcyi Tec hnicznej.
r. w Zgierzu, gdzie ojciec jego był nauczycielem
IIzk oly elementarnej. Ks ztałcił się w szkole re(Streszczenie odczytu inż. Dyliona).
alu t>.i w Łodzi (od r. 1845 do 1849(, następnie
w j!:i mnazyum realn em w Warszawie (od roku
1849 do 1853), poczem u dał si ę do Petersburga
Teoretycznie dym kominowy powinien zai !;tu dy ował na uki. lekarskie w tamecznej aka- wierać kwas węglowy i par~ wodną, w rzeczydemii me dyczno-chirurgicznej (od r. J~54 do wistości jednak dym zawiera. cząsteczki - oderwa
1850 ). Jeszcze bed ac w akademii został ordyna- ne od węgla i związki chemiczne węglika, wotorem IIzpitała dia ·robotni k ów. Dyplom lekarza doru i tlenu, a zwłaszcza tlenek węgla i wodór.
otrzyl1lal d. l czerwca 1861, a w rok potem ' Dym kominowy w czarnem zabarwieni n dowodzi,
zUl'tał le ka rzem naczelnym szpitala cywilnego
że własność cieplikowa węgla nie została zupeł
w Kamieńcu Podolskim i członkiem urzędu le- nie wyzyskana. Dla uzyskania zupełnego spalekar:skie go. Pra c ował tam p ospołu z d-rem Józe- nia potrzeba do uchodzącego z rusztów tlenku
fem Rollem (Antonim J .).
węgla df)prowadzić odpowiednią ilość powietrza,
W kwietn iu 1867 r. wezwano Rothego do kt6re łącząc się przy odpowiedniej temperaturze
Warszawy i powierzono mu zarząd szpitala św. po za progiem, ułatwia spalenie.
Jana Bożego, oraz oddziału kobiet obłąkanych
Do dobrego i zupełnego spalenia węgli poprzy szpitalu Dzieciątk a Jezus. 'Na tern stano- trzeba aby:
wi,,;kll dr. Rothe, wy poH a ż ony w głęboką wie, ' 1) W palenisku wytworzyć dostatecznie wydzę. ożyw io n y mił oś cią bliźniego; pl'~ejęty najsoką temperaturę;
110w:;zellli p ()~lą d ami na ni ellzczęsl,iwych obłąka
2) Wprowadzić do paleniska odpowiednią do
uycll, zd zi a ł a ł du żo dobrego i psychiatrię prak- zupelnelro spalenia węgla iloŚĆ powietrza;
tyczlHl w kraju tutej szym p opchnął znacwie nail) Odpowiednio zmięszać gazy wychodzące
prz,',d .
z opałowego materyalu z powiett-zem.
We ws~:ystkich tych środkach ' nie trzeba jeN:l stanowisku lek a rza naczelnego szpitalu
tlIli. obłąkan ych w Wal't!za wie dl'. Rothe przebył dnak przekroczyć właściwej miary. gdyż inaczej
wywołuje się znaczne lItraty w materyale opałodu r. 1~87.
.
Sz.ereg prac naukowy ch nieboszczyka jest wym i wyunjności kotła.
Sprawność kotła Jlie zawsze jednak można
nader długi . Oto w ażn i ej 8ze z pośród pic~:
<Krótki rys historyi psyClliatryi> (1863 r.), <OpIS ocenić z wychodzącego kominem dymu, meJe8zpitula św. J a na Bożego w Warszawie> (1868), dnokrotnie kocioł dymiący pracllje pożyteczniej
<O pielttgno wll niu o błą kanych i o urządzaniu dla fabrykanta od niedymiącego, jeżeli np. zbyt
dla nich zakladów > (1869 r.l, ~ O leczeniu i pie- wielka obfitość powietrza wprowadzona zostanie
do paleniska, gdyż }akkolwiek wówczas dym
lęgnowaniu o błąkan ych w czat!ach dawniejs1.ych
i teraźniejszy ch> (1871 r.), <Torkwato Tasso, spala się, jednak gazy znacznie się chłodzą, nie
' studyum pllychiatryczne (1878 r.), «Nauka o oddając kotłowi potr~ebnego cieplika.
Oprócz tlenku węgla, zatruwającego nasz
dlol'obach umysło wy ch w z.alltosowaniu do sądo
wnictwa, a w 8zczegól ności do praw, obowi~zu organizm, dym ' zawiera jeszcze i inne domieszki
szkodliwe dla zdrowia, jak: kwas 1I01ny, kwas
jącyl'h w Królestwie Polskiem i ~ali.cyi> (1879),
d\ról Lear, studyum pl:!y chologLCzne> (t. r.), siarczany, kwal:! siarkowy i t. p.
Gazy te mogą wywierać szkodliwe wpływy
<Alkoholizm, jego wpływ na r 07,wój i pomnożenie
Hic chorób umysłowy ch> (1882 r.) , <Podstawy w promieniu czterowiorstowym. Mieszkańcy miast
.JI'·ychiatryi tegoczesnej > (1884 r.), <~ samób?j- przemysłowych zmuszeni są pogodzić się z tern
:stwie' (1885 r), <-Psychiatrya, czylt nauka o złem, jednak władze wszYlltkicb pań~tw euro-chorobach umYlIłowy ch > (t. r.), «Dzieje pHychia- pejskich starają się zlo to złagodzić przez zmutryi w Polsce > (1896 r.) i wiele inny.ch prac szanie właścicieli kotłów do racyonalnego urzą
dzenia palenisk, w celu uniknięcia dymu.
'
~pecylł lllych.

16)

P 'io t r M atH.

'ORAMAT WROSMEUR.
tlómaczyla J.. G.ru8zecka.

-0(Dalszy ci~g - patrz M 29).
Ach panie! Bądź pan szlachetnym! Jestem pewna, że ci panowie f.ałują, że tak : postapili. Niechże to pa nu wystarczy.
'
. E,ustachy i L eon obrócili swe wykrzywione
twarze ku tej obronicielee, podającej im sposób
wyjścia , i spojrzeli sobie w oczy.
- P a nie, - wyjąkał E ustachy - wyzn ajemy, że zaw i niliśmy. Mo żeśm y nieco popęd liwi,
a le .Ule je.tlte~y, zhr.mi ludźm i. Zresztą, miellśn ly też i p0wody. J eieli ten pa n ch ce, by smy
gu p rzep rosi li publiczpi e, przeprosimy. Ni e trzelm 1Ia to aż żandal'mów sprowadzać.
AtJglik milczał nieporuszony. Widząc to pan
de .Myl'les, wmieszał się również :
- Troc,bę dobrej woli. panowie. Darnjcie
t,} m poczciwcom i zaprzestańcie dalszej ze'm sty.
Lebreton stal chłod ny i m.ilczący, anglik
zwrócił się do niego:
- Wyrok w tej sprawie do pana , należy rzekł.

- Zapomnę o calem zaj ściu - odparł Lebreton .- pod warunkiem, że bracia Garminowie wręczą mi pismo przepr aszujął\e, z poświad
"1,t'lliem jego prawdzi w ości przez podpisy wszysth,icll uhecuych tu OSÓ'). W przeciwnym razie

}Ii
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Rada miejska w Zwichau JUz w 1348 roku
zabraniała używania
przez kowali węgla kamiennego. Na początku ' 14 w. rząd angielski za braniał opalania węglem kamiennym z uwagi

