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-----Cena prenumeraty
w

Łodzi:

Rocznie . rs.
PÓłrocznie"

8 k.
4-

Elżbiety

Kr. 'Yd. \

Kiliana n. M.
Sobota: 'Y"J"oJJiki P., Alla- ,
tolii P. II/.
Niedziela: Jana z Dukli,
7-miu braci Mecz.
Poniedziałek: Sabina" W.,
Pelagii P.
W~l"oI1łi(1

K

wartalnie "
2 Miesięcznie" - 67.
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńczy 5 k.

I

Kalendarzyk tygodniowy.
Piątek:

Zal"ilól!

g. 3 m. 50
m. 19.

rr.

Dlugu.i0 duia g. 16 m.
BN

Z przesyłką pocztową:

:!9'1
itJ'

REDAKCYA

Rocznie . . . . r~. l {l k.
5Półrocznie. . . "
ADMINISTRACYA
2 50.
Kwartalnie .. "
W ŁODU
Miesięcznie .. "
85.
P' ul. Piotrkow~ka .hl 73.
•
itW
CENA

Piątelr,
Kantory:

własny

OGŁOSZEŃ w "Rozwojn:" "x a d e sI a n e" na l-szej strounicy kop.

miejsce .

Małe

ogłoszenia po

dnia 26 czer'wca (8 lipca) 1898

w Warszawie, ul.

50 za wierllz.

Zwyczajne

Oboźna

Rek l a Dl y i

I n ż y n i er,
specyalista w centralnem oO'rzewaniu i wentylacyi, poszukiwany jest do °Moskwy dla 1:arządzu,nia technicznem biurem. Wynagrodzenie
roczne 3000 rubli. Pierwszellstwo wychowallcom
rosyj 'kich technologicznych instytutów, znającym
język niemiecki i posiadającym znaczną pmktykę
w "'yżej wymienionej specyalności. C'ferty z krótkim życioryl:iem j dokładną wiadomością o dotychczasowcj działalności nadsyłać pod adresem
::\Ioskwa, Komerczeskij poeztowyj jaszczyk :\11 395.

PrzYPolllinamy prenumerato1"0111 luiejsco\vynl i zamiejsco\rym, ze czas odno\yić prenumeratę·

Jutro.
w

y~ ta IV y. Letni Salon artystyczny w JIe:enowle.
p a n o r a m a. "Oblężenie Paryza" (Pa,aż Szulea).
T e li t r l e t n i Selina (Kollstalltynowska ~ 14).
"Lyggia" dramat w 8 obrazach Blłl'l"eta, osnuty na tle powieśd "Quo vadi~·'. Początek o gOllzinie 8 wieczorem.

I

Aleksandrów

Łęczycki.

Aleksandrów Łęczycki, ol:iada, położona w od11 wiorst od Łodzi, łączy się z tern
miastem za pomocą szosy.
Założenie Aleksanul'owa nie sięga, o ile się
zdaje zhyt odległych czasów, gdy:i. przypada na
ten okres, gdy rząd Królestwa l'oll:;kiego gorliwie
sprowadzał z Ni~miec kolonistów, wyposażał ich
ziemią i dawał lm l:ozmaite pr1.ywileje.
Wyrazem tego kIerunku było założenie w obecnym Aleksandrowie kościoła katolickiego i protestanckicg-o, przyczem fundator obu kościołów,
Hafał Brat,oRzewski wi~cej 'w idocznie forytował
ludno~ć ewangelicką osady, gdyż przeszło '7 razy szczodl'l.ej uposa~yl kościół ewangielicki od
katolickiego. Osadmcy nicmieccy przeważnie zajmowali się tkactwem. Wówczas wielki przemysł
łód1.ki jeszcze nie istniał, wobec c'tego tkaczc,
czy li t. z. "webrowie" Aleksandrowscy z powodzenicm i korzy~cią dla siebie prowadzili swoje
niewielkic warsztaty. Dobrobyt micszkańców wzrastuł, Aleksandrów wón-czas luiastem blldący rozwijał ie; pomyślnie.
leglo~ci

księgarni

M. Lipskiej.

7 kop. za wier~z nonparelowy lub jego
N u kI' o log i po ló kop. za wiersz petitowy.
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Gdy jednak wraz z rozwojem wielkiego przemysłu , drobny wogóle zaczął upadać, tkacze Aleksanclrowscy ró,ynież podupadli; istnieją wprawdzie dotychczas, ale wiodą dość suchotniczy ży
wot. Równolegle z upadkiem tkactn-a rozpoczął
się upadek Aleksandrowa, ktÓl'y ze.'zedł oLecnie
do mizernego stanowiska--lliewielkiej osady, jakich n nas wiele.
Co do wewnętrznego wyglądu Aleksandrowa,
to obok wielu stron ujemnych, cechujących 'lVSzystkie niewielkie osady, ma on i dodatuie pewne , że się tak wyra:i.ę, osobliwości.
Do takich nale:i.y przcdewszystkiem dość duży skwer na środku rynku, pięknie zadrzewiony
i udzielający, dzięki temu, miłego chlodu w dni
upalne. Hynek ma kształt prawidłowego kwadrHtu, naprzeciwległych bokach którego wznoszą
się dwie świątynie: skromniejsza katolicka i nieco okazahlza ewangclicka . .Na trzecim boku rynku wznosi si~ najokazalszy murowany gmach,
niegdyś ruin z Alekl:inudrowa, na froncie którego
widnieje pła 'kol'zeżba, wyohrażającn twar!. bogi::li Temidy z zawiązanemi oczyma. W tym domu
na piętrze mieści się obecnie sąd g-minuy, na
parterze 1.:1Ś kancelarya wójta gmiuy. Gdy wspomniemy jcszcze o dostatecznej szerokości ulic i
względnej czysto~ci osady, to chyba będzie wszystko, co można powiedzieć na jej korzyść. Niestety, wiele wię(;~j zarzutów można zrobić naszej
miel4ciuie. W pierwszym rzcdzie należy tu posta·
wić bnll~ porządnego, a na' większ08ci ulic choć
by jakiego takiego bruku.
niedogodności owego bruku rozpisywać się niema :potrzeby, gdyż
każdemu wiadomo, co to jest małomiasteczkowe
błoto na wiosnę i w jesieni: wpmwdzie na środ
ka rynku nikt l:iię jeszcze u nas nie utopił, jak
I:lię to podobno ongi zdar1.yło chłopu z końmi
i wozem w sławetnem mie' cie li rnbie zowie, ale
przypus;l,czuć należy, że Ila bocz.nych uliczkach
przy doLrycL chęciach i tutaj można by to uskutecznić. Na tycL s1.częśliwych ulicach, które bruk
posiadają,
niepożądany zabytek przedstawiają
glębokie nader TI'yboje, które wprawdzie znakomicie urozmaicnją jazdę bryczką lub innym wehikułem, ale podobać się mogą jedynie kowalom,
stelmachom i inuym obywatelom, reperującym
złamane osie lub koła. WoLcc takiego stanu rze·
czy dziwić się nie uależy, że zarząd osady, W$tydząc się wiuocznie opłakanego stanu ulic, nie
stara siQ o ich dostateczne oświetlenie w jesienne i zimowe wieczory: ma to za sobą poważne
racye, gdyż ludzie nerwowi, wid1.ąc ogromne błot
niste jeziora i głębokic wyboje, baliby się jeździć
i chodzić po mieście, a tak, przy panujących
u nas ciemno: ciach, człowiek sobie idzie bezpiecznie, wprawdzie brnie po kolana w błocie i nieraz guza sobie nahije, ale przynajmnie.i nie widzi grożącego mu niebezpieczeilstwa. Są jednak
u nas tacy malkotenci, którzy utrzymują, że choć
by po rogach ulic nalciałoby postawić latarnie,
ulice wyLrukować porządnie i t. d. Ci ludzie
utrzymują. nawet, że mia~to posiada clostateezne
fundusze, aby się zuouyć na ten luksus, gdyż
oprócz iunych doc:Lodów pobiera pOTI'ażną sum~.
jako czynsz z wydziel"Źawionych sklepów w gmachu poratus1.owym.

°

KALENDARZYK TERMINOWY.

w

]Jółceny) .

.

Nadesłane.

---------------------

Częstochowie

ogłoszenia za tekstem po

ll/~ kop. od wyrazu (dla po~zu k ującyclt pracy po l-ej kOJliejce).

(Nekrolo:;i dla robotników za

7; w

1'.

Wspomniałem na puczątku swej korespondencyi, że Aleksandrów z Łodzią łączy się za pomocą szosy.
Wprawdzie owa szosa dużo pozostawia do życzenia, rzadko bywa reperowaną,
ale jcst. Zato, jadąc w 3·ch pozo,'tałych Iderllnkach od Aleksandrowa, mianowicie do Lutomiel:8k~, Zgierza i Pudclębic, można się napat~'zec CIekawych rzeczy, du:i.o przemY"leć, dużo
SIę zastanawiać i wreszcie dojść do wiosku, iż
l:ią rzeczy, o ktbrych się filozofom nie śniło. Oto
zdan-ałoby

się

przeciętncmu

~micrtclnikowi,

że

droga hita wtedy ma prawdziwa wartość i rzeczywisty pr1.ynosi pl/żytek, o ilc' łączy d wie jakie~ miejscowości i ci~~gnie się nieprzerwanym
s~lakiem . ?,ak, powtarzam, zdawałoby si<; przecl~tnemu filistrowi, alc byłby on w grubym błę
dZIe, . o .czem naocznie i namacaluic mOże się przekonnc, Jadąc z Aleksanurowa w trzech wyżej
wymienionych kierunkach. Wyjeżd:i.ając z Aleksandrowa, jedzie siQ kilkaset !;:rokow po szosie,
urządzonej staraniem obecnego wójta, p . .Namysłowskiego; po uiedługim jednak przecią!:;'u czasu
podróżny, znudzony monotonuem s tukaniem kół
o kamienie, znajduje miłe wytchnienie, gdyż s~o
sa raptownie się urywa i koła wehikułu po osie
z:uzynnją się w piasek.
.
Na połowie drogi pomiędzy Alek and rowem
L~ltomierskiem znudzony ciszą podrOżny doznaje
~llIłego wstrząśnienia, gdy·i. na pewncj przestrzeni
Jest tam ur1.ądzona s1.osa, która znów niedługo
sch?dzi ze ceny, ustępując miejsca naszcj poczciwej drodze polskiej.
a krańcach wszystkich
owych
trzech dróot. .J'. koło same'"o
Lutomierska ,
.
01
o
Zglcrza i Poddębic, znów rozpoczyna się S1.osa,
co daje możność podróżncmu tryumfalnie wjechać
do każdej z wyżej '''ymienionych miejscowości.
Wid1.imy stąd, że zarząd dróg wymienionych dużo okazuje troskliwoBci o podróżnych, aby nie
nużyli się monotonnością podróży;
nie można
wR1.aksze przeoczyć i pcwnego pcdago,g icznego
celu, jakicgo się dzięki tcmu systemowi dopina:
oto nasze poczciwe konie, zaprzężone do łado
wnych wozów, gotowe by pomyśleć, że ciągnąc
wozy można tylko po szosie; w ten zaś sposób,
bl'lląć po kolana w piasku, uprzejmie zachęcane
Liczanli wożniców, pr1.ekonywają siq, że i po
piasku ciągnąć trzeba. Rozpisałem się tak obs1.el'llic o drogach, gdyż jest to l:iprawa pierwil1.orzędncj wagi dla Aleksundrowa. Przy obecuym
stanie rzeczy osada ta niema żadnego samodzielnegu znaczenia, utrzymuje stosunki handlowe jedynie z Łodzią. Ze przy lepszym stanie dróg
byłoby zupełnie inaczej, dowoJ1.ić chyha niema
potrzeby. Nie mówiąc juź o korzyściach handlowych, jakie by bezwątpienia pociągnęło za.
soLą uporządkowanie dróg, zwrócić należy uwagę na. to, ic nasza osada, nie:Ue uposa.żona w wodę, bardzo by się nadawała do założenia fabrYK
i wzniecenia, a właściwie wHkrzcszenia ruchu
przemysłowego.

