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drobnych nie zwraca.
rękopisów
bezp1atne:
za
uważa
Redakcya
wiersz petitowy. ARTYKUŁY boz oznaczenia honoraryum

nic ciśnięto na angli- pó Europie, wzywając pomocy przeciw potężne
ków, z powodu wojny z boerami. A jednak mu wrogowi.
Rozkład pociągów.
Sytuacya wyklarowała się jasno. Dawniejsi
dość porównać post~powanie niemców ze sprzyW)"ohodzą z Łodzi1 o godz. 12.31, 6-44**, 7.12*,
wrogowie podali sobie dłoń pojednawczą, a o ile
mierzeńcami wrzekomo , nie mówiąc już nic o pod12.43, 3.05*, 6.02**, 7 .28.
z depesz sądzić można, podali szczerze, pełni
ci,
narodowoś
danych niemiecki ch innoplemiennej
Prz)"chodzą do Łodzi1 o godz. 3.09, 5.0&,
o dla siebie szacunku.
wzajemneg
j,
angielskie
kultury
wyżs:wść
ocenić
by odrazu
8.06*. i'l-32, 10.25**, 3.52, 5.03, 8.22", 11.02**.
ją zaś zatem czyny bardzo wyPrzemawia
opartej na zasadach humanizmu, odnośnie do rozUwagi. Godziny wydrukowa ne tłustym drukiem
mowne.
się
ych
rozwijając
angielukich,
ległych kolonij
óznaczają czas od & wieczorem do 6 rano.
Oto w tej samej Anglii, wśród tego samego
pod sztandare m ze lwem brytyjskim .
samoistnie
Pociągi, oznaczone *, nie mają bezpośredniej komugdzie tak niedawno jeszcze nazwa c proludu,
Prawda, na współczesnych dziejach annikacyi z Warszawą; pociągi, oznaczone **, służą dla gielskich leży czarna plama w postaci Irlandyi
boen, t. j. zwolennik boerów, uwaia1;ą była za
dla Kitcllener a
bezpośredniej komunikacy i .Łódź - Warszawa" b e z
i jej prawno-po litycznego stosunku do Anglii, najwyższą obelgę, obok dotacyi
się składki
zbierają
,
parlament
przez
przesiad ania się w Koluszk ach.
j
uchwalone
leżą trapione głodem Indye, lecz są to sprawy
nie
odbudowa
i
Deweta
dla
szable
honorową
na
ich
ocenić
sposób
nie
tak powiklane , że prawie
•
fermy.
jego
wszechstro nnie w pobieżnym artykule dzienniW dodatku anglicy wysyłają podelstwo do
karskim.
. prosząc go, hy i nadal zamieszkał
Krugera,
stosunku
w
obecnie
dzieje
się
co
To jednak
zwalnia sedziwe·
z boerami na skutek osobistej inicyatyw y króla w Transwaa lu, a król Edward
starca od przyo
dotknięteg
los
przez
ciężko
gc,,
słów
od
Edwarda VII, nader ja.skrawie odbija
..„Żyć samemu i dać żyć innym", to naJpię wyrzeczon ych w czasie najgłębszego pokoju we- sięgi wiel·nopoddańczej, zaiste zbyt trudnej do
knieJSZe hasło, .które wypisać powinnyb y na · wnątrz i na zewnątrz państwa przez cesarza złożenia temu, kto przez dtugie lata sam stał na
sztandara ch swoich wszystkie ludy ucywilizo- Wilhelma IL
czele swego narodu.
wane. Teorya to prosta i jasna a jednoczeJednocześnie wladze angielskie najw)ększego
jest
Il
Wilhelm
cesarz
sam
tenże
A przecież
śnie niezwykle głęboka, bo służy do rozwiązania
Anglii d-ra Leyds'a zapraszają do Londywroga
poniekąd moralnym sprawcą wojny, która przez
tysiącznycu zagadnień, nurtujących ludy Wt!pół
dobnie, by udzielił im wskazówe k
prawdopo
nu,
złoto
ludzką
krwią
dwa i pół lata rosiła obficie
czesne, zapominające o podstawow ych zasadach dajne niwy Trn.n11waalu i Oranii.
co do potrzeb nowej angieh1kiej prowincyi .
nauki Chrystuso wej, co wydobyła ludzkość z mroGazety niemieckie zestawiają te zaproszen ia
Nie ulega bowiem najmniejilzej wątpliwości,
ków pogaństwa i średniowiecznego barbarzyń że wojnę wywołali sami boerzy, przybraws zy ton z dziejami Napoleon a I, który oddawszy sie pod
stwa, jako podwalina rozwoju idei humanitar - wyzywający, gdy anglicy żądali, by nieutru- opiekę anglików, wywiezion y zpstał na ;yt!pę
Anglii.