na dym; w końcu 16 w. królowa El źbieta pono wiła ten zakaz. Pomimo tych zakazów w 17 w .
wskutek dokuczania dymu londyńskiej ludno ~ci
wyznaczono specyalną komisyę do o bmy ślenia
środków pn:eciwko
dymieniu węgli, która j ednak niewiele pomogła, bo w 1843 1'. p ow ołan o
nową komisyę a w 1853 roku ogłoszono pr aw!)
Palmer8tona-surowo karzące właścicieli dymią
cych kominów. Wszystkie te jednak zarządzeni a
nie przyniosły ., pożądanych skutków. Podobne
zakazy wydawane były w latach 1810, 131;',
1848, 1854 i 1865 przez rząd fra ncuski tak ż e
bez .wiel.k ic,h rezultatów" gdyż np. kominy na
wystawie parYllkiej w roku 19-0(} dy miły tak
silnie, jak żaden komin w Łodzi nie dymi.
W Berlinie 1898 r. wyznaczono kom isYEl d o
opracowania wniosków w sprawie walki z dymem kominów i czy można z punktu widze nia
zawodowego wydać zakaz przeciwko dy mi.enh.
kominów.
Komisya ta wydała następującą opi nię ; ,
l) Komisya uważa za celo we i możliwe
wydanie przepisów mocą których długotrwały,
czarny dym z kominów fabrycznych może być
wzbroniony.
'
2) Komisya, na zasadzie .doświade-~eń w cią
gu swego istnienia od r. 1892 doszła do przekonania, że istnieje ' wiele 'Przyrządó w, zapobiegająeych dymieniu kominów.
3) Możua przypuścić, że wł aśLiciele kotłów nie poniosą znacznych strat materyalnych
przez zastosowanie tych przyrządów.
.
4) Komisya jest przekonana, ż e pr tez troskliwą i zawodową obsługę palen,illk da się
prędzej
osiągnąć bezdymne
spalanie, aniżeli
przy zastosowaniu dotąd istniejących przy rzą
dów.
Od owej chwili powstało mnó stwo ~lI·zyrz.(l
dów zapobiegających dymieniu, polegają-cyc h ua
doprowadzaniu powietrza do paleniska. k o tło
wego.
Przyrządy te, wprowadz;tjąc ś wieie powietrze do palenh,ka, mogą się przyczyni ć do spalania dymu, w żadnym atoli razie nie wpływają
na reklamowane przez wyJlalazców oS1.cz~dności,
mogą tylko przez nieumie:jętne użyc i e eziębiać
gazy i powodować znallzne mate ryalne stra ty.
Gazy paleniskowe wymagają od spalenia się U:ijmniej 72 proc. tlenu, takiej za ś ilości tlenu n ie
ma w powietrzu doprowadzanem do paleniska,
potrzeb" więc doprowadzić świeże powietrze do
paleni8k, aby gazy zupełnie spalić i dymieniu
zapobiedz.

podam skargę wspólnie z tym panem.
-Ale kiedy minęli ostatnie domy w ioski, poWskazał nu wyspiarza stojącego jeszcze cią
ruszonej i zaciekawionej wrzawą do chodzącą
gle przede drzwiami.
z hotelu, zbliżyli się na.gle do tliebie, iLebreton
,
Widocznie Garminom, takie zakońcżenie rze- rzekł pólgłol:lem do towarzysza:
czy wyd,ało się znośnem, gdyż z wielką skwa- Uratowałeś mię drogi Bertra ndzie. GJypliwością zajęli się ullkutecznieniem go, zachę
by nie ty, byliby mię zamordowali .
cani zresztą przez pana de Myries. Wyszedłszy
- Zamordowali, to nie, bo to by ich naraza pozwoleniem anglika. Eustachy i Levn, w dzie- ziło na duży kłopot. Ale mogli ci ę l1rząd~ić nieMięć minut przynieśli pismo przepl'aszające, pła
szczególnie. Główna rzecz w tern, a by ci ę kt()
skie i służalcze. Wszyscy widzowie zajścia pod- nie poznał i aby moje wmieszanie się nie o»npisali się jako świadkowie, z wyjątkiem wszak- dziło ich czujności. Ty mówi~z po a ngielsku
że Lucyana de Myries.
równie płynnie jak ja, otóż roztl'opnie zrobimy
, - Mój drogi ojcze - oświadczył pyszałko używając do czasn tego języka.
wato gagatek - ja, nie będę kładl mego pod- Ozy powracasz do Launion? - spytał
, pisu na tym dokumencie.
jeszcze Lebreton.
- Na nas kolej, l'ani~? - zapytał a~g1ik
- .Może. Tl'Zeba żebym odegrał rolę an Lehretona.
'
glika jaknajdoskonalej. Albo wi~c przenoc uj ę
Tenże nakl'eślił pod szeregiem podpisów te
dziś w Tredl'ez~ 'albo udam, że hotel za brudny
dumne słowa ;
dla mnie, i w nocy jeszcze wynajm~ powóz, by
"Przec zy tałem i potwierdza m, Colman Leo djecha ć do Launion.
A ty?
breton" .
- Ja, przenocuj ę w Ji'redrez
Anglik, piękne m, czytelnem pi!łmem, po- być jeszcze .l:ll Z w Sai"t-Effta I
wtórzył powyższą formuł ę i pod pisał si~: Bertie
wiek, który, j ak mi si ~ zdt\je, d
John son.
mującej nas s prawie, aJe nie wy.go
Tymczasem lokaje, prześcigający się teraz Trzeba trochę czasu na to pOŚWlę \;lC.
l\1rok stawał lIię coraz gęstszym i d'oTaj to ! w usł.użności, nie czekali
powtór:llenia rozkazów
i obie walizki były już na dole. Obaj panowie warzysze przyśpieszyli kroku. W godzinę później
zatem mogli nareszcie opuścić hotel. Wzięli wa- przybyli do bardzo , IIkromnej oberży w Tred re:t.
lizki, skłonili się dokoła całemu towarzystwu i i udało się im l:!zczęśliwie dostać d wa pokoj e.
Będziemy mogli pogadać bez świad
wyszli raz'em na gościniec.
Wszyscy zbliżyli się do okien, by ich wi- _ ków - rzekł po angiesku ten, którego Lebreton
nazywał Bertraudem.
dzieć, jak odchodzili równym i pewnym krokiem.
- Ja będę nocował w Tredrel. - rzekł Lebreton do swego szlachetnego sprzymierzeńca.(d. c. n.). .
A pan?
.
- Ja także - odpowiedział anglik.

I)
ROZWÓJ. Następnie prelegent opisał przyrządy spalające

dym

tlyst.: Chubb'a,

Komitzke,

1'opfa i

inne.
Z ożywionej dyskusyi, zalecającej różne ulrządz enia dla spalania dymów, wywnioskowano,
że prawidłowe nrządzenia ru!!ztów. kauałów cią·
cgowych i kominów przy umiejętnej ohsłudze tlą
,najlep3zerui środkami zapobiegającerui dymieniu.
--~

TRAKTAT HANDLOWY.
Grówniejsze punkty rosyjsko-persKiego trak.tatu handlowego, według (Birż. wieu.) i'ą na.stępujące.
.
1. ~owary, przywożone przez rosyjskich
poddanych do Persyi, jak również towury, przywożone
przez persów do Rosyi przez nJOrze
Kaspijskie lub granicę lądową, podlegają ocle.niu w rozmiarze, określonym przez artykuły
.nowej, rosyjsko-perskiej taryfy:
2. Za towary wywożone z Rosyi, cło pobiera się przy saruym wwozie, poczem nie po/Ilegają już wcale ż:.tdnemu ocleniu, za wyjątkiem
oznaczonych w 5-ym . ar~ykule rosyjsko-per:.kiej
.deklaracyi celnej. Cło od towarów perskich pobiera się przy wprowadzeniu do Rosyi i następ'
nle to wary te żadnemu już ocleniu nie podlegaJą, za wyjątldeIp towarów oznaczonych w 5-ym
artykule tejże deklaracyi celnej. Wtlzystkie, uie
wyru ienione w turyfle towary i produkty, plHllegają cłu wwozowemu podług taryf, stosowanych do transpurtów , pochodzących z krajów
najwięcej urywili1.lIwanych.
Wyjątek Rtanowią
taryfy, istniejące lnb mające być opracow:mellli
dla wyWOZU z Chin i innyl'h sąsiednich krajów
azyatyckich.
~. O.:llatecznie znoSI 'W~ pobierane doty/·hcza~ w Persyi cło wywozowe w ilości pięciu procentt'lw, za wyjątkiem cła wywozowego w tary;fie I.zuaczouegu. Odtąd rosyjskie i perskie tuwary mużua swobodnie wywozić z jednegu państwa
do drugiego, naturaluie, z zachowaniem już u.<1anowionyeh . lub mających si~ . ustanowić ograniczei1.
4. Rząd perski zobowiązuje się znieść wszystkie cIa drogowe i nie wprowadzać żadnych 110wycb, z wyjątki.em cła za przewóz na drogach
sztucznie budo\Ya~ch, na ' które ' już są lub wują
być wydune koucesye. Rozmiar tych ostutnich
w każdym razie nie powinien przekraczać tego,
który Iltosuje się przy . ściąganiu cła za towary,
idące po drodze z Pesztu do Teheranu.