Ludnotić Aleksandrowa, wynosząca obecnic do
6000, składa się z 3-ch narodowości: do 3000
niemców, 2000 życłów i 1000 polaków. Pierwsza
i trzecia. kategorya, oprócz tkatctwtt, o ktorem
w 'pomniałem wyżej zujmują się ró:i.nemi inuemi
rzemiollłami, jak mular twem, ciesiołką i t. p.
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Część

Szkoła rozpocznie swą działalność z początkiem roku szkolnego 18~8/9 i, o ile zgłosi się
dostateczna liczba kandydatów, otwarte z.ostaną: klasa przygotowawcz.a i klasy I, II i III.
O czasie rozpocz.ęcia wstępnych egzaminów
i lekcyj opublikowane zostaną osobne zawiadomienia.
sobie
do
handlowej
powinni być Pl'zygotowani tak, jak do odp(}wiednich klas szkól l'el;J.lnych rządowych.

obywateli, oprócz nieruchomości miejskicb,
posiada jeszcze niewielk~ iloŚĆ gruntu i zajmuje
,'li e rolnictwem. Ludność starozakonna tem sie
tyiko różni od takiejże ludności innych miaste:
czek, że ma w :lwem łonie bardzo poważanego
l"ubina, do którego Hię IIjeżdżują II różnych stron
wspólwyznu,,·cy . Rozumic się 8umo przez się,
że
katolicy mają swych parafian.
Zdrowiem
wSllystkich opiekuje się lekal'II, pobierający od
gminy 300 rs. zasiłku. 00 prawda, od 3 miesięcy
miejHce lekarlla waknje, gdyż poprlledni przeniósł
8ift na Bałuty, a nowy przyjechał dopiero w tycu
dniach i to jeszcze nie na stałe i nie na pewn(},
lecz dopiero, aby przez czas jakiś rozejrzeć się
w sytuacyi. Z doświadczenia poprzednich lekarzy wiadomo, że jeden może się w Aleksandrowie utrllymac, ale musi znać ięzyk niemiecki,
gdyż Hą u lias tacy obywatele, którzy nie umieją,
czy też może nie chcą mówić po poL~ku. Niemożliwe, a jednak prawdziwe! Do obowiązków lekarza należy też rewizya mięsa, przeznaczonego
na sprzedaż: co prawda, ten ostatni obowiązek
nie jest z.byt uciążliwy, gdyż są dni, w które
mięsa, szczególniej wołowego, za żadne Hkarby
dostać nie można.
N a zakończenie pozwolq sobie zrobić niezbyt
()ryginlllne wprawdzie, maleńkie spostrzeiełlie:
oto zdumiewającą jcst zdollloM niemców do solidarnego życia towarzyskiego. Aleksaridrów inteligentnych nie }Josiada prawie wcale, jeulJlak
potrafili oni zawiązać jakieś I:ltowarzysz.enie, 1'0{I z. aj kluun strzeleckicoo, mają za mia.~tcm strzelliicę, gdzie sobie pnkają do celu, piją piwo i !>awią si~ wcale nieile.
Ze my nie z.doby li~my I:lię
lia, nic podobnego, to więcej, jak wstyd.

KRONIKA.
Kompania. "czoruj o gouz.. .! popol. przeszła
przez. miasto nasz.e kompania pątników ze Zgicrz.a
dążąea na Jasną Górę,
z. wikaryuHzem par afii
Zgierz k!:l. Sz.cz.epańskim na czele.
Kompania złożona jest z dwustukilkudz.iedi~
ciu osób. W podróży przygrywa jej orkiestra
kościelna na instrumentach dętycll.
Rada opieknńcza łódzkiej szkoły handlowej
podaje do publicznej wiadomości, że, rodzice i 0piekunowic, życz.ący sobie powierzyć swoich synów lu b wychowańców łódz.kiej sz.kole bandlowej, są proszeni o przesyłanie już obecnie piśmiennych o tern deklaracyj (na zwyczajnym papicrze, bez marek stemplowych i bez. dołączania
dokumentów) pod adresem dyrektora !:>zkoły (ulica Dzielna ;;\§ 41) z oznacz.eniem w deklaracyi,
do której klasy kandydat chce wstąpić.
o)

JIl CJI.!L IV O:L O IVS ItI.

NIARYSIEŃKA.
Powieść

historyczna w trzech częściach na tle stosunków XVII-go wieku.
(Dał

z.y ciąg -

Rozmowa ta

ożywiła

patrz. M 151).
i i;obieskiego .

Ostatnie

słowa z.ainteresowaJy go - krew żołnierska prz.ytłumiła ból ol:lobisty.
Wiqc do Koruowskiego l'ę
kq wyciągnął, pierwszy si~ mu zaprezentował:
- Jan Sohieski , chorąży koronny, także żoł
nierz, a więc z pod jednego z.naku z. Waszmości
panem bratem! Pod kimże sługiwaliście?, ..
- Pod kim nie służył, spytajcie, - zawołał
z impetem Matcz.yń>Jki,- i pod kHięciem Jeremim
z kozaczyzną wojownł, i pod panem wojewodą

Czarnieckim przeciwko nnjazdowi sz.wedzkiemu,
w każdej okaz.yi - tak, tak, w każ lej okaz.yi
stawał ...
Toś waŚĆ już żołnierz doświadczony?
Et!... takie to i doświadczenie!. ..
"~ ryiny składa! .. , niech go nie znam!. ..

Zartujcie zdrowil
Nie bańba to, że z muzami wasz1T'ość za
pan brat żyjesz, osobliwe człeczysko, mówię ci
panie cborąży. A gdyby tak haustów parę miodu
zacnego... rozwiąz.ałaby mu się gęba, w której
uie od parady jęz.yk nosi... Sucha gęba, n uija-

Życzący

wstąpić

szkoły

Zarząd
stowarzyszenia wzajemnej pomocy
pracowników handlowych m .. Łodz.i ma z.asz.czyt

I

jak i nap~ywające st.1le
j Sierot ~\Yia,c\cI'Ą wymoŁ:ij~ cieszy t.a pożytecz.na
której raz. jesz.cze 'lemy
"Bóg zapłać!"
Salon artystyczny. Po za wystawą letnią u-

stawienia teatralnego
ofiary na kasę Wd0w
wnie o sympatyi, jaką
instytucya, w imieniu
komu należy serdeczne

~~~zo:o~t~ ~~I~~O'~l~Y;t~~~~~/~i:~isl~r;:;. o~:~~~

dykta M 1.
Wystawa obejmuje v race malany: 'Wyczółkowskiego, Grocholskiego, Pociechy, Mal:llow~];:ie'
go, Stnsiaka, Sz.ermelltowl:lkiego, Matejki, Zelecbow~kiego, Pocl.iwalskiego, Jaco~i, Popow1:ikiego,
Akl:lentowicz.a, l.oeyy, '.rondosa, '],'r~b.lcza. Piotrowl:lkiego i Rysz.kiewiez.a.
Równie otwartą. zost;~hl. specy:r.lna w)'8tawa
prac l\1.ntoniego Allsten:JJ, złoiona z 50 vłócien,
artysty !:!tule zamiel:lz.kałegl) w kraju.
Wys·t .lwa Auste:nla cie8zyła sig za~u.żoDem poWOwouz.e-»iem w I:la}.uch ,];,€iw. zachęty szink pitfknych w Wursza wie, gdz.i,f' wiele prUie- znalazło
nabywców.
Krytye-I,.n y roz.bi(~r z.g·l'omadz.onycb 'TV ..alonie
: prac odkbMlamy do aiedaleliiej przyszło~i .
,
Wzrost przemysłUl \V of&iat.nich cz.as. eh prze: mysł w L0dz.i przybrał charakter gOł:ąezkowy
o tyle, że z,:'\8ypani ol>stalUillikami fabryk~ud nie
są wstanie' w'ydolać nfu czas· l·oboty.
Jak by},@, do prze~yidz.en.io;,'J, guhernie fl.yl>eryj~kie stały S'hę już pOi\)J.>ainym rynkiem z. by tu
dht wyrolJ6;w łódzkich, a ol'X!cna praca f~}lu.erów i komj,'\\yonerów tut<:>jwqch w glllwrniach
syberyjskich: Tokuje wi~lk<1 przyszłość w;robom
nnszych falJllyk .
W chwilj}. gdy fabrylti ll':.1ISZe zasypane ~ostaly obstHlunkll,mi, wprOWt.ld,7,Q·J;J.O nowe pra o dIn
robotników, e-kreślające i1ci~le- liczbę godzi. I)1'nI: ey, skutkiem, cz.ego zmll,iejwl1.yła się protl.l1kcy:\
" f~\bryk.
I
Z tego p~l\'odu wielu IW7.Cmysłowcu
l&dz. k.ich postan0'~Ho rozf:izerzy<::' swe fabryki i w (}'; t.atl! ich rJniartl r~rzes7.ło 3(j)· Ii>'~~lllÓ\V l',oz.s~~zeni:l
fabryk prz.ed~ta)vlOno do Dw.głl:ltratu ło(l~lueg:(}.
;:
~ 1'0z.szcu:uenlem fabr!,k, zwiękllZ.y .si~ i(:h IW~I: dukcya .a teru. ::);\ !lJ e m. lHw,ba robotUlko\\', z k~o
~ l'ych WIcIu w :L~dZ.l z bqll1>klll pracy sta.uowlło

podać do wiadomości, że z prl,edstawienia teatralnego urz.ądzonego w dniu 2 czerwca roku l,.
na n:ecz Kasy Wdów i Sierot ol:liągnięto· dochodn:
Ze sprz.edaży biletów
N. 1806; kop. 9'()
Ze sprzedaży programów, cukrów i kwiatinv
250 " 850
Wyda.tkowano:
2057
'7'5.
Na zakup prz.edstawienia, od
pana Wołowskiego rs.
300
Na Tow. Dourocz."
29 k.. 50
Na programy i ati~ze "
24: k. 75
Na drobne roz.cho(ly "
21 k. 55
Na kupno kwiatów"
12 - Na kupno cukrów
8 k. 50 39w.30
Pozostaj,e cz.y~trego zyl:lkul rs. lOGu:..!5
Za tak świetny rez.ultat finan80'wy Za.l1zącl
Stuw<trz.yl:lzenia w imicnin swojcm oraz k..asy
wdów i sierot posp'j;~za. wyrazić I:lel'tiłeczne ]:)0dz.iękovmuie komitct0wi pań i panów. którz.y dio..
łożyli wszelkich stamń do ()si~~gnięci:l;. takowego.
A więc paniom; Igu~~C'Owej Bel'sohuowej, Filoll,f)wej Colln, D-wej Dytkow~kre.i, D-wej l\faksym.i lianowej Oolm. tlarnl1elowej, Koltu,' D-l\'ej Kful'0lowej Poznańl:lkiej,
:\!laurycowcj
P(~'Znańl:lkiej.
Adamowej Osscrowej, D-wej Józefowej Sach~r
Andrzejowej Houowski~j,
Helll'ykowej, ,'ach&r
Stanisławowej Swietlilw·w ej, Aleksand.!lowej Tykocinerowcj i Ale.\;. 'nlldrowej Walfiszo\Yej.. Panom::
Htanislawowi Briiunemwi, Ignacemu B.\I.l'uchowi r
Ignacemu Oohnowi, Belledyktowi GoldifederowL
Rafałowi GoldberO'owi Julianowi Bi rnl.Ja li III o wi
Miecz.ysławowi G~lew~kieml1, Feliktlowi, l-hlper:
nowi Hcnrykowi Het'lichowi, Samuelowi Kolmo'wi't
Stanii:ilawuwi Krollowi, J.\l;:óbowi Mintnewi, Andrzejowi RobowIlkiemu, hydorowi Sachoowi, Ad- li proletaryatpo(l~leJskl.
wokato~vi ~aski~mu, ~d?lfow.i Pe~·lil:l?wi., WładyPogrzeb.. D~jś o godz. II rauo rozpo~l.tęło się
l:lłaWOWl LlChtelltcldoWl l RafałOWI Z Ieg.e.
' nabożeństwo ża.łobne za d.u.szę ś. p. Br3uiltJswy
Niemniej Za.rząd Stowm'z.yszcnia serdecz.nie z Kochanowskieb 13rzozowrtlii.iej w ko~cie~ Wnjedz.iękuje z.a hojne ofiary, które w miesiąclilI 'r bowz.i~cia N. llL P.
czerwcu wplyn~ły na l'z.ec'l; tejże k31 y wdb·w
Na }H'~ystl'ojouem kabll,fillku na Hl'odku. koi sierot:
od palli Btallislawo\Yej " Ji:.\l'ocińl:lkiej
ścioła UI<~~OllO z.wloki og~)ł"ie ~zal1owanej lllUł
l's. 50, od personelu firmy M, A. Wiener rs. lOB, i żonki doktora Brz.ozowskiego, jll'zedwc:ceHuie ~g:l
ocl persouelu Tow. akcyjnego S. Rosenblatt rs. sIej skutkiem llieH~częśliweg() wypadku .
175 i o~ p., Z . Kaufmalltl z.a 1l.IIyskane ~d N. N _ I
Po &koilcz(.)n~m nah0*.ei~st\\'ie licz.ny ()jI::,~al;:
rl:l. 30. Zaro\VlIo v;odne uz.nanIa poparcie prz.eJ.- I pogl'IIebowy, ~l\lilouy z. llo(,BJ';ll1Y, sporego ~l'Ol1a
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, kiego -:3zlachcica 11l'esztą fantaz.yi uie ma, gdy jej
O! ... kawał ::<pory,. - odparł z.~a(\.n.i~ty .
nie posmarnjel:lz. jakowym tl'llllki eII,l...
] wojowałc "? ...
'ru pan Marek m]'ugn<~l w I:ltl'ouę: ojca BlLrll~lCn sił ~tarcz.yło!.
by, jakby mu chciał powiedzieć - wyl:'z.ukajno
Bilg-ic ci dl.tj ~€trowie z.a to, - zawotam co clohrego ojcz.e!...
łal J\l:.\tc ilyńs.k i , pGdUOllZąC kuu~k mił)uu do
Ojciec Bal'naba prz.ymówkę i mrugnięcie zro- góry i tl'ąci,ł nim o k~\bek Kochowskieg'). Toi
z.uUliał, bo odparł wnet:
samo uczyn.i,! z kubkLem, lubo z. willo.('·'I.uą nie- Jest tn ci jest. źdz.iebełko trojniaka. mltr- cbęcią pan chorąży koronny, md nie l'i\d po
nego gdz.ict:l za piecem - i podreptał ku glinia- toaście tttkłm do ust go ponió"ł i sJ"01'y Imust
nemu piecowi, odsuwając 0<1 niego imć pam~ Ko- mio.du pocią1!:nąl.
chowskiego.
- Tylko! .. ciągnął dalej Kocho\v~ki.
Niebawem na stole drewnianym pod oknem
- Oói tylku: ...
znalazł si~ gąsi<Jrek miodu, kilka. cynowych kub- Nie:;z.cz.e~cic zaVl'sz.e illlJsialo runie się jaków i cztery stołki, na któryelt lIHadowili się go- kieś chycić!... •
~cie, gdy gospo(lal'z. skwapli wie miód nalewał.
- Uilycilo?
- A no, niechże wa.m języki ruzwiązuje,-jo- Abm! ... i hzymalo jak smoła do buta przywialnie mruczał, - tylko miód od nowenny uie lepionaL ..
uwalnia, 1,to j}.~ z.acz.ął, odprawić musi .. .
- Cóż . nieprz.yjaciel oi pewno gospodarstwo
- To się rozumie! -- dorzucił lVIatczyński, po- znisz.czył? ..
p1'awiając prz.ytem knot w kaganku, nasycony
- Do cze"'o! ... Furda gospodarstwo i mamona
oliwą, <t leżący w nacz.yniu z kształtu vodobneziemska!...
- Powiadaj-że zatem COt za nieszcz.ę' cie przygo cJo łodzi.
Bwiatło zaskwierczało i roz.jaśniło nagle, rzu lepiło si~ do waści.
cając blask 11a twarz.e siedzących, smutne i zadu- Hru, to już taka atrybucya Nieczujów, że
mane.
każdy z nich własnowolnie musi sobie za paznog- Nuże, do stu tatarl:lkich buńczuków! - za- cie drzazgi wbijać! ...
wołał znów pan Marek, weźcie waszmoście
- Nietylko Nieczlljów, - wtrącił pouuro SI).
tylko miód do Ul:lt, a chmury ulecą z głowy. Jest biesl,i i znów nowy hauHt miodu pociągnął.
cz.as na smutek, powinien być i na wesołość...
- Ej!.. . czuję tu fartuszek! - ze :micchem
A juści! ... dorzucił Paulin. Kubek zakrzyknął lVIatczyński.
miodu nie zawadz.i...
- Fartul:lzek! .. fartusz.ek! ... co tam fartuszek ...
- A nie zawadzi!
Od tegom kawaler, abym się fartuszka nie hal,
- Zatem mości żołnierzyku świata kawał liczko gładkie, przecież to dopiero niebezpieczeitzwiedz.iłeś? - chcac zainicyować rozmowc, z wesstwo ...
tchnieniem głębokim zawołał pan Marek,' zwraca(D. c. n.).
jąc się do pana W cspazyana.

ROZWÓJ. pr~yjaciół i ~na.iomych odprowadził ~włoki, które będą złożone w grobach l'od~innych w Koła
cinkn.
8. p. Bronisława Brzo~owsKa pozostawiła po
sobie nie~miel'l1y żal wśród s/lerokiego koła wajomych i pr~yjaciół, była bowiem dobrą matką,
wz~rową żoną i zacną obywatelką.
Swieć Panie nad jej duszą!

Bruki drewniane. Roboty około ułożenia bruków drewnianych na ulicy D/lielnej, wstrzymywane prze~ roboty tramwajowe, poczęły posuwać
się naprzód o tyle, że w c/lwartek
zostunie już
otwartą komunikacya do ulicy Mikołajewskiej.
W nadchod/lący poniedziałek rozpocznie się
zrywanie bruku na ulicy Piotrkowskiej na przestrzeni od ulicy Pasaż Meyera do ulicy Przeja~d.
Ruch koło I'vy dla dorożek będzie na tej pr/lestrzeni wstr~ymany, dla wozow zaś fabrymmych
utrudniony.
W następny poniedziałek rozpocznie się ukła
danie betonu i kostek drewnianych.
Teatr. Teatr łódzki w połowie b. m. ~jeżdźa
do Warszawy, celem dania s~eregll przedstawiell
wyłącznie sztuki p . t. "Lygia u, osnutej na tle
powie~ci HeDl'yka Sienkiewicza "Quo Vadis" .
Przedsta,,;ienia te odbywać się będą w Bagateli, ponieważ p. Michał W ołowski nie mógł wynaleźć innej sali, bliżej środka miastaTrupa nasza rozpocznie przedstawienia "Lygii" w d. 15 b. m.
Na poczcie dziś przy odbieraniu pieniędzy
wykradziono z kieszeni Ivoźuemu kanto':u bankiersl;:iego Landau 1,;)00 rubli w walucie niemieckiej. Zawiadomiona o tern policya przedsię
wzit:;łn. energiczne poszukiwania.

Piątek, dnia 8 lipca 1898 r.

3

zur (chór mieszany), " Pożegnanie lai:'u", Krakowiak.
4) Tańce: Polk:l, Walc, Lansi er, Bia.ła polka, Mazur, Połka-Jlazul'ka-.
Komitet zabawy najuprzejmiej uprasza Szan.
Gości o łuskawę współ(hiałullie przeciw mogą
cym się wydar~y6 nadużyciom, np.: zrywaniu
lampionów, I1iszczenin chorągiewek itp.
O~oby, zyczące posiadać lampiollY, mogą takowe nabywać przy kasie.
Energiczna sklepowa. Dziś popołnd. ze sklepu
przy ulicy Przejazd pod .M 10, kobieta, sprzedająca w sklepie, wyrzuciła natrętną handlarkę
wis.ni tak silnie, Że ostatnia ~aledwie podnieść
sic zdołała.
·Przyczyną podobnego obejścia się z handlarką
była podobno wygórowana cena wiśni.
Prawdziwie po łódzku!
Pożar. Dziś o god~ . 1 i pół rano wynikł
pożar ,w fabryce przędzalnianej Modrygała przy
ulicy aredniej pod M 38.
~awe~wany telefouem drugi oddział straży
ogniowej przybył o t.yle szybko, że w zarodku uez
użycia wody pożal' zdołał ugasić prze~ usunięcie
~ fabryki palących się materyałów.
Przyczyna pozaru niewiadoma. Strat.y uieznaczne.
Anonimy. Niektóre osobniki w llrzezińskiem
lubią się zabawiać pisywaniem anonimów w formie listow, w których szkalują swoic h bli-

Nowy kościół. K,t terytoryllm Il'~wego szpitala Dzieciątka JeZll14 na folwarkn 8więtokrzy
skim niezadłl1go położone zostall~ fundamenty
pod budowę nowego k() ~ cioła. szpitalu ego. Kościół
ten stanąć ma w blillkn$ci ulicy '1.'ool/ora w głę
bi okratowanego od frolltu rlziedzi{ll'a '1.'ym sposobem publiczlloM b(;t!zie miała dost~p do świą
t.yni bez potrzel,y przcrhodzenia prl,cz gospodarskie dziedzińcc instytllcyi leczniczej. "Nowy kościół będzie dość obszeruy pomieści bowiem do