.
WIADOMOSCl ZAMIEJSCOWE.
-sOt arcie magistratu sosnowickiego.
~asz sosnowicki korespondent (Rm.) pi8 ze :
Pu poświ~ceniu lokalu magish'iltll w obecno-

p. /{uhernatora piotrkowskiego r. t. MIllera,
pillauiu od powiedniego aktu urzędowego, nastą
piło oLW rcie magistratu w SOtlnowcu, o czem
Joni,)sIem telegraficznie w dniu 6 b. m. Miasto
przez cały dzień hyło udekorowane flagami.
W uroczystości braU udział przed8tawiciele miejscowego przemysłu, hundlu i obywatelstwa. Po
dokonaniu ceremonii religijnych, biorący udział
w uroczystości, udali si~ na bankiet do miejscowej resursy.
.CJ

Z kraju.
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Łęczycy
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j, liczące już 61 człouków rzeczy(;ących po 6 rb. rocznie, i 46, płaie [1\1 rtthłu
~~bl"'ui zostali do
Toruasz Kołudziejski, ks. Stanisław

•
tlI'. Stanisław Nawrocki, Józef Pora.ctowtlki, Jan Stępowski i Stanisław Witkowski;
na zastępców pp: Wladysław Gorecki i Wojtczak; do komisyi rewizyjnej pp.: Józef Chrem·
piński, ks. Zebrowski, dziekan, i ktl. Antoni Zydanowicz; na zastępców pp.: Obr~bski i Zygruunt
HI·yż ... wski.
Pod I wangl'odem Wisła, pl'zy każdym
wylewie, podmywa bl'zegi tak gwałtownie, że
już zagl'aża idącemu tu torowi kole~owemu.
rząd kolei nadwiślańskich w r. b. pl'Zyst~puje
,do robót, celem wzmocnienia we wskazanem

za-j

Poniedzialek.

dnia 9 lutego 1903 r.

miejscu brzegów Wisły, wzdłuż plantu kolejowego. KOAzt tych robót wyniesie 100,OUO rb.; -maią
być wy konaue w ciągli 3 lat.
- Majqtek C!.ernikówko, w pow. lipllowskim, 862 morgi, nd Samuel Choltm'Y 1I.,był bauk
włościań:!ki za 98,000 rb.

Z Poznania.

Statystyka ob)'dwóeh archidyecezyj w Ks.
'Pozuańskiem, t. j. poznańskiej i gnieiilieliMkiej,
wykazuje: 43 dekauaty, 546 kopci., łÓw paratiatuycb, 1M kościo16w filiłdn~'ch 14i bplic, 43 altaryi; kaplanów 771, kleryków 114, zakonnic :395,
wiernych 1,311,568
W roku ł~69 (przed wlllką
kulturną) liczba wiernych wyuo:!Ha 946,726, kapłanów czynnych . było pOllów(:za~ 8 J~. Lie1.ba
wiernych wzrosła zatelll przez 3:~ łata (I 36-1,8,*2
dusz, kapłanów zaś jelit obecnie :H mniei, uniźeli wtedy. Potrzeba więc jet!zcze przynajmniej
300 kgpłąliÓW, ażeby 8toliunek liczebny kiięiy
do pal'ł\fian . był ten salJl, Cli pr!.ed w.alką kulturną.
.
-

Z Krakowa.