1,000 modlących :;i~ o::,ób. Wstawianie ciał zmarłych nie będzie dopuszczone do kościoła szpitalnego z uwagi, iż gromadzić się tam będą na. modlitwę cbor~y.
Jeżeli środ ki wystarc/lą, kościół ten będzie
ogrzewany. Kościołek szpitallly w dnie świą
teczne będzie dostępnym i dla publiczności, lecz
w oznaczonych tylko godzinach. gdy skończa sie

°

nahożeństwa pr/leznaczone dla chorych.

Rzeżnia centralna. Sprawa budowy rze'l;ni
cent~'alnej, a przy niej urządzenia głównego targowl~ka na bydło, napotyka nowe przeszkody
wobec trudności znalezienia odpowieduiego miej-

sca. y.,r ostatnich czasach zwrócono u wlt"'e na
grunty, znajdujące się za rogatką petersb~)~ską,
ale grunty te, jako nadbrzeżne, w czasie przyborn Wisły st.ale ulegają zalewom. Dla zarad~e
nia więc ternu , trzelH\uy zarządzić kosztowne
roboty dla regulacyi prądu rzeki i usypania wału ochronnego na znacznej przestrzeni, nH. co jednakże niema fundll~zu.
Nożownictwo. W" Warszawskim Dniewniku"
czytamy co uastępuje: "Na częste zadawanie rall
nożem w czasie I:!przec/lek i bójek na ulicach
i w ich miejscach publicznych w Warszawie,
zwrócił
uwagę p.
Główny Naczelnik kraju.
W obec bezkarności przestępstw tego rodzaju, warunkowanej okolicznością, ~e inicyatywa w kwestyi wytoczenia sprawy sądowej pozostawioną
jest całkowicie osob·)m interesowanym, które za·
zwyczaj z obawy zcmsty lub 't. innycu powodów
zrzekają się składania próśb do sądu, Jaśnie
Oświecony książe polecił p. o. oberpolicmajstra
m. Warszawy zastosować w odniesieniu do uoźowników następujące środki: 1) zobowiązać policyę do wytaczania spmw w sądach pokoju
przeciw uczestnikom krwawych bójek, na zasadzie art. 38 ustawy o karach w sądach pokoju;
2) w celu zapobiegania przestępstwom, rozcią
gać nad nożownikami terminowy jawny nadzót'
policyjny, na zasadzie przepisów z dnia JO-go
kwietnia 1867 roku; 3) co do nożowników·recy
dywistów, którzy niejednokrotnie używali noża
w czasie bójek i by li za to karani, skła
dać, ~godnie z okolnikiem ministeryum spraw
wewnc.ltr~nych z dnia 5 września 1881 roku,
wnioski za pośrednictwem GłówneO'o Naczelnika
kraju w millisteryum spraw wewuqt~znych w kwestyi wysiedlenia 't. granic kraju, jako osób, których obecność jest uzuaną za szkodliwą i niebezpiee/lną dla. spokoju publicznego".

źnich.

Trudno znależć w,Yl:azy dostatecznie potępia.
jącce podobne postępowanie.
Iluż to nieszczęść Pl'zyczyną były anonimy,
których autorzy zabezpieczeni są od wszelkiej odpow iedzialnoŚci.

LetniA mieszkauia. P. l\likołajewski wyl:ltawił
w Koluszkach piękny dom pi~trowy, odpowiedni
na letnie mieszkania.
W ohcc ogromnego zapotrzebowanin tego rodzaju lokali, przypuszczamy, że wiadomość ta
nie będzie obojętną dla wielu z naszych czy telnikow.
Zamknięcie ulicy. Ulica Wólczańska z powodu
naprawy bruku zamkniętą została na przestrzeni
od ul. św. Benedykta do ulicy Zielonej.

Z siedzib letnich.
Łodzianie,
zamieszkujący obecnie we wsiach w okolicacb
miasta
położonych, narzekają na ogromną drożyzn e nabiału, włoszczyzny, jarzyn i owoców.
•
Dla zastosowania więc do cen podajemy ceny
targu piątkowego w Łodzi: masło po 60 kop.
kwarta, k1ll'częta 1'0 15 kop. sztuka, jaja po 25
kop. mendel, marchewka młoda po 1 kop. wiąz
ka, pietruszka, buraki po 11 /~ wiązka, kartofle
młode po 8 kop. garniec, ogórki i kalarepa po
l! kop. s~tuka, poziomki po 12 kop. kwarta,
jagody czarne po 8 kop. kwarta, wiśnie po 7 k.
kwarta.

Szkarlatyna. W okolicach Koluszek

panuje

między dziećmi szkarlatyna i koklusz, o czem ostrzega się rodzicow, ze względu na zaraźliwość
i niebezpieczeństwo choroby.

Reorganizacya piekarń. Komisya sanitarna rozpoczęła energiczu!e

SWe)

działalnośó,

zwracając

ją najpierw 11:1 pIekarnie miejskie, rozrzUCone po
wszystkich zakątkach miasta.
Dokonawszy oględzili wszystkich piekarń, kOmisya sanitarnet ,Przekonała się, ze z ogólnej licz-

by około ~OO, WIększa ich połowa nie oaprlwiada
ani warunkom sanitarnym, ani też bezpieczeń.
stwa publicznego.
Z tego wzgl~du komisva wydała rozporzadzenie, by piekarnie ticiśle 11yły· zastosowane do ustanowionego planu piekarń, te ~aś, które mie8zcz~1 się w nieodpo~iednich budynkach zostały
zamknięte, lub przelllesione.
Straż ogniowa ochotuicza łódzka zawiadamia,
że w poniedziałek dnia 11 lipca 1'. b. o godz.
1.i"2 wieczorem oduędzie się ćwiczenie wl:!zystkich toporników pierwszych 4, odd~iałów przy
wieży III oddziału.

Wycieczka do lasu kolejo,Yego członków chóru
kościoła Bw. Krzyża odbedzie sic w niedziele po

południu:

' .
•
zabawy:
,'piew: "Bracia, dłou podajmy zgody" .
'rance: Polonez, Polka, Walc, Kontre-

Prog~am

])
2)
d:l1is.
:{)

Hpiew: Polonez ("Śpiewak wita ... Ci), Ma-

Z vVARSZA'VY.
Towarzystwo pszczelniczo-ogrodnicze. W roku ] 897 uczęszczało na kUl'sy kobiet 48, męż
czyzn 46 (w liczbie tych bezpłatnie, włościan
i nauczycieli: kobiet 6, mężczy>m 12). Koszt
utrzymania kursów wynosił 2,432 rub., dochod
z wpisowego 3,674 rub. Obok kursów stah' ch
zarząd zaprowadził kursy krótkotrwałe, w ćelu
w~zechstronniejszego oddziaływania Towarzystwa
na kraj. Z kursów niedzielnych pszczelniczych
dla ludności podmiejskiej, kor~ystało ogrodników
15-tll. Do tll'ządzeń w r. 1897 należą pierwsze
kursa przetworów owocowych , których słuchało
osób 32. Rok 1897 jest pierwszym wydawuictwa własnego orgauu Towarzystwa "Pszczelarz
i Ogrodnik", które zyskało odruzu prenumerato.
rów ~OO, dzi~ki czemu budżet dochodów i rozchodów prawie siq zrównoważył; Towarzystwo
wydało także konstrukcyjny rysunek ula warszawskiego i ogłosiło konkurs na opis wzorowej
pasieki, prowadzonej przez włościan albo nauczycieli. Nagrodę konkUl'ilową 100 1'ub., wyznac>~ył p. Paulin Dąbrowski. Na uleps~enia
w dzierżawionych pr/le~ rrowarzystwo ogrodach,
wydało 'rowarzyf:itwo 58 rub. 80 kop . Zbudowania cieplarni kos~tem 416 1'ub. ;)7 kop. przyjął
na siebie w więks~ej połowie prezel:l '1.'owarzystwa Władysław hr. Branicki. Pasicka w dniu
spisu inwentarza posiadała rojów 88. W dziale
pszczelniczym majątek Towarzystwa, lustracYą
tegoż dnia objętą, wynosił 7,011 rub. Ze sprzedaży w roku 1897 ulów i przyborów pszczelniczych wpłynęło 2,956 rub.; z wyrobów blaszanych 1,500 rub. Zarząd '1.'owarzystwa składali
Wład. hl'. Brallicki prezes. E. Waydeł , adwokat
przysięgły,
wiceprezes M. Malinowski, Paulin
Dąbrowski

i K. Łuszczewski.
Towarzystwo hygieniczne. Na posiedzeniu To-

warzystwa hygienicznego dr. Polak odczytał uło
zony przez siebie Hzkic reg!1luminu Towarzystwa.
Regulamin zaznacza podział na sekcyę (biologiczną, hygieuy miejskiej, hygieny przemysłu , 11ygieny wieku dziecięcego, zdrojowisk, szpitali,
szkolnej itp.) przewidujc połączone obrady sekCJi, wytwarzanie oddziałów, utworzenie bihlioteki, muzeum, odc~yty popularne, wydawnictwa itp.
Ostatecznie postanowiono regulamin w potrzehnej liczbie egzemplarzy odbić i dort:;czyć
członkom komisyi wlnściwej, poczem w redakcyi ułożouej przez komisyę, wychukować w "Zcl!'owiu" z prośbą o nac!:,yłaui c uwag przed ostatecznem zatwierdzeniem regulaminu i wreszcie
poddać go o tatecznemu zatwierdzeniu rady.
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kraju.

Sieradz. Ka chień 10 b. m. zapowiedziany
jest w ~iera.dzu teatr amatorski, który odbędzie
siq nn korzyść tamtejszej stra7.y ogniowej OCllOtniczcj. Hepertual' składa się z 3-ch aktowej
'ztuki Michała Bałuckiego "Klub kawalerów"
bardzo wesołej, pełuej humoru i werwy. Próby
już rozpoczęte,
nmatorowie chcą bowiem aby
pu bliczność ubawihl się należycie, nie szczędzą
więc
ił i pracy,
aby przedst.awienie lHlało
się jaknapomyślniej.

Kalisz. Ur~adzona I:ltal'aniem Towarzystwa
ratunkowego t01;~cych szk ola pływania, w tych
dniach zostanie otwartą. Lekcye zarówno dla
członków jak i dla obcych odbywać
ię będą
w pierwszym ornnilmsie w f'1aly ch godzinach
codzipnnie. 8zezeg~łowe waru u ki ogłoszone będą
w jednym z numerow "Gazety Kaliskiej".
Częstochowa.
skarżają się na

~fieszkańcy
nis~czenie i

Częstochowy uobrywanie gał gzi
drzew, w alejach tamtejszych nietylko przez
dzieci ale uawet podobno osoby dorosłe często
na uczynkn takim zastać można.
Buchliwy na polu działaluości społecznej p.
.Ma.leszewski sekretar~ uypoteczny zajęty jest obecnie opracowaniem projektu założenia tu Towanyshnt wzajcmnego hedytu.
J edlla z chorób, jaka epidemicznie grasuje

ROZWÓJ. obecnie w Cz~stochowie jest ospa, która szczegól·
niej pomiędzy uziećmi zabiera dnżo ofiar.
Pomimo szeregu rozporządzeń, jakie wl:Hlza
wydała w celu zapobieżenia szerzeniu się
tej
strasznej ch()roby, ospa dotąd nie ustaje.
Łęczyca. SeminaryuUl tutejsze nauczycielskie
ukończyli następujący uczniowie: Agis'l.ewski Wacła w, llarallski Antoni, Bendziński Piotr, Borysiehko rfeodor, Czerczenko Jan, Dolińśld 8tani·
sław. Gandziarski
:'tauisław, Kamiński Franciszek: Kosmah;ki Władysław. Kwieciński Jan,
Kwiat.kowski Jan, Larionow Jan, Maron Bafał,
Pałczyilski Kazimierz. Pyzdrowski Józef, Sawicki
Stani 'ław, 8tańczak Jan, Stażyń:lki Walel'yan
i 8załwiński Felikl:l.
- W końcu zei;złego tygodnia osadę Grabów
pow. łęczyckiego nawied'"iła LUl'za z grzmotami,
bły:>kawicą i ulewnym deszc·/,cm. Podczas deszljzu
piOl'llll uderzył w aptekę p. Mackiewicza i uszko dził komin, oraz silnie kontuzyował właściciela
apteki, który na razie zemdlał. Poważniejdzych
następl:ltw nie było.

Korespondeneye.
J{l'akólll, 6 lipca.
Redaktor "Czasu u p. NIichał Chyliński wyjechał na kilka tygodni do Zakopanego.
Obowiązki w ' znstępstwie I:lpelniać będzie p.
U.udolf' Starzewsld.
Dnia Hi u. m. odbędzic się w kościele pp.
Felicyanek na Smoleńsku ślub p. Cypryana Ksawerego Godebskiego, syna rze~biarza, z panną
Idą Kailparkówną, córką profesora uniwersytetu
Jagiellońskicgo.

Do kryminału krakowskiego odstawioną zogrupa 53 wło~cian z pow. sądowego wojllickiego za udział w rozruchach .
Przesłuchani są już przez sąd wojnicki i pozostają pod zarzutem czynów karygodllYc!..: gwał
tu i rauunku.
Władze sądowe dą~ą do teg'), aby w toku
dochodzeń wykryć nietylko winę każdego, lecz
zaray.em pobudki i przyczyny działania.
8ledztwo i badanie aktów prowadzone będą
według jednolitego planu. Władze sądowe pragną
nadto jak. naj$pieszniej ukończyć śledztwo.
Ażeuy tego celu dopiąć, sąd krajowy karny
i prokuratoJ'ya. państwa w Krakowie otrzymać
mają czasowe pomnożenie sił w miejsce urz~dni
ków wydelegowanych do innych miejscowości,
tak, aby zakwnlifikowanie czynu, wydauie akt Ił
oskarżenia, załatwianie sprawy i ewentualnc wypuszczenie ol:ll<urżonego mogło nastąpić jak najrychlej.
Otwarta wczoraj wystawa artystyczna prac
uczeuic panny 'foli Certowiczównej, znanej i zasłnżenie cenionej rze~łJiaJ'ki, przedstawia się bardzo int~resnjąco.
Michał Bałucki, który od kilku tygodni nie
opuszczał mieszkauia, dotknięty cięźką niemocą,
powraca do zdrowia.
Zupełne wyzdrowienie spodziewane jest w krótce.
Wczorajsza, wieczol'llica w .Sokole" była serdeczną owacyą dla prezesa sympatycznej in.,tytucyi pana W ladysławlL Turkowskiego. ObchodzoJ.JO oktaw~ jego imienin.
Czel:lka młodzież akademicka, która uczestniczyła w obchodzie Mickiewiczowskim w Krakowie, nadesłała dla stowarzyszeń akademic/dcl! tlltej:>zyeh serdeczne wyrazy podziękowania za gostała

ścinność.

krynica, 6 lipca.
Pierwsze alarmy minęły, 11 tydzień ubicgły
przekonał najtrwoiliwszycl.J, iż rozruchy antiży
dowskie pozost.awiły Krynicq z okr~giem jej od
Muszyny począWS7.y w najzupełniejszym I:lpokoju.
rfo też cah~ falą zjeżdżają kuracyusze ze wszyst·
kich I:ltron $wiata i bez względu na wyznanie
znajdują wszystkie te same co dawniej zbawienne warunki leczenia i życia.
l{uch i popyt za mies7.kaniami znaczny, co
znamionuje, iż $ezon bqdzie pełny, to też radzimy wcze$niej z'l.mawiać mieszlmnia, aby nie pokutować
za to późuiej, guy wybór będzie
gol'!.~zy.

Niezwykle ożywił Krynicę przyjazd teatru
lwowskiego, który środowem inaugmacyjnem przed·
stawieniem .Kraju" zdobył odrazu całą publicz-
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nose, darzącą
Rzeczywiście
~vykollawcom
Zelazowski,

wykonawców salwami oklasków.
grano pr7.ewy bornie, d'l:ięki takim
jak pp. Gost.yusku, Zelazowska,
Chmieliiiski, i\. sztuka sama zrvbiłu

głębokie wrażenie.
To też łatwo przewidzieć,

ii jak roku zeszłe
go, tak i w obecnym teatr lwowski stanowić bę
dzie niepospolitą atrakcyę f;czonu, czeg'o dowodem była szczelnie zapełniona publicznością sala.
Dotąd przeważają goście z Królestwa, mniej
liczni z Galicyi, między którymi zuuważyłem
w loży lwowskiego posła do rady państwa dra
Dulebe.
Dotąd w zakładzie wodoleczniczym dra Ebersa ruch najwi~kszy, a sami nerwowi!
Najlepszy dowód jak za nadto nerwami ży
jemy, a zamuło ... sercem. :Mało kto leczy si~ na
Herce ... tak przYllajmniej t.wicrdzą tutejl:li lekarze,
cieszący si~ wielkiem Zauf<Lllielll kuracyuszów!
Pogod~ mamy śliczną, to też roi sili deptak
przy dźwiękach orkiel'ltl'y Wrollskiego, roją się
cudowne chodniki, po lasach i górach, i to nawet w nocy-niedawno całe towarzystwo o godz.
10 w nocy bawiło się jeszcze na szczycie "Mi·
chasiowejl- Roją się wszystkie placyki do ,Jawn
tennis'a," krokieta, kręgli i ćwiljzeń gimnastycy.nych-wszędzie pełno i wesoło.

Z PETERSBURGA.
P. minister spraw wewnętrznych postano1) pozwolić znowu na sprzedaż numerów oddzielnycb nPeter:;bnrskiej gazety"; 2) zawiesić
na miesiąc wydawnictwo gazety nBessarabiec".
- Czytamy w "Nowoje Wr. u: .Ministeryum
ilpraw wewnqtrwych opracowało projekt udzielellia mi~tstom i osadom w Królestwie Polskiem
$rodków celem pokryeia tych wydatków na utrzYIllanie administracyi miej:lkiej i różnych urządzeń, które przed znieilieniem prawa propinacyjnego ciążyły na b. właścicielach tych miast
i osad. Projektowany jest d wojaki sposób wynagrodzenia miast za stmty, spowodowane wskutek
zniesienia prawa propinacyjnego, a mianowicie:
l) wyznaczanie z sum sl\:arbu państwa corocznie
odpowiednich kredytów, z chal':lktcrem wydatków stałych i 2) lnu też spłncenie kasom miejskim i w osadach dochodów z prawa propina·
cyjnego. drogą jednorazowej wypłaty przez I:!karb
sumy pry.yllależnej im po skapitalizowaniu śre
dniego dochodu rocwego za czas od roku 1866.
- Według ilJforffillCyi "N owosti", maszyny
pis7.ące Uemingtona i inne, uie należące do kategoryi przyrządów dających dowolną ilo~ć kopii
mają wstęp wolny i władzc cellle pobierają tylko
-

wił:

opłatę celną.

- P. minister finanl:lów postallowił: Od dnia
1 (1~) b. m. określić uorm~ wydajności drożdży
z puda, zacieru w fabrykach drożdżowo-gorzel
niczych na -l i pół funta, wlącznie z domieszką
krochmalno
- Ponieważ z każdym rokiem wzrasta liczba
podań do władz nni wersyteckieh o uwolnienie
stud entów od wpil:!ów tudzież o stypendya i zapomogi, mini::;teryum o~wiaty wydało rozporzą
dzenie, ażeby prz.v zwykłych dokumentach mło
dzieży, wst~pującej
do uuiwer"ytetu, gimnazya
załączały z możliwie l1ajwi~ksz~l dokładno~cią
llllstępujące dane: 1) zujęcie rodziców; 2) z jak ich środków utrzymywał (;i~ llczell; i:l) czy pobieJ'al od kogokolwiek zapolUogi i W j.,kich rozmiara.eh; 4-) czy były uczeń gimnazyuUl, zostawszy
studcntem, może si~ utrzymywać na koszt rodziców, hewnych lub jakichkolwiek dobroczyńców,
albo te1. pouier .. ć od nicb za'liłki; 5) jacy wychowańcy gimnazyów li aj hardziej wymagają pomocy?
- Stosownie do art. 8 działu II Najwyżej
d, 29 kwietnia 189(j J'. zatwierdzouej uchwały
rady państwa o zniesieniu prawa propinacyi,
osouy i iustytucye, korzystające z tego prawa
w miastach, miasteczkach i ol:ladach. jeżcli chcą
otrzymać wynagrodzenie za pozbawienie ich powyższych dochodów, powinny podać do właści
wej komisyi propinacyjnej odpowiednią deklaracyę, w terminie półrocznym. od dnia. ostatniego
ogłoszenia. w
• Wiadomościach guberuialnych U
i stołecznych piilmach.

15"*

Z prasy rosyjskiej.
nNowoje Wremia" zamie~cilo ciekawy artyo rozwoju religii katolickiej na. W cbodzie
azyatyckim. Artykuł opiewa: nPierwsi mi 'youa·
rze holenderscy w Chinl:l.ch pojawili si~ w XIII
wieku. Byli to mnisi Franciszkanie. Przy końcu
stulecia (1288 1'.) w Chinach pÓłllOCllych już
istninł arcybiskup katolicki i kilku sut'ruganów
( wikaryuszów). Wkrótce jednak potem, po upadku dynastyi, opiekujący się misyonarzami clll'ześcianizm, który nie zdołał jeszcze zapuścić korzeni, uległ surowemu przesladowaniu i ljył dokuł

szczętnie wytępiony.
W końcu XVI wieku

(1592) jezuita Mateusz
Rici, z dwoma towarzyszami, wskrzesił dzieło,
zaczęte przez Franciszkanów i odtąd propaganda
katolicka uie ustawała już w cesarstwie chiń
skiem, podlegnjąc tylko od czasu do czaSu surowemu prześladowaniu, lub też wzmagała się
silnie.
Pod względem organizacyi kościelnej całe
pań:>two chiń$kie rozd7.ielone jest obecnie na.
pięć okr~gów, które Hię rozpadają na 27 wikaryatów kościelnych i d wie prefektury apostolskie. Ogólna liczba katolików w Chiuach, '''edług danych z 1'. 1898, dosięga 532,4-4-8. Oyfra
ta, porównana z danemi rzymskiej kongregacyi
propagandy z r. 1895, nietylko nie w ka'l.uje
wzrostu ludności katolickiej, lecz przeciwnie,
ujawnia znaczne zmniejszeuie się. gdy1. przed
trzema laty ogólna liczba katolików W) llOiliła

581,775.

Trudno dokladnie wskazać Vrzyczyny ta.kiego zmniejszenia się (o 50 tysięcy). Nie :wiadczy ono wszakże bynajmniej o upadku katolicyzmu w Chinach, gdyż w ostatniem trzyleciu
daje się spostrzegać zna,czny przyrost koticioJów
i duchowieństwa, miejscowego i zagranicznego,
oraz seminaryów i szkół.
Tak np. w r. u. lic'l.ą w Cltinaeh :39:30 kościołów i kaplic, przy których uyło 7fi9 mi yonarzy, 409 ksittży krajowców, 49 seminaryów
i 2,!H3 szkół; gdy tymc7.asem w r. 18$15 było
693 misyonarzy i i:l70 księży kn~jowców, 3fJ seruinaryów i 2,739 szkół.
Jel:!zcze na większą uwagę zasługuje organizacya misyi katolickich w Mongolii i Malldżuryi.
Obie te krainy do roku 1835 były pod opieką
mieszbjącego w Pekinie biskupa katolickiego.
Poczem prowincye, leżące ku północy od wielkiej Hciany, były wyłączone ze składu pekiń
skiego obwodu ko~cielneę;o i zjednoczone pod
wspólnym zarządem. Taki stan rzeczy trwał
jednak tylko dwa lata; 1'. 18"*0 Mandżuryę od·
dzielono od Mongolii i dano jej oddzielny wikaryat apostolski, przyczem rozdzielono na trzy
okr~gi: Mugdeń:>ki, Giryński i Cicikarski.
Zar7.ąd
duchowny wikuryatów apostolskich
mongolskiego i mandżurskiego jest w rękach cluchowieństw~L francu:lkiego, którego wpływ wogóle
przeważa w misyach katolickich państwa chiń
skiego. DHje się to wytłómaczyć tern, że misy e
rzeczone pOZOSt<lją od czasów Ludwika XYI pod
osobną opieką li'mneyi, kt0ra gorliwie · trzeźe
prawa protektoratu, przyznanego jej zarówno
przez Stolicę ŚW., jak i rząd ehilll:lki. ~Iandżu1'l:!ki
wikaryusz apol:ltolski, monsignor Wawrzyniec GiHou, wraz ze !;wym koadjutorcm, lllou:lignorem
Zoloje, lUieszka w \r lIgdellie.
Wszystkich k~\tolik\'"v w .Mandżuryi liczą obecnie 21.8:~0.
Oto szczegółowa tablica porównawcza:

189;)
15,830
5"*

1 D8
21. 30
160

2 !:l

30
l~

1'.

Lndno~ci katolickiej
Ko~ciołów i kaplic
Przy nidł misyonarzy

pej$kich
Księży krajowców
Seminaryów
~zkół

emo·

2

i)

117

Uczniow
~,632
Ochron
16
l i)
Dzieci w nich
1,152
1.372
Na mocy dekretu papieskiego 1'. 188:3, }longolię rozdzielono na trzy niezależne wikuryaty apostolskie: ~redni, wschodni i zachouni, w których
ogółem według :>prawozdania z 1'. 'b. liczą H,900
katolików, 55 kościolów i kaplic, 23 misyonurzy
i 11 księży krajowców, 35 szkół i jedno elllinal'yum. W 1'. 1895 było 10,000 katolików, 55 ko-
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~ciołów i kaplic, 16 misyonar;"y i 6 księży krajowców, 35 szkół i - żadnego seminaryum. Dane
te ~wiadc;"ą o znac;"nym w;"roście ludności kn tolickiej w ciągu ostatniego trzylecia, zaróvmo
w Mongolii, jak i w Mandżuryi.
Do Korei katolicy;"m dotarł ;"nacznie później
niż do Chin. Ouecna gospodarka kościelno·admi
nistracyjna na Korei wprowad;"iła konstytucyę
Gr;"egor;"a XVI, który r. 1831 st\Tor;"ył koreań
ski wikaryn.t apostolski, oddany również na mocy
tego aktu w ręce Towar;"ystwa paryzkiego misyi
'l.agranic;"nych.
Ouecllie, według ostatniego sprawo;"dallia, na
Korci lic;"ą:
r. 1898
1895
32,000
Katolików
22,420
~Iisyonar;"y
Księży-krajowców
Kościołów
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schronienie i gospodarswa rolne otrzymać zdoW wykonaniu tego lll'egulo''1'anemi zostały:
a) Wieś Rządowa Wid~ów, w ktorej po pr7.ybraniu zuac;"nej pr;"estrzeni lasów uformowano
30 osad rolnic;"ych, z których s;"esnaści~ wło
ścianom 7. da,yniejs;"ej wsi Wólki nadano.
b) Wieś R;"ądowa Zar;"ew, w której na grunta llndmiarowe t. j, pr7.ez włościan tamec;"nych
na lasach R;"ądowych zdawna pr;"ywłaszczone
c;"tery osady rolnic;"e uformowane i tyleż włościanow z wsi Wólki wyniesionym nadano.