Wychodźtwo za robotami do Pru>! r.,w;.;·z~~
lo się w tym ruku wcześniej, niż kiedykoLi'iel\,
Il przez Oświ~cim . przejeżdża już mnó"two f\lIli grantów, 'przeważnie z Galicyi wschodniej. Kiezaki.nie od tego rozpoczęło się i wychbdźetwo
do Ameryki. Po całym krlljn uwija tlię już wielu pokątuych agentów, z<ljli1l1jących si~ przemycunielll wychodźców pr7.ez granice kr:Jju. Agellcya. hamhl1r~ka rozeslał-a " s.wuioh ·, w.ysłl,lllcllw do
kilku powiatów kr~ju i kieruje przewóZ wycho~źców linią podkarrlacką do Snchy, zt~d przez Zywiec, I3iel,;ko i Dziedzice do Oawięcimia, ażeby
tylko uminąć Kraków. W Krakowie równiez Imnją ~ię agenci, przeprowadzający wychodź"ów do
Zabierzowa i ztumtl:!d dalej do O~wi~ciUlia. W tych
dniach przytrzymauo jednego takiego. naganiaczu,
w lIt10bie Jana Kantego Zajdy, wyrobnika, zam\eszkałego przy ulicy Józefa na Kazimienu. ZajIllOwał się . 01,1 ułatwieniem dl'Ogi vyychodź.com,
puhierając od jednego po ~O koroII.
~chwytauo ·
go, gdy przywlór.ł' do 08wi~cilUi:l dwócu rubotników, ud którJch utrzyru~ł po 6 koron i koszty
podróży. OJstawiono go do sądu.
_ Kurlly wyżtlze dla, kobiet im. dra Adryana
Baranieckiego rozpoczynają Mię w nowem półrot.'Zl1, w dniu 9 b. m.
Z powudu rOł'.szel'zonego
w bieźącym roku szkolnym planu godzin, prof.
Rydel rozpocznie już od półrocza literatarę powszechną nowożytną. Prof. Szarłowski w historyi powszechnej nowożytnej obsze1'lliej wyłoży
najnows·!.e rzal>!y; wy kłady bistoryi pl.!bkiej po rozhiorowej p·rof. CzernJaka lJ~dą trwaly do końca roku.
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Smutne są niel'ar. d%icje cl.łowieka, który
nie .maj~c fachu w
ęl
j nie 'Znając język~
anglel:'!klego, pUSZCZIl d ł If.I.\ ocean w pogoni za
szc.zęściem~ w uadziei
l :pl!zeuia bytu. Grosz
przywieziouy .wyczerpuJe i~ szybko, przyjaciół
nie znajduje Mię na ulic, niezllajoml)~(i j~zyka
tltoi nil. pl'zeszkodzie ~ po .. zukiwaniu pracy i
oto przycbodzi n'idr.a struszun,
nieubłagana,
Okropny ' .~pilo g IUllllW takiego wychodźey za
ocean.em o:pisuje ).Dzien. chicagoski" z dnIa 7
b. lU.:
~
"Gdy jedni W'etlelą si~ i ba,vią, inni umie"rają na ulićy z grodu i wycieńczeuiu.. Wypudek
tł).ki zdarzył siti ostatniego. dnia roku nbiegłego
na -ulicach New-Yorku-, a ofiarą jego padł niestety, polak nieznanego nazwis ka. Klm był i
ską'd się wziął, nikt nie wie i zapew ne niO'dy
si~ nie dowie. Widziann go. na ulicy chwiejące
go si~ od chłodu i głodu, lecz nikt uie wiedział, co mu brakuje. A biedna llfił\l'a, nie znają'ca obcego języka , nie mugla pvwiedzieć, że ją
głód trapi.
. Chlop ' wysoki, mnskulal'DY, w sile wieku
. zdrowy i silny umiel'l~ śmiercią głoduwą nu, uli·
ey, wubec przechodniów. Wid!.iano go gdy bez
Ze Lwowa.
kapelusza, w koszuli tylko szedł od drZWI szynKomisya budżetu rady miasta uchwaliła ku do dl't.wi re~tauracyi. Z zewnątrz wabił gl)
na jednem z ostatnich posiedzeil na hudowę ko- zapach potl'aw, otwiera więc dl'zwi, lecz, widząc
ścioła św. Elżbiety zasiłek w kwocie 300,000 gruźną minę stojącego za stolem kelnera i enerkorou, płatny w dziesięciu ratach pu 30,000 ku- p:iczny ruch rt;l;,q nakazujący wynuszenie się
z pośpiech c: m, zamyk:ll drzwi i ~zedł LI aleJ' ,
run, począwszy od ruku 1904.
a głód ruu doku/'zal cOl'ar. mocniej. Wi dziano go
Wydział zwhłzku artystów polskich ujak otworzył drzwi do 8z)'nku Kellnedegu, narządza we Lwowie pierwszą wystawę w bieiąstępnie do restam'acyi
AhrtJua i Rauba. Lecz
cym rokn.
wszędzie spotykał silJ z- tlUl'tJW yUJ wZJ'oklem i
Wiadomość o zamierzone.i podl'('iy naruchtlm r~ki i t!zcdł dalej.
stępcy tronu Fl':Juciszka Ferdynanda no ' Galicyi
Słaniającego si~ spotkl.\ł policyant Stephenpotwierdza półurzędowy "Fremdenblatt". W IIPI'a- son. Nieznajomy wllkazał IUU l'tiką na żołądek
wie l1:lznaczenia terminu toczą· Miti terHZ odpo- . j spojrr-awszy bł~dnemi óczami, wyrzekł słabym
wiednie rokowania. Dodać należy, że już pod- głosem: "Jestem głodny". Policy ant nie zrozuczas posłuchania, na którem arcyksiążę przyjął
mial go i posz edł dalej. NieznajoUly pozosta ł,
ks. Arcybitlkupa Bilczewskiego, J!odniósł, że praA .!:;.()y postąpił klika kroków zachwiały si~ pod
gnie 1J8ubiście poznać Galicyę. Zyczy sobie tego nim. nogi, ściemniło lllU tli~ w oczach i zahęciło
tem goręeej, 1.e PI'uchowlIje w miłt'j paruięci w głowil ~ głód pozbaw ił go · władzy członków.
pobyt ojca, al'cyksięcLl Karola Ludwika, dla ~tuNie'l.llajllllly przycisnął r~ce do piersi i osunął
dyC1'w311ia administraeyi politY/'znej we Lwowie i'lię Bil chodnik na ul. Elm. PolJcyant Kane, my. i to, że ojciec jego od rok 11 1873 Ii-l. do śruierci ślą\), że ma do czynienia z pi.iakiem, przystąpił
b) l protektorell1 kra kow:lkiej akadenlii umiejędo uiego i przy pomocy towal'Zysza Stephensona,
tności. Arcybi!lkup, dl.iękując za ła"kawe i ży-I który powrócil, zanio:!ł &,0 do szopy pod nr . 72
t:zliwe u8posobienie arcyktlięcia dla Galioyi, uczy- przy tejże ulicy. Nieznajomy spojrzałua otaczanH uwag~, że nIldarzy się do odwiedzeuia jej Jących zamglonemi oczami, wyrzekł slowa "Jespo-ohność z powodu zamierzo~ego wkrótce 1.a- .stem głodny" i skonał.
łużenia kamienia w~gielnego pod kościół św. EH.P~'zywołany lckan dr. Lock, stwierdził, że
biety we Lwowie.
nieznajomy uruarł z głodu. Koroner Scholel' poN a wiosn~ b~dzie ·!.wołana ankieta, tw~el'dzH . orzeczenie lekarza. ~rzy zm.arlym zn~
w której skład wchodzić będą teoretycy i fałe~lOno t~~ko kart~ę .z pewnej lIrtekI ,z naZWlehowcy, geologowie, repre~entanci wielkich ko- sklem ~ra Turcz}'u~~le?o, lecz mc .tal{Jego~ copalń naftowych, delegaci pl'zed1iiębinrców, kie- hy ID,pglo pl:zyc.zymc. Sl~ do wykryCia naZ\Vls~a.
rowuikbw ruchu i robotników. Zadaniem tej an- Taką to śmle:Ulą zf?lDąl polak, zdała .01 SWOich
ki et y będzie wypracowanie szczegółowego pro- ;; obcy.m. k,~aJu gd~le WYJechał, szukając chleba
jektu reformy obecnie obowiązujących przepisów l SzczęsCla.
górniczo-policyjnych dla kopalń oleju skalnego
-;-:-::t. nwzględnieniem teraźuiejszego stanu kopalnict'va naftowego w ogólności, a. sto..,llnków boryAr'~s~oari~cya angi
ka.
!Sławskich w 8zcze;ólnoślli. Zaznaczyć naleźy, że
ankieta owu przyjdzie do skutku jedynie dzięki
obszernemu pl'zedstawi,euiu stosnnków Dllftow,yeh,
Wydany świeżo Vf Londynie rocznik arystoktóre droh(lbycki urząd górniczy jeszcze w lecie
1902 roku wysłał do c. k. l>tarostwa górniczego luacyi angielskiej cThe Peerage) zaWIera ciek<twe sznzegó}y oryginalnych stosunków, panuw Krakowie. Co się zaś tyczy "IDemoryalu"
wzajemnej .pomocy w Schodnicy, który pI'ezes jącyeh w nlljwyż:lzych sferach towarzyskich
p. Sholman, jeszcze w zeszłym roku oficyalnie Anglii.
. Gdy w innych krajach arystokracya tworzy
wysłał do starostwa górniczego i do wszystkich
urzędów górniczych widocznie zaginął, zanim k~lko zamknięte, niech~tnie dupuszczające do
swego grona przybyl:lzów nowych, parweniuszów
doszedł do miejsca przeznaczenia, bo w żadnym
i dorobkiewiczów, w Anglii al'ystokl'acya stanowi
z tych urz~dów nic o nim nikt nie -wie.
I
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, ROZWÓJ. - : Poniedzi8'lek, dnia 9 lutego 1903 r.
niejako jedność z narodem, jest jego dum~ i ce- nia narodowego w Tyrnawie, poczem wszedł do
lem, do którego d~ży każda siła wybitna.
gabinetu Cankowa, jako przywódca stronnictwa
I w tern właśnie tkwi siła tej ar'ysto~racyi, radykalnego. W r. 1880 został miuiiltrem skarbu
w tem jej ciągła mIodoM, że świeżeini, w'ybitne- a wkrótce potem prezesem ministrów, z którego
mi Iliłami nie gardzi, że wchłania je łatwo, to stallowiska usunięty został przez zamach
krwią się ich odnawia . .
w J'. 1 ~81. Dążył on do zupełnego wyzwolenia
Lord Tomasz Lipton, słynny właściciel jach- Bulgaryi ~ pod wpływów w Rosyi i energicznie
zwalczał rusofilską pulitykę lDinistrów Sobolewa
tów wyścigowych, usi.łującY ju~. od lat kilku
wydrzeć . amerykanom puhar,
który pr~ed laty i Kan/t)llrsa. W r. 1884 zo)!tał Tlre)\eSem zgromadzenia narouowegu; wywołał 18 wl'ześnin 1885
od ang.l !kbw w regatach międzynarodowych zdobyli, ~aczął karyerę życiową. jako akromny r. rewolu0.Yę w Filipopolu i uakłonił księcia
chłopiec tIklepowy w handlu . 'wiktuałów, nazy~a~
Alek.sanllr~ do. · przyłączenia do Bulgaryi Rumelii
wtlchodniej. po ob~leniu księcia Aleksaudra
się . poprolltu master Thomas Lipton. ;. Powol~
pl'zez zamlłch :-.tanu 21 sierpnia 1886 r. Karadoszedł do włatmego handlu, stał się ząmożnYfD
importerEm! kawy, oraz herbaty, nazyw:al:lo go wełow wywołał Wraz z ~.ruktuJ'owem i Stamhuprzeto już poważniej: . mister Thomas ' Lipton. łowem kontrrewolucYę . i pozbawił ijpisko.'YCów
·
A że w Anglii zasługi w zakresie rozwoju sto- władzy. ...".·
sunków handlowych cenia Mie na równi ze,>zdo,Książę Aleksander Battellbergllki, abdykując,
byczami ~ojennemi, mister rLipton zaś ' Rozakła zamianował Karawełowa jeduym z regentów.
dał plantacye herbaty na Ce.ylonie, gdy , po<j,u- Ze stanowiska tego ustąpił on 13 listopada 1886
padły tam skutldem ' zarllzypla,ntacye ka,wy, i
r. W marcu 1887 r. został aresztowany. jako
prowadził wzrll:!tający ciągle ipteres swój wzopodejrzany \l z.dradę, lecz . wkrótce odzY8kał
rowo - królowa angielska mif1nowala go. więc wolnoŚĆ. Utracił jednak · dawnie.i)!z~ 8Wtlj wpływ
szlachcicem (knight) i odtąd mistęr zmje\1ił 8ię i przeszed~ do 0puzycyi. W r. 1891 Kar3wdow
. na sir,~i ,Li ptona.
.
J'
zo:;~ał , znb\\,. arell~tQwu.ny po
ZllJUorllowan,ill miAnglia wllzakże jest nietylko krajem ~up nistra skarbu Belczewa. Przesiedział on w wit:acbw, lecz ta kże zapalonych miłOŚl,lików Sp9rtU. zieniu do . 1', 1895. , U~olniony zaOlieilzkał w SoWytrwałość Liptona w walce z Ameryka, o' pufii, usuuąwszy się od życia lJolit~cznego.
har międzynarodowy n ie, mogla po:zostać bez
Różne wieści.
nagrody, to też w dzie{t . korollacyi swojej . za- Z ohawy spodziewanego wybuchu PQszczyca król Edward VII kupca-sportsmena tytułem baroneta i 01'0 z sira staje /Się Liptou
wstania w Macedonii sułtan tureeł\:i po.lecił zmolordem.
biliz\lwać 200-tysięczną armię, która zajmie 8taGuberuator Afryki Południowej nazywał się nowiska nad granicą bulgartlką, aby zapobiedz
przed wojną llirem Alfredem Milnel'em. Obecuie popieraniu powstańców pl·ze.z ocbotników bulgar8kich. Poglo:!ce tej zaprzeczył jednak katejest hrabią tearl) i jako taki podpisuje si,,: lord
Miluel'.
goryu~nie posel turecki w Paryżu l\fl1nir-bej.
.Li ptou i Milnel' należą do tych niewielu
.sobranju" narodowem poseł
. - W Sufti
ary8tokratów angielllkicb, którzy, otrzymawszy Stra~ijjmirow wezwał rząd, by rozwiązał komi'et
tytuł lordowski, nie zmienili nazwiska. Zwykie
macedoński, który przygotowuJe pow8tanie w pań
bowiem tylko wodzowie i męzowie stanu obstają stwie sąsiedniem i kompl'omituje Bnlgaryę . Daza utrzymaniem nazwiąk, pod jakiemi sławę new, prezes ministrów,- odpowiedział wymijająco;
zdobyli. 'rak np. generał Robert:! pozostał lor- na zapytanie zaś posła Takowa II stallie spradem Robel'tllem, generał Kitchener l')rdem Ki- wy macedońskiej ' oświadczył, źe ze względu ua
tchenerem. Najczęściej atoli przy uzyskaniu dubro państwa nie może teraz odpowiedzieć na
to pytanie.
lordostwa przybIera się też nazwillko nowe.
- Na porządek dzienny izby deputowanych
. Nowokreowana szlachta cieśzy się w Anglii
zupełnie takie m samem uznaniem, jak stare roparlamentu' ft'ancuskiego wej dzie ponownie rozdy szlacheckie. Bez trudności przyjmowa~a jest prawa uad rewizyą procesu Dreyfulla. Deputuw towarzystwach arystokratycznych i zawiera. wany Jaures będzie się starał dowieść, że serb
związld małżeńskie z przedstawicielkami rodów
Czernusky, który w Renues był świadkiem obnaj bal'liziPj za~łużonych.
ciążającym Dreyfusa został za tQ zapłacony, da'l'ytuł lorda posiadają tylko książęta, marlej, źe Dreyfus zarówno' w P!"ryżu, jako też i
kizowie, hrabiowie i barouowie. Tytuł ten je8t w Renne8 był llkazany na podstawie ' fał$zywych
dziedziczuy i przechodzi na. syna najstarilzego. dokumentów, dostarczonych przez Żo.Uę generała
Przez grzecznn~ć jednak ~Iżywa się go także St. Germain. Wreszcie Jaures bedzie usiłował
przy ro",mowie z synami: młodszymi, należy dowieść, ze pomocnik pułkownika Henry'ęgQ,
w8zakże ' zawsze dodawać imię chrzestne. Tak
który wiedział o sfalszowaniu dokumentów, ZQnp markiz. Salisbury nazywa się lordem Sa- stał zamordowany.
lillbury, tak samo syn jego najstar8zy, syn atoli
-- Następczyni tronu saskirgo księżna Luiza
. toskańska zerwała z (}ironem IjtanowczO i bezmłodt:ny .iest lordem Hugonem Cecyl~m.
N a wet rodzinIl królewąką ' obowią~uje ten powrotnie. Doradcy jej prawni Lacuenal i Zehzwyezaj.
"
me wystosowali z Genewy prośbę do następcy
. NajMtarllza córka króla Ed~arda VII, księż tuonu saskiego, aby zezwolił kRiężnej Luizie na.
na Luiza, wyszła za mąż za Aleksandra br. Duff. parogodzinny pobyt w Dreznie, w celu o.dwieHrahia nie należał do izby,lordów, aby mu więc dzenia ciężko chorego syria. Księżna Luiza natam w.,tęp ?alpewnić, ~rólowa Wiktorya (k.r,ól pisała list do męża w wyrazach pełnych żalu i
.
Edwlll'u l,y! jeszcze WÓwczas na8tępcą · tronu) Ijkruchy.
musiała. utworzyć nowe księstwo. . Aleksander
Król Jerzy salllki domaga się r07:wodu,
Duff został księciem Fife
Dzieci atoli ' 't ej pary następca tronu okazuje chęć pojednania sję
małżeńskiej, ac~kolwiek posiadają Vi sobie krew
z małżonką. Cesarz Franciszek Józef pozwohł
księżnej Ludwice zamieszkać w Austryi.
królew8ką, p"dlegać muszą nieubłaganym pra- Rada ministl'Ów saskich pod przewodniwom < peel'agu). '1'0 też biuletyny dwor~kle,
ctwem samego króla Jerzego, 'Odrzuoiła stanowmówiąc o księ8twie Fife, tytutują kie~nę: jej
królewską wYllokością księżną (p~inc,ess) Luizą ' i czo prośbę r księz-nej Luizy o pozwolenie jej na
kilkogodzinny pobyt w Dreznie, w celu odwieksiężną (duches) Fife; księcia: jaśuie' oświeconym
dzenia chorego syna.
księciem Fife, a
córkę ich: lady ,Aleksandra
D uff.
-- Na sobotniem posiedzeniu sejmu pruskiego minister spraw wewnętrznych pominął
-:-:-:milczeniem skargę posła Mil'eszkiegu w przedmiocie upośledzenia języka polskie o.
O TAT lEJ
.• d7.y "l'lfrcyą u. Włochami wynikło
nie porozum I nie wskuteh. uciskania poddanych
włoskich przez wałego Janiny, Poseł włuski
Petko Karawełow.
wręczył w tym przedmiocie W. Porcie energicz- Bulgarya straciła wybitnego męża stanu, ną notę·
W subotę zmarl w Sofii nagle Petko KarawelOw,
- W kopalniach w Cortnera w Hiszpanii
który w nowoczesnych dziejacb Bulgal'yi ode- woda wtargnęła do wnętl'za z olbrzymią siłą
gra! jedną z najważniejszych ról, przyjmując ży i zalała wszystkie szyby. Liczba ofiar bardzo
wy udział w ułożeniu jej kOllstytucyi.
znaczna.
Karyerę polityczną I rozpoczął Karawełow
- Roosevelt odrzucił propozycYę co do obpo wybuchu wojny rosyjsk, ,-tureckiej w roku jęcia roli sędziego rozjemczego w zatargu we1877 jako wicegubernator Widdyna. W dwa nezuelańskim.
lata potem wybrano go na członka zgrollladze-
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Telegramy.
(Od