c) Na odpadku leśnym pod Będzielinem ur;"ą
dwno nową zupełnie kolonią Stefanowem nazwaną z 15 osad rolnic;"ych składającą się, tam zaś
1a włościan z wsi Wólki ulokowano.
d) Dla komorników nares;"cie z Wólki urzą
dzono pod Augustowem ;" gruntów od Zarzewa
odciętych Porąb zwanych k()loni~ Komorniczą,
z \:lO osad ;"loźoną, a wedle dawniejs;"ego prze·
zwania leśnego Porąh na;"waną.
Akta dotyczące się takowych regulacyi przedstawiają się
bezpośrednio
komisyi R7.ądowej
Przychodów i Skarbu jako w przedmiocie ue;,,pośrednio tejże komisyi Rządowej
dotyczącym
w tym jednak miejscu nadmieniło się o u;"upeł
nienin powyźs;"ej c;"ynności, a to celem przekonHnia, źe llaj przód ws;"yscy gospodur;"e rolni
a nawet }' omornicy niegdyś wzniesionej skutIdem regulacyi osad jako wyżej "si Wólce
miesz(';"ący się pr;"ynależnie be;" jakiego bądź
wynikłego lub wynikną
stąd mogącego sporu
polokowanymi zostali, i że powtóre pomimo ;"ajęcia wsi R;"ądowej Wólki i innych r;"ądowych
realności na rzecz Gminy miejskiej M. Łodzi ku
regulacyi tyle razy wspomnionych Osad, Skarb
Publiczny nijakiego w swym docho{hie nie do;"na us;"czuplenia bo po upływie lat wolnych
z gruntów zarosłych wł()śeianów akordowanych
mieć będ;"ie plus nad dotychcza:'Jowy dochód
jako to:
złp. 1207 gr. 10
Z wsi Widzewa
17
a4:8
Z wsi Zarzewa
471 " 7
Z kolonii Stefanów
95 " 28
Z osady Porąb

l\fakombove. Łodzie ich, unoszące po dwóch lud;"i, mają 18 do 30 stóp długości, a tylko 18
cnli s;"erokości i pół cala grube boki. W łodziach
tych, poruszanycb s;"erokiemi i długiemi wiosła
mi, pod::!uwaj'1 się myśliwcy do śpiącycb hippotamów, bez najmniejszego pluśnięcia. Zhliżyws;"y
się do zdobyczy, jeden z łowców, harpunista, odkłada wiosło na bok i podnosi się powoli. I oto
stoi wyprOl:!towHny, bez ruchu, z pociskiem w wy1 ciągniętym nad głową ręku,
czekając zupełnego
zbliżenia się do zwierzęcia, aby je ugodzić w samo serce. Podczas tegl l natężonego i bacznego
oczekiwania musi jak najstaranniej ;"achowywać
równowagę: Towarzysz jego leży w łodzi gotowy do cofnięcia jej natychmiastowego w razie
potr;"eby. Napadnięte znienacka i ranione zwierzę
rzadko odpowiada w pierwszej chwili obronnie
wrogom swoim; najniebe;"pieczniejsza chwila przychodd dopiero później. Zakrzywiony bak c;"yli
harpuna przymocoWant1 je ,t do mocnej, długiej
liny, owiniętej około rękojeści. Gdy żelazo utkwi
mocno w ciele zwierzęcia, lina się odwija, a drą
żek rękojeści powstaje na powier;"chni wody,
unos;"on,Y przez nią. l\Iysliwcy chwytają za ten
drążek i ciągną linę (lo siebie. Gdy uc;"ują, że
natężenie jej nieeo zwalnia, gotują się do rzucenia nowej harpuny, w chwili, gdy olbrzymia paSMza ltippotama z pr;"craźliwem krząkaniem pojawi się llud wodą. W tern !:ltadyum uderza czę
stokroć potwór o leciuchną łódkę, porywa ją i
drmgoce w potężnych s;"czękach swoich. j-lk
wiotki badyL lub też ro;"bija jednem uderzeniem
ciężkich swoich nóg tylnycll.
W takiem położe
niu po;"bawieni łodzi łowcy, zanurzają się zwykle natychmia::!t pod woclę i płyną w ten sposób
do brzegu, podc;"as gdy ogłupiałe i wściekłe
zwier;"ę napróżuo wrogów swoich s;"uka wokoło
l:!iebic. Jeżeli zwierzę zO:'Jtało ugodzonc tmfnie
kilkoma harpunami naraz z różnych łodzi, wów··
czaB
załoga ich chwyta ;"a rekoieści
i oiaO'nac
..
"
J
.0
o:
lmę ku sobie, dosłownie ro;"rywa zwierzę żywcelU po kawałku, aż wreszcie uplywem krwi
zdechnie. Niehe;"pieczeństwo tych łowów powięk
sza jeszcze i ta okoliczność, iż jak tylko krew
" - - zbroczy wodę, natychmiast przywabione jej za-------.
Razem złp. 2123 gr. 1 pachem ściągają ze wszech stron krokodyle, c;"ybając, czy im przy tej sposobności schwycić się
Że zaś wedle etatu intrat z kluc;"a Łódż
nie
uda. Biada nurkom, jeżeli, wyrzuceni z ło
24
pro 18 / 25 to jest po wcieleniu folwarku Stara
{hi,
dostaną Hię w czujną tych rozbójników obła
Wieś miał docbodu Skarb Publiczny jako to:
wę. Jak wid;"imy tedy, żadne łowy, oprócz chya) od Gromady wsi Wólki:
aa) Czynsw
złp.
94:0 gr. 22ł ba indyjskich na tygrysy, groźniejs;"ego nie Pl,zed·
stawiają niebe;"piec;"ellstwa.
To też tylko z ojca
hb) 2a paIlszc;"y;"nę (dona
syna
oswojeni
z
tern
niebe;"pieczeństwem dziel162
24
chodu antę lnianego)
ni Makombove, poświęcają !:lię temu ;"ajqciu, któb) Z młyna uprzywilejore
w m;"ie pO\Tod;"enia hojuie sie opłacn mieso
,yancgo Lamus c;"yns;"u
150 " 28
bowiem
i kły hippotamów mają {v handlu' wieiką
c) Z rybołówstwa nR Mły.
warto~Ć.
nie Lamu::!
11
łali.

~3

3
27

1
1
31
28
Ue;"niów w nich
335
180
Ochron
2
l
D;"ieci w nich
362
159
Pr;"yrost w ciągu tr;"yleeia znaczny!
Do Japonii chr;"eściani;"m wnieśli jezuici (św.
:Frallciszek K.sawery w XVI wieku). Po długiem
prześladowamu, które niejednokrotnie omało nie
wypleniło katolicy;"mn, propaganda religijna, Z!l<lzynając od stulecia ubiegłego, zdolała w Japonii
tak się w;"mocnić, że Papież Gr;"egor;,,; XVI uznał
;"a konieczne otwor;"yć niezależny wikaryat ja-

Seminaryów
S;"kół

poński.

akty papieskie ro;"d;"ieliły Japonię
c;"tery decy;"ye: tonkińską, oSMką, nagasacką
l chadacką, które to oddano pod protektorat towarzystwa francuskiego misyi ;"agranic;"nycb. Według sprawozdania z r. b .. wc wHzystkich clyecezyach japońskich jest 52,170 katolików (w tej
lic;"u.ie jedna tylko nagasacka obejmuje 33,700),
kOŚClOlów 220 i 351 posterunków misyonar::!kich.
sprawo;,,{hllliu za r. 189:5 wyka;"ano: katolików
40,9<>0 (w dyece;"yi nagasackiej 30,(00), kościo
łów 180 i 305 posterunków misyonarskich.
Powyźs;"e re;"~lltaty propagandy katolickiej na
<lalekim Wschodzie, ;"dobyte drogą ogromnych
Qfiar, ;"arówno w llld;"iacb, jak i pieniąd;"ach, dowodzą jak wicIe ;"nac;"y wytrwałość. Niem;" s;"erzenie katolicy;"mu na Wscbod;"ie nie rokowało
żadnych nadziei, kroczył on wązkiemi ścieżkami,
aż nal'es;"cie stworzył subie szerokie drogi. W sto sunku do ludności cesarstwa chińskiego ogólna
lic;"ba katolików jest nie;"uaczna; ale jeźeli weźmiemy pod uwag~, że główne siły katolicyzmu
sknpify się w ogniskach nadmol'l:!kicl1, które jeSzcze odegrają wielką rolę w losach Chin, i że
z tych środowisk powoli cillgnie się nić do głębi
l>~ilstwa, to ~jawisku temu tr;"eba przypisać donIOsłe ;"naczeme, ;"wła"zc;"a w "TlLnic;"ących z nami krainach".
t:l

Piątek,

Powyż::!ze
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Razem

N a tera z

złp.

1265 gr.

1-!~

zaŚ:

Przybywa mu jako wyżej z wsiów Zanewa,
Wid;"ewa, kolonii Stefanów i 013ady Porąb dochodu złp. 2123 gr. 1.
Po potrąceniu ;"atem powyżs;"ej skutkiem regulacyi osad Łód;"kich utraconej intraty, mieć
(Dalszy ciąg-patr;" M 151).
będ;"ie pomimo to wiqcej jak dawniej dochoOelcm wszaIde uforUlowania w taki sposóh du ;"łp. 857 gr. 16!.
3. W miejsce ;"ajętej Osady Służbowej Strzel'" !l1 0wie będą?ej osady zaj~ły hyć musiały t.ym
kOncern ro;"malte tak R;"ądowe jako i prywatne ce obrębu Łódź wyd;"ieloną została inna osada
z 15 morgów składająca się za grunt zn~ l\larrealności, !dóre powyżej już po s;"c;"eg-óle są
"'ykazaneroI. Naturalnym wiec z teO'o Rklltkiem eychą ;"wany do UI~ytkn nadleśnego lH·1.eznac;"owYllikła potr;"eba obmyślenia· środkÓw indemni- lIy wyznaczono 6 morg6w gruntu w lesie od De~acy~ osób na ;"ajęcilL takowych s;"kodować ma- . donia pr;"ez proces odzyskanego pod Garbamią,
z którą indemni;"acyą położoną ;"ant;"em wynaJących na celu. W jaki sposób mieszc;"anie Łód;,,
cy, niemniej p~'oboszcz tameczny, ;"ajęte onym grodzenie strażnika leśnego za grunt pr;"y regu11a pofol'mowame placów tkackich grunta sa lacyi jnk wyżej Osady Sukienniczej utracony.
~yindemnizowanemi, tudzież jakie wynaO'rodze:
(D. c. n.).
nIe dla proboszcza Łód;"kiego za odstąpi~ny na
}ll'zęd;"ai.nie ba wełnianą młynik wraz;" przynależuemi do niego gruntami ;"npe"vnionem zostało,
a ~lakonieo w jaki sposób W ójtowstwo Zarzew?k!e. nabył.o się, to )es~ ~yyżej przynależnie wy.)USulOnem l uspraWledhwlOnem. Po;"ostajc wiec
Jedynie sposóh uskutecwienia tegoż co do i~
Łowy na hippotama. które t.ak pięknie opinyeh realności wykaznć, co się dopełuia jako to: suje Sicnkiewic;" w pamiętniku z pobytu w Afry1. Dawniejs;"a wieś Rządowa Wólka, której ce, teraz znnlaz~y nowy opi::! w ' zapi::! kach Licałe terytoryum na :urządzenie osady w mowie vingstonu, świeżo wydanych. Sławny podróżnik
~~dącej zajętem być potr;"ebowału, podległa skut- tak pis;"e:
lem tego zupełnemu ;"nis;"czeniu. Celem zatem
Ze wszystkich łowów. wymagaj;lcc he;"sprzec;,,Przynależnego
pomieszczenia wło~cian z wsi nie najwięcej zręczności, od wagi. sily i krwi
'IN ólki WJTuO'ować
sie- mianvcb
!lrzedsiew;"ieto
zimnej, są niewątpliwie łowy na llippotamy we
o
J'
C"
POl'egulowanie w taki sposób innych wsi Rządo- wnętrzu Afryki. Wybiera się zwykle na nie pew'1Vyeh iżby w onych już włościauie pożądane na liczba myśliwców z dziada prad;"iada ;"wanych

Ostatnie

I

Małeryały

do Historyi łodzi.

vi

noZ}I AI 'r o8CI.

wiadomości.

W Izbie

wło~kiej.

Na posiedzeniu Izuy nowy prezydent gabinetu,
gen. Pelloux, ;"łoiył oBwiadczenie ministeryalne,
Oświadczył, iż r;"ą<l postawił sobie za zadanie
be;"warnnkowe utrzymanie por;"ądku, ochronę istniejących nr;"ąd;"ell i l:!pofeczeństwa, uspokojenie
umysłów. wreszcie na ;"ewnątr;" utrzymanie pokoj u i najleJl'~zych stosnnków ze ws;"y::!tkiemi zaprzyjaźnionemi i sprzymiel'zonemi mocarstwam:.
Rząd dąży do poprawy polożellia ekonomicznego
i finansowego, jak również trudnych stosunków
pośród części lndności.
Za najpierwsze swe ;"adunie uważa wynalezienie środków, w celu zmniejs;"enia ogólnej potrzeby, która w wielu miejscach
po łużyła. ;,,;t pretekst do wywołania ostatnich pożałowania godnych rozruchów.
Uc;"ynić to Zl'es;"tą 'loamierza be'lo ;"r;"ądzenia ujmy solidności
budźetu.

Program

l';"ądu

jest następujący: praca, spokój,
kraju. Uto polityka, od
ponownego podniesienia

spmwiedliwoHć, obrona
której r;"ąd oc;"ekuje

kraiu.
'N astępnie minister przedstawił pr;"eclłożenie o
prowiwryum budżetowem do końca grudnia.
boa n;"ml}a słabą większością wybór deputowanego Nofl'i wrrurynie.
W ro;"prawie nad o~wiadczeniem r;"ądu brali
ndział deputowani: Barzilai i Luzatto ra.dykalni,
Ferri socyalista i Vischi 1\ lewicy.
Pelloux dodatkowo o~wiadc;"ył, iż ;"amiel';"a

ROZWÓJ. -Piątek, dnia 8 lipca 1898 r.

6
przeprowadzić następujące
ratyfikacyę stanu ohlężenia,

projekty do ustaw:
przymus pobytu) prawo administracyjnego odroczenia 'wyborbw, militaryzacyę personalu kolei żelaznych.
Obiecał
progrllm swbj przedstawić w konkretnej formie i
przedłożyć Izbie szereg projektów do u:;taw w listopadzie. Będzie usiłował ograniczyć rozl-;głość
terytoryum, pozostającego pod praweiL o stanie
obleżenia.

W Senacie

Pelloux uczynił takie same oświad

TelegranlY·
Bruksela, 8 lipca. Don Carlos oświadczył, że
zawarcie pokoju w obecnej chwili równałohy się
zdradzie, spowodowałoby utratę kolonij i stanowiło sYbnał do zbrojnego powstania.
Londyn, 6 lipca. Pod Sable Island, na wysokości

I

rumuńskiego.

Madryt, 8 lipca. Dzienniki opozycyjne domagają się gwałtownie ustąpienia gabinetu,

wienia
dacyi.

i-:') Redakcya "Rozwoju" może zapewnić Szan.
Panu, że nigdy i pod żadnym względem nie występuje i nie występowała przeciwko osobistościom. Tern więcej nie miała na celu, aby te
zarzuty stosować do 81'.. p. Markiewicza, inży
niera powiatowego, którego działalność, po za
niezuleżnemi faktami od niego, była zawsze pożyteczna dla wzrostu dróg położonych w jego
powiecie.
Ale z drugiej strony jest niezbitym faktem,
że szosa Konstantynowska jest bardzo ważnym
Hrodkiem komunikacyjnym, takiej drogi nawet
. w czasie reparacyi nie mOżna całej zamykać
owszem trzeba się starać, aby naprawa trwała
krótko ! odbywała się małemi kawałkami, wtedy
Skrzynka do listów.
łatwo zrobić objazd chociażby rowem, jak to
często praktykuje się przy innych drogach, dlaDo Szanownej Hedakcyi "Pozwoj u!"
Na artykuł podany w "Rozwoju" o szosie tego wystąpiliśmy przeciwko przed iębiorcy Konstantynowskiej, uważam sobie za obowiązek gdyż rzeczywiście, jakkolwiek prawnie jest w porządku-zasługuje na skarcenie.
odpowiedzieć i zbić zarzuty poczynione w tym
artykule.
1) Szanowna Redakcya, pisząc o szosach
niepodobna aby nie wiedziała, że zarządz;ającym
Sprawozdanie targowe.
na szosach jest bezwarunkowo inżynier, i że za·
rzuty c\'.ynione przedsiębiorcy musi wprost brać
Piątek, d. 8 lipca
do siebie.i-:·
- 92) Żadna robota rządowa nie może być roz- Żyto mIejSCOWe wyU. za 232 f. ;}._I cło 5.50 rs.
Pszenica
2-12
8.20
.,
8.45 n
dawaną tym lub owym osobom, tylko mnsi być
"
"
"
"
Jęczmień
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" 202 " 4.60 " 4.70 "
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miejs.
Gdyby radca Meyer miał zamiar zająć się
"
Owies
1-12 " 3.60 " 3.80 "
temi robotami na szosie, byłby stanął do licyta"
"
Kartofle
250 " 2.70 " 300 "
cyi, ponieważ kto inny prowadzi roboty, najlep" 97 " ] 15 "
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120
Koniczyna plac Bałucki
..
szym jest dowodem, że się o nie nie ubiegał.
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Wiedeń , 8 lipca.
się

w

Pozawczoraj i wczoraj odDalmacyi kilkakrotne trzę:;ienia

ziemi.

Tampa, 8 lipca. Austryacko-węgierski okręt
"Mary a-Teresa " przyuył tu z 77 zbiegami na pokładzie. Załoga okrętu była świadkiem bitwy
w Sant-Jago. Komendant jej, kapitan Ripper otrzymał następnie od admirała Sampsona pozwolenie wzięcia na pokład poddanych zagra!1 icz nych z Sant-Jago. l\liędzy innymi znajduje się
na pokładzie konsul włoski z rodziną, oraz rosyjski urzędnik konsularny i jeden poddany au-

"

była przyjęta?"

stryacko-węgierski.

Paryż, 8 lipca. Na wczorajszem posied~enit~
izby deputowanych, deputowany Castelli wniósł
interpelacyę do rządu
w sprawie Dreyfusa.
Castelli powiedział, że jeżeli nie ma praw dostatecznych, na których podstawie rząd' mógłby
wystąpić pr\'.eci w pr\'.yjaciołom Dreyfusa, naówczas rząd powinien złożyć w izbie takie prawo',
a iz1)a prz;yimie je natycbmiast. Kraj-mówił
Cadtelli-czeka na formalne oHwiadcz;enie ze stro~
uy rządu. N'a interpelacyę odpowiedział minister
wojny. Armia francl1Rka jest tak siluą, że nie
potrzebujc ukrywać się po\'.a specyalnemi usta"ami. Kmjowi rząd może odpowiedzieć tyle, że

rządu

ustanotymc\'.asowego i ro\'.poczęcia likwi-

~finister marynarki podał się do dymisyi, której jednak nie pr\'.yjęto, ponieważ cały gabinet
odpowiedzialny jest prowadzenie wojny.
Rząd zdecydowany jest na dalsze prowadzenie wojny. W drożono śledztwo, poniewa;;, okazało się, że na krzyżowcu "Infantka Marya Teresa" działa po kilku strzałach tak siq zagrzały,
że niezdolne były do dalsz;ego użycia.
Panuje obawa, że amerykanie przystąpią obecnie do blokady HawanYi oraz do nowego ataku na Portorico.

Paryź , 8 lipca.
Należący do floty admirała
CHmary pancernik "Pebyo" pozostał wIsmailii
z powodu zepsucia się maszyny.
były

moina by wykonać. Po zamknięciu szosy, objazdowc drogi były wskazane, a polecenia wysłane do wójtów gmin, ażeby nad temi drogami
mieli czujny dozór.
5) ;)zanowna Redakcya dziwi się, dlaczego
szaber jest wydobywany i przewożony na dalszą
szosę-łatwo odpowiedzicć, bo nauka, w kazuje,
że nie brukuje się na szosie (szabrze) ale wprzód
się brukuje i dopiero roztłypuje się war twa szabru, którą się walcuje. Na tak zbytkowne szosy
niemamy funduszów.
6) Ostatni zarzut co do wolno prowadzą
cych się robót, również upada, wobec tego, że
przedsiębiorca ma termin ukończenia robót 1 (13)
września b. r.; gdyby w terminie robót nie wykończył, będzie wedle kontraktu codziennie pła
cił znaczną Imrę, i ja wtedy istotnie byłbym winnym przed ogółem za to, ii nie przewidziałem, że
roboty są prowadzone niedołężnie. O to obawy
niernam, bo robot.y będą skończone przed terminem.
Na robotach, na których często bywam, nie
widziałem ani kalck, alii niedołęgo w zresztą
kim roboty s~ wykonywane do mnie to nie należy, aby tylko roboty bjły dobre, zgodnie z koSil torysem i w terminie skończone
\V imię więc słuszno~ci upraszam :'zanowną
Redakcyę o pomieszczenie mego
objaśnienia.
Tnkie zarzuty są zbyt bolelme dla ludzi także
pewnej nauki te0hnic\'.nej, a na tyle uczciwych,
źe dobro społeczne również gorąco leży im liU.
sercu.
Z s\'.acllllkiem 1. Markiewicz.
Inżynier Budowniczy powiatu.

jest a.bsolutnie pewnym winy Dreyfusa. Gdyby
rz;ąd pewności tcj nie posiadał, Dreyfus nie pozostałby w więzienin ani jednej cbwili. Minister
wojny zapowied\'.iał następnie, że jutro wytoc\'.ony będzie przeciw Esterbazyemu proces dyscypliuarny. Oświadczenie ministra wojny wywołało
powszechne zadowolenie.
Kraków, 8 lipca. Wszędzie panuje spokój,
w paru tylko miejscowościach były małe rozruchy. Rada miejska podała petycyę o zniesienie
stanu wyjątkowego w Krakowie, gdyż miasto na
tern dużo traci.
Waszyngton, 8 lipca. Senat; ucbwalil 42 gło
sami przeciwko 41 anneksyę rzeczypospolitej
hawajskiej.
Wiedeń , 8 lipca. N a niedzielę zapowiedziano
konferencyę przywódzców lewicy, którzy mają
z;adecydować, czy niemcy wezmą udział w naradach z hr. Thunem.
Wiedeń , 8 lipca. Król Aleksuder serbski ma
w przyszłym miesiągu odwiedzić dwory austyjaci rosyjski.
Książe Ferdynad buł!rarski odwiedzi hóla

czenia.

Nowej Szkocyi, osobowy francuski paruwiec
"Bourgogne" zetknął siq z angielskim statkiem
handlowym nCromartshire". Udel'zenie było straszliwe. nBourgogne", uderzona w bok prawy,
w jednej chwili pogrążyła się przodem w morze.
Cały bok prawy okrętu \'.gruchotauy. Z pasażerów
pierwszej klasy, których kajuty znajdowały się
właśnie na prawym boku okrętu, nikt nie ocalał;
z pasażerów klasy drugiej, czyli z boku lewego
uratowano 160 osób, które odpłynęły na szalu pach okrętowych. Wszyscy oficerowie wra\'. z kapitanem utonęli. Okręt nCromartsbire" sam cięż.
ko uszkodzony, bardzo słabą mógł nieść pomoc.
"Bourgogne" wiozła z Nowego Jorku do Hawru
500 podróżnych, z których 360 utonęło. Przyczyną katastrofy była gęsta mgła.
Sprawcą katastrofy był podobno kapitan okrętu, który nie
ominął statku "Cromartbshire", pomimo dawanych
przez ten okręt sygnałów. Prawie wszyscy pasażerowie klasy S-ej pod pokładem ocaleli, gdyż
jadący w tej klasie włosi nożami torowali sobie
drogę do szalup, kobiety zaś i dzieci były po
barbarzyńsku odpychane, a nawet zrzucane do
morza. Załoga przeważnie odznaczała się tchórzostwem. Jak bohaterowie poczynali sobie ka19itan
i tr\'.ej księża katoliccy, którzy klęcząc na poldadzie tonącego statku, dawali tonącym absolucyę
"in articulo mortis". Wszyscy trzej zginęli. W czasie katastrofy miał być w pobliżu jakiH nieznany
trzeci okręt.

• g 154

I

3) Niewolno ustawiać kamieni w lesic miejskim' o ezem \'.apewne Szanowna Redakcya także nie wiedziała, ale l1awet gdyby było wolno,
to i tak wzdłuż lasu, drzewa i grunt bardzo nierówny, nie pozwoliłyby ustawiać szeHcul~lÓW
z kamieni, a do obliczeuia kubicZlloHci dosta wionych kamieni przy odbiorze takowych przez komisyę, sześciany musz;ą stać na równej płaszczy
źnie, i tylko na szosie było miejsce, inaczej odbiór byłby niemoźliwy.
4) Na szerokich szosach jak np. państwo
wa z Warszawy do Kalisza, można prowadzić
roboty brukarskie na polowie szosy, na naszych
gubernialnych, szerokich tylko 30 stóp, po ustawieniu jeszcze sześcianów sążeń szerokIch, w połowie lJezwarllnkowo brukować niepodobna, bo
na 11ł stopach s\'.erokości, czyż podobua mijac.
się WOWlll, a cóż dopiero mówić o wykonaniu
robót niwchtcyjnych, gdzie w wielu miejscach
trzeba było robić zbiórki, a na 1/4 części szosy
robi się llasyp mający do 4 stóp wysokości.
P rzy tego rodzaju robotach droga musi być
hezlYarllnkowo zamknięta, bo inaczej robót nie

Ceny na rampie

łód\'.kiej.

Żyto wyborowe 90- 9-1
Jęczmień pastewny
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l STA PRZYJEZDNYCH.
HOTEL V[CTORIA.
Babowiez z Berdiauska, Lipma1l0willZ Z Uadsl,:a, Wj~niew~ki z Nikopola, L~I~ki z Warszawy, Kelcler~ z Odeasy, Iwanow z ){o kw}', lloehne
zo Zgierza, LOl'atkiewicz z Zbieraka, Stlcmuud z Rygi.
GRAND IIOTEL. 'Viktor llrausewtter z Budapesztu,
Radkiewicz z "'arszawy, Delltseh z Tomaszowa, Kal'ol
Tfeego z 'Wrocławia , Bielikow z PetersbllT;J<I, Berachstm
z Odessy, Kohll z Częstollhowy, Agrzemou. Matuszews '{j
z Na ~ hiezewouia_ Bamu z Brzezin, Rcutel z .Juriewa.
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Rozkład Pociągów
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* 7. t9 1
*5.4-*
6,27
*5,13
1,46
11.12
*-;'40 1
6,00 10 1:U5
3,00
5,00
35
* 6,23
fI. 1
2,08
9,23 10,0
7,3Q
12,06 12,38 _
I
*2,33
\I,2il 12,29
9,25
4,13 \
*4,15
1l,.J1
2,4 7 * 6,19
*5,11
12.55
4.0t " 7,28 ,
*5,52
2.02
5,07 * 8,36
6,10
i5
5.:~0 * 9,00 \
6,05
1,50 1 5,00 .... 8,HO
2,
4,09
*9,56
7, 04 1

(1 c h o

*2,03 * 4,01