własnych

korespondentów).

Rzym, 8 lutego. Po.głoska, jakoby papież,
zachorował, nie sprawdza się.
Wczoraj Ojciec
św. brał udział w nabożeastwie żałobnem w ka·
plicy Sykstyńskiej.
Waszyngton, 8 lutego. Rokowania w sprawie ' wenezuelańskie.i przyjęly bar~zo pomyślny
obrót i uprawniają do wniosku, że w ciągu tygodnia podpisane zostaną protokuły o zniesienill
hlokady. Pretensye mocarstw sprzymierzonych
i sprawll ich pie,rwszeństwa rozstrzygnie trybunał
rozjemczy w Haadze.
New-York, 8 lutego. Grozi wybucQ wojny
pomiędy Brazylią a Boliwią. Dotychcz!l.s stosunki dyplomatyczne nie ~ą jeszcze zerwane. Bmzylia zamiel'za jednak otQczyć wojskiem swem
tel'ytoryum sporne, Acre. Flotyla brazylijska, zło
źoua z trzech okretÓw. udała sie na rzeke Amazonkę·
•
•
•
Drezno, 8 lutego. Dwór saski oświadczyl,
że zerwanie z Gironem uie może zmazać winy
księ1.uej Ludwiki. . Proce~ małżeń:lki musi być
be~w:H'unkowo przeprowadzony.
.' Paryż, 8 lutego. W BI'e~t uczuć się dało
lekkie trzesienie ziemi.
Bruksela, 8 lutego. Proces Rubino, spra wey
zamuchu na króla Leopolda, z08tał odroczony
~ powodn choroby jednego z sędziów przysiEiglych.

Z ostatniej chwili.

.w

z
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(Od

własnych

Petersburg,

korespondentów) .

9 lutego.

Narady w sprawie rewizyi ustawy przemysłowej rozpoczną się w drugiej połowie b. m.
Petersburg, 9 lutego.. >Nowoje WremilU
wyraża nadzieję, że na wakujące miejsca gubernatorów w Finlandyi będą mianowane wyłącznie
osoby, rdzennie rosyjskiego pochodzenia,

Berlin, 9 lutego.
rozruchów ulicznych.
Wiele osób ranionych,
Berlin, 9 lutego.

Przyszło tu do poważnych
Tłumyatakowały policyę.
poważne aresztowania.

Bonn, 9 lntego.
nych bójek ulicznych.
. Paryż, D lutego.

Przyszło

T/um poturbował ciężko
lejtenanta von Kayserlinga, zdarł z niego ulliform. Dopiero Q 2 w nocy udało llię policyi wyswobodzić lejtenanta. .
.

tu do trzygodzin-

Jaures zaprzecza wszelkim
sprlloWY Dl'eyfusa, potwierdza jedyni e sensacyjne 8fllłszowanie listu
cesarza Wilhelma.
pogłoskom,

dQtyczącyni

Waszyngton, 9 lutego. Na sędziego rozjemczego w sprawie wenezuelańskiej będzie prawdopodobnie wybrany holenderski minister spraw
zagranicznyeL.
Waszyng.ton, 9 lutego. Senator Patterson
po~tawił w koogresie, wniosek, aby zwołać konferencyę m·ocal'st·w w IIPl'llwie ujednostajnienia
stosunku wartości srebra do złota.
Genewa, 9 lutego. Księżna Ludwika boleśnie została dotknięta odmową dworu saskiego
na prośbę jej widzenia chorego syna i zamierz~
powtórnie z\'Vrócić się z pl'ośhą do dworu saskiego.
numeru dzisiejs·t:ego dołącza si~;
dr... " : ~lhv
ies n c , pkrkowych i owoco.wych szkółek 'eśno-ogl'odniczych
w Podzamczu hr. Audl't;eja Zamuy8kiego.)
__

Do

,(1 -., !lik yasion

uw

LISTA PRZYJEZDNYOH.
HOTEL VICTORiA. Awczerow z Obojanska- Witowski, Steinkeller z Warszawy- Mosdorf z Sieradza Lipski z Rzeki-Czikważdże z Tyflisu- TO[Jurtdze z Senaki-Kaufman z Ci:ęstochowy- Hasfeld z Będzina-Mi
kulski ź Torunia.
GRAND HOTEL, Rauch, Rutkowski, Bukowski, Datyner z Warszawy-łierzfeld z Charlottenburga-Gatczow"
Kutl:ajew z Tyflisu-Wertban z GasseL--Kalfe ,z, OdesySlowikowski z Radomia - Lip.ski, . Ginsberg ~ Kutna -

]te

31

Poniedzialek, dni&c'9 lutego 19()3 r.

ROZWÓJ. --,

Pierwsze Wzajemne Towarzystwo
UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

ChorCtby skórne i weneryczna
Andrzeja M. 13
Przyjmuje: 12 -2 rano I 6-8 wleązorem,
paD;" 1\-1\ popoł.
&06-d-6,
W niedziele I święta od godz. 10-1 pop.

Dr. Laon Sillirstein

ż y c iowe od 300 rb. 5000 na warunk ac~ uajdostęp ni ejs z ych ; składki najniż s ze . z udzialem w zyskach.. Ka~d y ub e zpl ecz.~
ny staje si ę rzeczywistym c zlonki e ~ T-wa, z, ~raw,em ,udzlalu l gl?su w ogo.-

Przyjmuj e wszelkie ubezpieczenia

nych zebrani ach. W razie zebral1la zpaczllIeJszeJ lIczb] ubezpIeczonych w
Królestwi e, w Warszaw ie otworzona .będzi e fili a z samodzielny~ ~arząd~m,
\Yybieranym przez ubezpiec7.0nych, z Icli grona. Deklaracye. przYJmuJe I bli7,szych szczeO'ólów ' lldziela Ge neralny Reprezentant na Krole~two , oraz guh.
Wileńską, Grodzieńską i Kowieńską, w Warszawi e, ul. Marszałkowska 143.
165\1-2 -2
'
Mieczysław Orgelbrand.

Leozy: Cborob, .kÓrDe I weDeryGU.
Przyjmuje panow 'Od, 8 - 10, ,1 - 2, 6-8
",leBzorem. Panie od &-6 po południU

'E_anueli~1ł a

Leoznioa dla Ohory.oh

WENERYCZNYCH iSKORNYCH

We wtorek 10 lutego
1903 r.

D..a B • • ARGULlESA
al. Wólozailka N! 39 rog Benedykta 10.
Porada 40 kop.

(I

Na zasadzie b02 i b03 § kod. hand!.

Przyjmuje od Ill-2 pop. I od. 4ł-8 wleoz.
'" niedz. ł Bwlęla od 9- 12 ł od 4ł-6ł ~
Łbżk ...

51'1-1'-49
I

••,1:••

KRAWIEC DAMSKI

Syndycy tymczasowi masy
upadłości

rob l

KATOLIK
okrycia d.amskie. fasony ksz~ałtne
l wykończenie ariyatyczne

Spaoerowa

M al.

DER •• tRE

wz ywaj ą
przeciągu

wierzyci eli masy, aby w
dni 40 uu daty ogloszenia przedstawili swoje tytuly w celu sprawuzenia ich wierzytelno ś ci.
'-'nr awdzanie odb ywa ć si ę będzie w
):,ecności sędziego komisarza masy
1 ' dlości, członka sądu okręgowego

V-go Jana Cholewickiego w gma, sądu okręgo,,·ego II l~ iotrkowie,
ali dla uproszczonej procedury,
w dni powszedni e o godz. l' popołud niu, w prz ec i ągu
.! 5 dni po minięc iu '-W-dniowego terminu.
Syndy cy tym czasowi:

Piotrkowaka .M

Dr. A. Brandstein
Choroby dzlecinnp,

Choroby nosa,

Dr. E.

z czterecp pokoi, kuehni
z ws zeJkleml wygodami. Oferty składać
w adm .Rozwoju" dla ,L. K. 7ll".
144,-3-3

ł

.... u ... ....;_......

.,

~.

Jł

X lee

\ochaUerów, buchalterki, ka- X
lIye ' kas yeró"" ekBpedyenlow, ek- X
X 8pedyeutkl, magazynierów, rz~dcow, X
)(. gospodynie, Up. Na źądanle kaacye X
X l pował.ne refereneye. 662-'d-63\111 X

XKX XX XXXXXXXXXXXXXX

Zlot, met:Jal
Lla wytitawle kucharskiej, otrzymało masło z Wilczyc będące na składzie u

p. O. Tauchert
Mik ołajewska

29 m. 25.
1361-d-0

gardła

Choroby

Mittelstaedł-

wewnfłtrzne

i ner-

wowe.

Piotrkowska
243
1

'Przyjmuje od 8-9

/2

r., I od 4-6 pop •
1112-e-66

Dr. Mich~ Maryan Poznański
"

nrdyo tnr S'l. itala

Hnmeo'la
nego w Petersburgu.

y 1.-

Ws chodnia 69
. rog Dzielnej, drugIe pięiro.
Przyjmuje chorych oodziennle od 11-1
I od 5-7 popołudniu.
1491-c-26

Dr. Franciszek
Choroby

Łukasiewicz

wewnfłtrzne, dziecięce

i akuszery a .

Ul. Staro-Zarzewska 36 róg Sosnowej .
71-10-5

niniej szem zawrau-amia, wysylających
na st. .Łó dź d. 30 stycznia (12 lutego) 1903 roku o ~OdZI
nie 10 rano na zasadzie § 84 i 90
ogólnej usta wy Ros. dróg- że 
laz. będą; sprzedawane z glośnej li ·
cytacyi, nie wyku pione przez odbiorców towary, prz ybyłe w miesiącu
styczniu 1903 r. za fracht ami:
st. Nieżyn Na 2017 ogórki solone,
Szeke ra; St. Petersburg Na 70349
leka'r stwa w plynie, N. Szuppe; Ki szyniów »- 2277, 2279, 228:3 wino
besarab., Grinbel'g; Kiszyniów N2
235-1 wino bessarabskie, Hichter;
Warszawa Kowel. Nadw ..M! HGOIO
olej mineralny, Parowi cz; l\IiJisk X2
17172, 17173 patoka kartoflana,
Liwnitz ,
Uwaga: W razie, gdyby lk ytacya w dniu wyż ej oznaczonym, nie
doszła do skutku, to powtórna ostateczna sprzedaż odbędzie się dnia
3/16 lutego r. b. o godzinie 10 r.
ładunki, że