6,32 1
* 5,03
*12,38
*10,13

-

*10,36 * 1,06
* 3.51
6,35
11,40
*U.U;
*12,3U *11,55
4,'tI

- I

*9,:~5

I

8,05

o

Louzi do stacyi

* 1,19

*11,03
* 9,20
'*8.53
12,:l:-l
* 3,07
* 1,21
*li,:l5
*11,21
*11,00
*11,25
1,0*

Pracownia krawatów

(Letni).

p r z y c h o d z

Ł 6d Ź

oM 154

dnia 8 lipca 1898 r.

9,20

az

Ł 40,l O'

Z*i ,12 *10,52

przy ulicy Piotrkowskiej 92, IHe piętro lewa oficyna, ostatnia sień, mieszk 74.

- -.....- - - -'d o Ł o d z i

li,

8,33
7,00

11,53

7,11
* 3,16
*li,43
* 7,54
6,30
* 5,25

10,16
*5,35
9,35
8,20

-

Przyjmuje do roboty krawaty z własnego
naj nowszych
i pierze che-

3,28 * 7,09 *10,05 i powierzonego materyału, według
5,51
l żu1'llali, oraz przerabia stare, czyści

-

10,.!5
8,20
7,05
6,02
* 5,40
* 5.45

5,0'*1
1,bti
*12,01
*10,38
*10,10
*10,20
1,0.!
'k

*

"Józefy"
~

d

d o
12,56 [

2,15
8,45
* 5,29
*1,04

~'!~

~

*

=

9,06
2,30
. 9.42
*12,27

I

micznie po cenach przystępnych. Tamże

ubiera się kapelusze damskie nader gustownie,
od 30 kop. Specyalność: kapelusze do teatru tiulowe i koronkowe.
'
-----------------

}~:~~

1* 7,35
* 10,38
1,42 * 6,00 * 8,25
11,38
3,45 * 6,10
2,37
10,3.!
1,26
9,05
8,35
1,05
9,25
1.301
* 9.54 * 7,29

polka

Młoda

z przyzwoitej rodziny, z wykształce
niem, znająca wybornie jęz 'ki francuski, niemiecki, rosyj.·ki i polski, poszub\je odpowiedniej posady lub zajr.cia na godziny.
Oferty dla

n.

K. w redukcyi

"Ho~mojll'"

W Szkole prywatnej przy
ul. Zachodniej:\o ;)fl

Naj "ryz ej zatw ierdzone 'rO\varzystwo Alrcyjne
FABRYKI WYROBÓW ŻELAZNYCH

lekcye wakacyjne
rozpommą się

Thomas.

Wł. Gostyliskii S-ka
:Filia

w WARSZAWIE.
w Łodzi, ul. Piotrko\vska ~

Z upowazllleuia wyższej "ła
dzy naukowej otw<H'zyłem w Łodzi
przy ulicy Ew?ngielickiej N2 18

Szkołę prywatną

81.

Składy własne Warszawa, Petersburg, Moskwa, Charków, Ryga.

Lekcye wakacyJne rozpoczną
1 lipca. Zyczący przydo Gimnazyum, ,'lokoly
Handlowej i Szkoły Rzemieślniczej
zgłaszać się mogą codziennie od g.
3 do g. () popołudniu.

Poleca meble żelazne, jako to: Ł6żka angiel::skie i wiedeńskie, łóżeczka dziecinne i kołyski, wózki dziecinne, meble ogrodowe, welocypedy dziecinne,
umywalnie, klozety pokojowe rozmaitych system6w; wyroby blacharskie, jako
to: wanny, konewki, kubły, bidety, szafliki etc. etc. lodownie pokojowe
wszelkie naczynia kuchenne, wchodzące w zakres g08podal'!:\twa miejskiego
i wiejskieO'o.
Własna

Wielki

skład kołder

watowych

si~ z duiem
gotować się

Aleksander Zimmer
18. Ewungielick.t 1,.

wykończa

tapicernia

1 lipca.

materace wszelkiego rodzaju, pood rs. 5 za sztuke.
i jedwabnych oraz kołderki dziecinne w)Tobu E llllll)- R a 111-

czą wszy

wełnianych

,y 4-1d. szkole Realnej

p o l cl t po cenach fabl'ychnych.

Filja przyjmuje obstalunki na konstrukcye

żelazne.

J.MEJERA
""\y ~chorlllia 'i-1

"'"~""" !=,yzllowienie.
i

VV znowienie.

azeta Polska

I
I,

pis:r.:n.o polityczne., społeczne
i lite:rackie.

I

lekcy e wakacyjne rozpoczęły się
dnia 4 lipca r. b.

WARSZAWA ILUSTROWANA.

"Stara.,,~ arszawa ,
1XT

"

Po upływie (j ruiesięcy, na które "Gazeta Polska" była w grudnin
)'. z. zurukniętit przez p. Ministra spraw wewnętrznych, pismo nasze za- . Tomów 2, z 80 drzeworytami, wydanie ozdobne. Cena
czyna wychodzić od l-go hpca r. b.
I księgarska rs. 2, w oprawie rs. 2.40. Dla prenumeratorów »R07.woju «
Zawiadamiają~ () tem publicZllOM polską, Redakcya uprzejmie pro i
tylko IS. l i za oprawę w pl6tno angielskie, z wyciskami 40 kop. (Dwa tomy opraQ wczesne nadsyłallle zamówieil pod tym samym co poprzednio adresem:
wion~ ą razem).

WARSZAWA, Warecka 14,

(Jcua "Gazcty Pol~kiej" z }lrzellylką pocztową: kwartalnie rs. 3, półrocznie r~. 6,
w War~zawi\J z odno~zeui()m: micllięczuie k. IlO, kwartalnie 1'6. 2,-10

Redaktor i wydawca Jan Gadomski.
-----------:----li1M~I1~.~~~~~i5~;a;~

Do wynajęcia w le!lie Ruda Pnbianicka, różne letnie
w mOJeJ pensyi
lipca n. st.

'*

Wiadomość

Goppert.a
fabryka kapeluszy.
11

zaczynają

IDę

Marja Berlach,

i. lVolfa,

Ewangelicka 9.

861

dnia

li

Stara Warszawa zawiera historję miasta i wzrost jego.
Tom I zawi'e ra:

lI

1) Błogosławiony Ladyslaw z Gielniowa, Patron WanzlLwy Przedhititoryczne
dzieje mia~ta. 3) W'arszawa za Panowania KHiążąt )Iazowieckich i Czerskich . .J.. ) .Jazdów. 5) Ksiąze Jauusz Starszy, Auua Kiejatutowna, Boles11Lw IV. 6) Prawodawstwo ua
Mazowszu. 7) Dawne mury. 8) 'Wewuętrzne dzieje miasta. Hozwój 'Varszawy. 9) Zabytki mularskie i kamfeuiarskie w Warszawie 10) Królowa Boua. Anna ,JagiellonkIl
w 'Varszawie 11) Zamel<:. 12) Pieczęcie Książąt na Czertikn i 'Yartizawie . 13) Początki Nowego Iiasta i Sto unek tegoż do Starej 'Yarszawy. Dawue 'Yododągi w Nowej i Starej Warszawie. Kościół Panny lIiaryi.

Tom II.
1) Sztuka, Rzemieślnicy. Kolnmua Zygmuuta III. 2) Zabytki ŚhlHHl"skie VI"" '''ar6zawie. 3) Dalsze losy Jazdowa. 4) Uatusz, Burmistrze, Dochody Miasta. l ~tallowienia
i nadania Królewskie. Grunta miejskie. Czynsze, Ulice. 5) Dawne Naczynia apteczne
u K. Wendy w Warszawie. 6) Kościół P. Maryi, na 1\'owem lIIieście. 7) Fukier, 8) Otwarcie Iustytutu 'Yód Mineralnych w OgrOl1zie Krasiil~kich. 9) Pieuiądze, )[elluice,
1lfiullcarz. 10) Brama Nowomiejska. 11) O Herbie Starej Warszawy. '2) ~Iouo:;rafje.

ROZWOJ-Piątek,

8

dnia 8 lipca 1898 r.

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

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

~

~

Zarząd

Ziemiańskiej"

"Mleczarni

ma honor zawiadomić, że od dnia 4 lipca zacIlnie kursować wozek rozwożący mleko po ulicy Piotrkowskiej i stawać będllie prlly następują
cycb kamienicach: o godzinie 6 rauo przy fabrykach W-go Geyera, o godzinie 6 3/ 4 przy :M 270, o godlliuie 7 1/ 4 przy M 181, o godziuie
przy
~~ 147, o godzinie 8 1/ 2 przy J\~ 124, o godllinie 9 przy M 101, o godll.
9 1/ 2 przy M 88, o godllinie 10 prlly M 69, o 10 1/ 2 prlly M 53. 'Mleko
sprzedawać się będllie po 6 kop. kwarta.

MYDŁO

"MONOPOL"
poleca

Warszawa, Przejazd

N~

N~

7, Telefonu

1210.

~ Dostać można wszędzie. ~

:Mamy zasllcllyt

7-klasowa Szkoła Handlowa

..

~_._e

W

~-..

pierwsza i druga.

•

Wychowańcy tej szkoły otrzymują teź same prawa, CD
rządowe.

Podania składać należy na r<ice Starszego Zgromaclz.enia Kupców
miasta Zgierllu.

Z
.

~I

I

W

H.

Gebhardł.

o

~

;:3' Proszek usuwający pocenie się ~

~ rąk i nóg,ora.z nieprzyjemną woń. ~

~

Pudelko kop. 30.

~ Nabyli możua w składzie W-go Królilwwskieio, róg
Z Nawrot i Piotrkowskiej, W-go Klossowskiego. Piotr-

t3

5
::s

;Z

kowska l:!8, "'-II ej M. Lisieckiej Piotrkowskl\ 38, ~
....; S. Silberbauma Piotrkowska 20, oraz we wszystld.:hl ~
....::I
składach materyałów apteczuych.
.

ja~ońskich

kosztu

92 I-e piętro

ciągu dni ośmiu

~ t. j. d.o trzy:o..a.stego lipca. o. r.

Skład główny

~

Piotrkowska 92, lewa oficyna, II p. m. 74.,

O

~

Manometry i
J
Wakumetry i Są

OGłOSZENIA

DROBNE.

odstąpienia pracownia. elegancko
urządzona z wyrobiouą kilkoletnią klijeutelą, wiadomość nI. Zawadzka .\~ 20 m. I.

eijt <lo

9

. Łó cl z'k a Fi u b ry k a wyro bó w
reperuje
Metalowycb ul. Nawrot 1'1~ 32. 189.

CYKLODROM.

,

~ ~~i~ki
~

I

O

I

S

l
I

AndrzeJa a, m. 8.

Osoby pragnące lIostać cllłonkami

Odziału raczą

zgłosić się osobiście

lub listownie do kancelaryi Zarzą
du. Składka roczna rs. 3.
Zarządzający

I

sprawami

I

m. między 7
92, m. 5.

składu

B. Sof126.

Ił

zgłosili się
8 wiecz. na Piotrkowską
205

I zaginął dnia 4 lipca chłopiec, mający
I
lat 15, imieuiom M:\rceli. Gprasza sio
I odprowadzili go (lo ~brccle:;o Bura!,a n~
ul. Piotrkowską .1\2 108.

IK

orepetytor z pateutem Wyż~zej Szkoły
Rzemleśluiczej poszukUje lekcyi. Ol'erw Hedakcyi "Rozwoju" ped U. K.

I Nauczycielka poszukuje
I

(Hl

Oddziału

L. Jezierski.

Z dniem dzisiejszym otwarty został duży nowy cyklodrom przy ulicy Nowocegielnianej pod Nr. '7/9, (pomiędzy
ulicami Długą i Pań::;ką, po prawej stronie) zaopatl'zony
w zupełnie nowe ma:7.:}'ny ulepszone,J' kOllstrukcyi "Orzeł".

nagrodą

chrześciauiu poszukują\:y

z~im~tami

naa.

I

klllązkę

9Z )

Oddziału
TOWARZYSTWA

~

I Dnia
.2.-go b. m. (~Sobotę) .z~.~ta~i.ollo w
dorozce ua ul. PIOtrkowskIej
raclJUukową, owiniętą w gazetl} i kajet. Odza
do
mebli
I· feryu (Piotrkowdka
lekcyi
I S tllCleut
rosyjskiego, zechce
4-go b.
nie!ić

Lódzkieg:o

a

do sprzedania lustra, szafy. lampy,
dywany, portiery, i eleganckie meble,
wiadOmość ul. Zawadzka ,M ZO m. 1. 209.

I

Zarząd

lekcyi, korepetycyi. Za.wadzka 8 m. 15. Wiadomoś6
go'lziny 9-3 popołudniu.
8-1

Z llzyk,

aginęła.

(hi.

karta pobytu .Stanisla,;y Błaaz
wydaua z magIstratu mIasta ł~tl212.

Z wydana z magistratu miasta Łodsi.
aginęła

I

.

karta pobytu Józtlfa Gabrysiaka,
214.

pO~zukuje si~ towarzyszki
~ó[uy koszt. Zachoduia

przeprowadllił l:\i~

Oprócz udzielania lekcyi jazdy na rowerach damom i panom wypoży~za się również rowery dla jazdy po mieście, po cenąch nader na PIotrkowską Nr. 86
umIarkowanych.
.
dom W. Peten!ilgego, I piętro,
l{edaktOlJWydawca W. CZl!j6wski.

poważeniem

La Verite

~~

l

Wielki wybór cleg:wckich

w składzie mebli A. Sefferyna, Piotrkowska

towarów kolo-

I CI.·'"~~a'
i -----~-·'w-ia-d-ect-wo-Ur-zę-du-Le-kar-sk-.za-,M--50-90-.- - - -

WYJATKOWA OKAZYA!
e! z powodu zmiany lokalu, do nabycia po cenie

Łodzi

Prlledstawiciel firmy w

.~I~caQ~~~aQI~c.g(~al~a~la~I~~~~CIQ~~a

mebli bambusowych

będzie sprzedaż

nowym lokalu l.aprowadzona

nialnych i delikatesów.
•

realne

firmą

wraz z RESTAURACYĄ II dniem 1 (13) lipca r. b., pl'lIeniesiony zOf:itanie do domu W-go Monitza przy ul. Piotrkowskiej )lod
.\g 10 (vis-a-vis pałaCH W-go Scheiblera.)

z początkiem nadcbodzącego roku slIkolnego rOli poczyna swoją działalllość.
W pienv!:lzym roku otwarte będą dwie klasy przygotowawclle oraz klasy

~

że

"R~ktyfikacya War~zaw~ka"

ma honor zawiadomić, że lIatwierdzona prllez Pana Ministra Fi-

nansów dnia 4 (16) z. m.

Z

SlIallowuych nasllycb Klielltów

pod

Zgroluadzenie Kupców' m. Zgierza

kończący szkoły

zawiadomić

d.

SKŁAD VVÓDEK i WIN

<

'"

ą

Z a r z

J. D. SOMMER
Fabryka perfum i mydeł

W

do Reinerz na
23 m. 9. 215.

O o obie starszej posady, ntrzym;uia.
fiaruję I·N.

100 -

150, za W''I" znkanie
(może by6 kaUl\)'ouO''I"lIlIa) Ofert'l" skła dać w
"Rozwoju" dla "lutereSowllIH;go-. ~1;J.

rlrnkarni "ROZWOJU", Piotrkow!:'ka 69.