mę

218-2 - 2
OKal na feotaUr.ic yę III-go rzędu w dobrym pcukcio i z wyrobioną klient : lą
do wynaJęda od 1 kwietnia r. b. Wiadomość Andrzeja 68.
209 -3 - 3
okaj młody, poszukuje miejsca od l-go
lnb o;
~
WI domośa na plebani u
221-2-2
kucha . Ii . Mlkoła i ewslta 88.
o:rudnlk z dobrtlml ś w lad'''ltwaml po8zukuJe 8tałell'o z5jęcia. Ur,!\,dza ogrody OWOCOWI', angIelskie I kwlalowe w
najlepszy e 08ob. WYlIoka 16 m. 49
-:-207-2-2
"allów wołow 840, skopó .. 10 dO IIl1rz e dania; gub, piotrko"ska, Wola Wydrzyna; stacy a No"oradomllk, poczia Sulmie.
rzyce
170--6--6
so ba przyzwoita znająca dobrze język i
polski, franculI ki, nlem'ecki, muzyk ę
I r ÓŻne roboty ręczne, p08zukuje "dpowiedniego zajęcia . Łask. oferty składać
w adm .• Rozwoju A pod lit .• A. Z.A
199-3-.2
rzyzwoHa młod a osoba P08zukuje miejsca kaSj erki, sklepowej, bony lub ip.
Oferty prlyJmuJe adm. .Rozwoju" pod
rZ, B. 1000".
208-6-3
otrzebna Intellgen'na niemka do 'nauki
. j ęzyka niemiec kiego. Tamże francuska
'ul. Na wrot 2 m. 32. Wltowskl.
'
212 3-3
rałnt!, ohtimiczll8. Śrelluia :lO. K. ::Szoze·
pańsl:ł,
44.1-d-49
otrzebny ehlopteo do zakładu ślnsar
s klt' go. Ul. Pa ńska 36.
222-8-1
D raczka pO$rze bna do pralni. Krótka:li
j[ 12.
226--3--1
echnik, kió ry ukończył 8Z1lołę mechanl ozno - tecb n l ozną WalweIberga I Rotwauda, '" WarlIlawie, poszDkuJe posady.
Oferty pre8zQ I k ładać w adm.... Ro~woju"
dla technika.
226-2-1
;g lnęła kar'a pobytu na Imię Jaua No.Jwakowskleio, wydana z maglsira$u m.
ŁodzI.
228-3-1
ZaglD~ bil $ . ' eryl .Ni 13293, Łaskawy zn I~a
chee złożyć u CzajkowlIidego, 111.
zw}" n ka J6 19. m. 23.
2:' -1- 1

O
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~

Pracownia ubiorów rnęzki c h

5i!l
R!ł

'

138~ ~ U

~ W. Wieczorkiewicz
w.'d zew s k a

M2
81,

I
~
iJlł

~- przyjmuj e wszelki e obstalllnki w za- 5&

I

kres krawiectwa

w chodz ą c e

wy- i&I

i

O

i
I P

nowszych zurnall. Ceny nader a!lI
niskie.
~ Z szacllnkiem Wieczorkiewicz. \t\t
i~~~~@~~@~~®~~~~~~~~~

iJl:\1
iJl:\1

Masło

i uszu.

Przyjmuje w dowu od, 9 do 11 rano I
o,d 4. do 6 popołudniu, w święta przYJmu'e tylko rano.
1165-0-27

składająl,}ego si ę

,

FlEUIł.

Dr. Andrzeja
O. Alłenberger
5

141-il-3

'~lódzkiaj

L

i1!l kończ a .iaknaj~tar~nni ej, podlug naj-

przyjmuje od 9-11 r. I 6-7 wlecz.
Łódź, Konstantynowska 7.
.
1069-c-37

uprasza p. maj stów 'o jakuajliczniejsze
z(;brll.:tl si ę ua sesY ę dla wyboru starszego majstra, odby ć się maj ąc e 10 lptego, ~
lokalu 1I1tilera. przy ul. Mikotl1JewskleJ
~ 40, o godzinie 6 w wieczór.
Z uszano waniem Zarząd Starszych.

~
alychmlast do umieszczenia: X
zycielI, nanozyolelkl, treblow- X
lIy rot nej narodowośol.
X

wewnętrzne,

Akuszer~a

URZAD STARSZYCH
Zgromadzenia. Rzeźuików lll. Łodzi

RADKIEWICZ, Nawrot I

a9.

858-(\-61

163-1-1

a

krtani

l:'rzyjmuje od 9-U l '-7.

-,~,~--,----...;,;..;.;;..~--

XX XXXXXXXXXXXXXXXXX
.~
Biuro NauczyciBlskiB
~

nosa.

gardła.

Ad IV. przysi ęg ly Bolesław. Ńowicki,
Kupiec i fabrykant Rudolf tygler

Y~"'~Mli~ifanra.w,n' ...

u.zu,

Fabrycz

L

699-c- 97

Dr. D. Halman

Drogi ·,elaznej

zup ełnie

PAIHUII .tEL DE LA

Dla panów od 8-11 r. i od 5-8 wlecz.
Dla dam od godz. 2 do 3 popołudniu .
W niedziele 1 święta od 9-12 l 5- 7.

C ho rob~

3- 1

o IIPrzedil.nia
nowe modne
Dskie
palto. Glownl4 36 m. 47.

OOUBLE

Zachodnia .M aa
(Obok lombardu akoyjnego)

I

z,\o _

CttAT~

LILIS

Dr. S. LEWKOWICZ

I

Z E N I E.

EITIAIT

69~2-1

. Aleksandra vel , Hirsza
Chorob~ wener~czneJ
Damskiego
'Skórne i moczopłciowe

x

dla chopyoh.

Warszawy

Pierwszorzędny I!I

II. 7.

W niedziel!;! I .. włęia od. I!-ll rano. 4.-6
llOllołndnln
9 II

Cyrk dobrze ogrzany.

godz. 8 1/ 2 wiecz. duż e sportowe przedstawienie w 3 oddzialach.
('z ·e r~ walki za p aśnic z e: '.,l ) fran cuza Deguene i wIocha Renardo, 2) ausuy,' Zaremby i węgra Sandorfiego 3) amerykanina Aksa i szlązaka
Kif'lbassona 4) b erli ńczyka Witsłlhego i krakowIanina ZBYSZKA.
P a tdny w ystęp H -tu europejskich atletów. Regulamin walki w programach.
,
Walki rozpołlzną; się około godziny 10ł wiełlz.
.
Pierwszy debiut ekwilibrystów i muzykalnych ekscentryków rodzmy Getle.
Poraz l komiczny balet z grupami "Malorosyjskie wesele".

o

-Dr.---;F'etiks - Skusiewicz

w Charkowie.

k A. Dn i gni gD.

7

P
P

kuchenne w-vborowe sprzedaje funi 32 k.
Mleczarnia Z , emi a ńska. Dzielna 30. Filie:
Piotrkowska 8-" I Średnia 30.
1726~10-()

r

T
'
W
t~
St. Górskiego, zn~-'
" ARAG U ny ze swej skutecz-

I

Odcisków

nośol30a tlois::;eule
Spr~edai

w
fumeryaeh.

składach

apiecznych I per1710-30-0

Reprezeniau~

n" Łódź, C. By.trzanowski, Piot .. kowska 132.

Ważne

dla

pań'

Z

~lagazyn

mód i pracownia kwiatów
szwczn ych E. Koziołkiewiłlz w Ło
dzi, ul. Przejazd 14, poleca: kwiaty
podlug modeli paryskich, garnitury,
wi e ńc e ś lubne. Przyjmuje się ubieranie koszy, żardinier.

Ceny nizkie.
rzyjmuję

161-:H

nadrabIanie pończo ch .
Mikolajewsk a Na 59, m. 56,
II piętro.
1111-d-33

P Ul.

oyła na I mię vValenłY:
,jdana w msglstracle m.
206-3-3
'.la gInę ł a ka rł a poby~u na imię Walen-·
1..J1ego P aprockiego, wydana z magistratu
m. Łodz I.
216-3-2
gubiono na 8ł auyi kolei W.W. 3 lIaazZ poriy: 1) na imię Joska Jakubowicza.
wydany rzez naczelnika pow atu łOdzo
... Imię Mendla J akubowicza, 3)
n mę
I J a lmbowioza wydane przez
WÓ \16 g
No",osolna, pow. łódzki ego.
220-3-2

8

Poniedziałek, dnia 9 lutego 1903

ROZWÓJ. -

1'.

..........................
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. Zawiadamiam

Publiczn'Ość, że znkład

• .
,.

;:a
<..l

<:O
-1

~N ,.....I
g
~

<O

I
00

..

jak

karni
. . 8q do
Wlenla
·1 Place,

G>

..>.I

II przy Bliższa
wiadomość w kantorz e
ulicy Widzewi:ikiej ;,'\g 64.
,

Kantorzysta

g

domieszkę do kawy,

~

Fa

Łódź,

sprzedaje

JP-Io

Owoce

w tikieruiewlCllch.

171--r-139

gruboziarnisty bez soli, oraz wszelkie towary w zakres kolonialJ:lY i delikatHSÓW wchodzące. Cukier po 'cenach stalych fabrycznych.
..-

Do nabJcia u wszJstkich optyków. ....
Sensacyjny wynalazek Autowibrator!
Masaż wibracyjny przewyższa skutecznością elektryzowanie. Autowibrator masuje bez pomocy 'Osoby postr.onnej. Polecany przez Dr. ~iegelr'Otha i
Dr. Glinthera przy bólach glowy, bezsenności, neuralgii tWlln:y, żołądka i serca, w~dliwem tl'awieniu, "';':'~L
reumatyzmie. dla pielęgnowania skóry. Usuwa·'
7,marszl"zki. łupież, zap'Obiega wypadaniu wrosów;
Nieoceniony dla masażu krtani u osób zmuszonych
wysila? gl.os, Jak to oficerów, nauczycieli,. śpiewaków; zapobiega kurcz 'Owi pisarskitlmu. R'Owme mezbędny dla katcieg'O d'Omu Jak kąpiel. Sprzedaż w składach instrumentów chirurgicznych. Za~tępstW'O wyłączne na Królestw'O u S. Stephana, Łódź
Poszuknje się agentów.
5~-10-0
•

Magazyn Sukien Damskich

Piotrkowska 145.
101-12-7

---Biuro
--------------------.....
lIowy"Rrnek
6.
prośb, ŻJtnickiego,

Ni

Redaguje pr'Ośby do wszystkich władz,
w kweHt) l prze6ledlenla, przyjęcia p'Oddaństwa, przywilejów, D w)dawanle paszp'Ortów, deklaracye Q 'Obr'Otach I d'Ochodach hanoiowych, reklatn'~cye d'O dro,( że
laznych. (Sprawdzoa listy frachtowe bez- '

legarm:słrzowski

~t. DRECK ł EGO

a

pr

UJM\)

.'llyeł1.

"""')("1

ny umiarkowane.

Posiada na

składzie.

____~~--~~--~~~~--------------~a~O~3B~o~n~e~H~o~U~eH3ypo~.
W tłoczni "Rozwoju", Piotrkowska 16 111,

r.

Z p')w'Odo. faadlijnych intl:lrl:lllów zar8lll do
sprzedania tanio, b'O tylko za 27000 rb.
bez pośrednictwa

Kamienica 3 pi~trowa

w szybk'O rozwija ącej blę czędcł m. Ł'O
dzl, dobrze procen5ujl\Ca, bez żadllfcb
dłogow 'Oprócz T'OW, Kredytowego. Oftjr~r
pr'Oszę składać w adm. "R'OZW'Oju" P'Od
lit... A. T."
143-3-2

płatni"). k'OD~r,j&\y, tłómłcz e nle, przepłlłY

wanle dowodów i prywatną k'Ore.pondencrę. Blor'O 'O'war'e 'Od god~. 8 rano d'O 10
wlecz'Orem.
'
2114-r-9cs

Ił

113

przyjmuje wtiZelkl& r'Ob'Oty zegarmlo'rz'Owekle
I Jubilerskie, Jak'O 1eł
rwowanla zegarów w ("brykach l do-

R'Orlmal5tl mtlble używaue I nowe dobrej roboty, garnitury buduar'Owe, sal'On'Owe
elt'g '~nc <le urzą.dzenla sypialni I jadalni, kreilensy styl'Owe 'Od rb. 60, trema peasy'Onarl!.l~ blbllo'ekl, biurka, etażerki, 'Otomany, sze~I'Ougl, umywalki ł szafeczki n'Ocne z' pły
.tą. marmurową· Bambus'Owe meble. Używane ·garnltury sal'On'Owe, urządzenia restaura,CYJne I k'OI'Onialne, wielka 8zafa d'O .garder'Oby. Używane kred.ensy dębowe i 'Orzech'Owe, ~asllyny do sliycla d'O pOńcZ'Och, magiel, fisharmonia, 'cytra, 'Obrazy, skrzypce, ample' lIry d'O gazu, szyldy, wanny, łóżeczka i k'Olebkl żelazne, P'Ortyery, żakiet damski.
Wyr'Oby perfuc::eryjne Br'Ocarda & Jus.
317-62-69

M'Ozemy d'Os~awlać masło CAntryfogowll"
s'Olone lub nie, na beczki I flinty. Wa·
rUDki przy~tępne.
Informacya Zar1 ądo.
Mleczarni udziałowej w Dr'Ob 'nle gnIJ..
płocka.
131-3-3

fasony Il'lj n'Owue, wyk'Oń"ztmle staranne
i eleganckie. Przyjmuje takżd I r'Ob'Oty
dziecinne. Ceny przy ., tępne. '

PIotrkowska

RozmaHe mtble, las~rJł, obrazy, fortepiany, pianina. skrzypce, portyery, firankI,
lampy, Ztl!(ary. zt'garkl, blżnt ryę srtlbra atołoWtl, nrządzenla kuchenne, garderObę damską i męską itp. na bardzo korzystnych warnn'kach.

II

Masło

Marszał.
123.

JÓZEFA

Kaucyonowana

przyjmuje _ komis do sprzedania I

1-

Pl'Otrkowska

82-24-5

poleca:

KAWIOR ASTRACHAŃS K I

świeże

M. Lisiecki

. - . . . . . . O~

OdstaJe wina kuracyjne Węgierskie, Francuskie, Reńskie, Hiszpańskie, Wloskie-"Vermo!lth" tudzież Koniaki kuracyjne, oraz Rumy i likiery krajowe j ~agraniczne.
'Wina Krymskie: białe i czerwone od 40 kop. do 1 rubla za butelkę. Miody staropolskie od 60 kop. do 10 rb. za butelkę.

-

A.
Łódź,

powldta .iabłkowfl I śliwk'OWA, wina 'OW'Ocowe, nagrodzone
parOkrotnie
medalami '\'I'yrabla

Herbaty, firmy

_IBl

ładne

kapelusze m,zkia

Piotrkowska 54
róg Dzielnej

WIN,

•

Dobre l

Hurtowy i Detaliczny

Głowny Skład

107-6-4,

z dobrą polską korespondencu i
ladnym charakterem pisma, potrzebny do kantoru bankierskiego. Oferty pod lit. "Dom Bankowy" ztożyć w adm .. ,Rozwoju".
150-3-2.

wielkim medalem złotym.
i
~""""""Ił)"""""".]

oraz

Żelaz

Drogi

Fabryczno-Łódzkiej.

.

hygieniczno-spożywczej

SB: 4.

czasu

rampy isklady

I pOl~czone linią
I nej

\vydzierża,

każdego

od

c'

'"
'">='
o

M. Sprzą zkowski

sprowadzających

Dla

1902 r.
'"
fabr. cykoryi ~

również karlsbadzką

•

~

R. Bohne i S-ka
nagrodzona na wystawie

o

_

.... ................

::

;::l

2 poleca swe cykorye,

przeniesiony

tO\Vary pelnemi ladun-

Wielki medal złoty
Włocławska

z'Ostał

prl.w,.dzki. "nd'Owlau" 1''Oboty, ze swego materyału lub też P'Owierz'Oneg'O.
W~z"l <Ił' Toho\y w l7.!lkre. stolarstwa wchodząllfl, wyk'Ończam akuratnje i starannil:l po cenal' h możliwifl nit;klch.
,
Z us.anow"nlem A. Rogacki •

,

w ARSZA w A

moj

I powięk"7011Y, PTzy,lmnjp. wszelkie 'Obsłalnnld jak'O to: SERfy, stoły, łozkil, kr. ,d liNy. hlnrkll hp., 'Or8Z wykonywu.le r"per8l'ye i urządzenia, prze-

""

_

SI".

17.

bulla tiUl> I c,,-

1021-r 60

D'O nabycia w księgarni R. l:!zatklego 1 we
wszysiklllh kslęgarni:lch P'OPularne '2 dziełka

Małżeństwo

i Rzerzijczka
Przymiot i je~o leczenie

przez

D-ra Iz. Abrutina, 'Ordynatora

'Oddziału ch'Orób

w szpitalu

wenerycznych I IIKórllych
w Ł'Odzi. .
759-d-39

P'Oznań~Kich

o G ł. O S Z E N I E.
~ARZ"D

Drogi

żelaznej

Fabryczno-lódzkiej
niniejszem zawiadamia, wysylających
na st. Łódź d. 27 stycznia (9 lutego) 1903 roku o godzinie 10 rllno na zaSfl.dzie § 84 i HO,
ładunki, że

()O'(ljnpi

Jl

t.) W Y

H (l

li '(

f

'l"-

laz. b~d"le sprzedany z glo tlej li·
cytacyi, nie wykupiony przez odbiorcę
towar, przybył), niesiącu
styczniu 1903 r. za frachtem:
Woroneż miasto Łó(]ż M 3240 jagły
od Br. Alabuszewych dla okaziciela
kwitu.
Uwaga: W raz,ie, gdyby licytacya w dniu wyżej oznaczonym, nie
do szla do skutku, to powtórna ostateczna sprzedaż odbędzie się dnia
29 stycznia (ll1utego) r. b. o godzinie 10 r.

AOA3~, , 27~H~H=B=a~p=R~I~9~O~3_r~________________________________~____
Bedaktor t WYdawca W. Czaje • • ld.