nych.
dniano im przeprowa dzenia tak ważnej dla nich Św. Heleny, jako jeniec wojenny
Niestety, szowinizm narodowy uprawi:-.ny linii kolejowej z kraju przylądkowego do Egiptu;
Trudno nie dopatrzyć się tendencyjności w tern
tylko wpadł
dziś z taką zaciętością przez niemców 1 mowy,
by anglicy przemieszkujący czas dłuższy w rzecz- zestawien iu .. Napoleo_n wypadkie m
podobne do malborski ej, w wysokim stopniu prze- pospolityc h południowej Afryki korzystali na w -~·ęce anplt_ków, me mając innego wyjścia.
sieciwdziałają dobroczynnym skutkom tej teoryi
równi z praw obywatels kich, przysługujących Kr_u~er zas i L~yds mogą sobie spokojnie aninteresów
dla
szkody
bez
tak jasno wypływającej z nauki, Zbawiciel a świa wyłącznie tylko boerom, zrodzonym w Afryce.
Holaudy1,
w
dziec
ta, zamiast miłości i spokoju szerząc nienawiść
czy wojna nie byłaby za- gielskich w ~ołuduiowej Afryce, które ułożą się
jednak,
wie
Kto
i wa}kę. Wszystko jedno, gdzie ona toczyć się żegnaną w drodze układów, gdyby nie telegram same przez się do równowag i, jeśli dobra wola
w sposób tak
l>ędzie. Czy na krwawych polach pooranych kucesarza Wilhelma II, wyt!lany do prezydent a stron obu dalej rozwijać sie bedzie
lami, wyżłobionych kołami armat, czy teź w mię Transwaa lu Krugera, po odparciu znanego na- szlachetni e i po rycersku ;ap;czątkowany zaraz
dzynarodo wych stosunkac h ekonomicznych. Wal- jazdu Jamesona i budzący w sercach boerów po zawarciu pokoju.
ka zawsze jest nieszczęściem, zawsze tylko ha- nieuzasad nione nadzieje. Prawdopo dobnie prezyBoerzy zawierzyl i anglikom przyjmuja c mcrlimulcem postępu, i obu wojującym stronom je- d~nt Kruger nie zdobyłby się nigdy na. wysła ste warunki pokoju. Być może, że nie dozn~ją
dnakie nieomal przynosi straty, osłabia ich me do Londynu depeszy, równającej się wypo- zawodu, bo Anglia to pr6ecież nie Niemcy.
energię, tamuje prawidłowy rozwój na drodze poS. J.
wiedzeniu wojny, gdyby nie liczył na potężną
stępu, nuży i wyczerpuj e.
.
podstawy
pewne
miał
pomoc Niemiec, ku czemu
Trudno atoli wymagać, by na ha1:1ła bojowe
Lecz Niemcy ze zwykłą w dziejach krzyodpowiad ano serdecznym przyjaciel skim uści żackich przebiegłością i obłudą wyzyskali sytuaskiem. Niepodobn a żądać, by naród obrażany cyę na swoją korzyść. Zdobyli ustępstwa i kondotkliwie na k:iżdym kroku wyciągał prawicę cesye w różnych punktach globu ziemskiego, na
-rdo tych, co jawnie i otwarcie mienią się jego które nie zgodziłaby się nigdy Wielka Brytania,
(Km.) Kilka minut temu rozmawiałem na
wrogami.
gdyby wojna nie przykuła jej tak silnie do po- ulicy z jednym z moich znajomych . Zdawało
Niemcy zaś współczesne, dziwnie zaślepione łudniowego cypla Afryki.
mi się, że oblic\~ jego jest blade, a cała postać
w nadmierne j pysze, na wsze strony prawie jesię
poznali
anglicy
jednak
była skurczoną, Jak gdyby chciał usiąść na chowcześnie
Dość
dnają sobie wrogów, bo cóż znaczą przymierz a
godnością
z
i
Niemiec
Najwięcej mnie jednak zdziwiło to że
dniku.
przyjaźni
j
dwulicowe
na
zawierane z wielkim wysitkiem gabinetów dyrypo
skończyli
narodu
mój znajomy, jakkolwie k średnio uposaż~ny
ucywilizowanego
plomatycz nych, przymierz a, w których ludy nie istotnie
ą, tak nieopatrzn ie
nieszczęsn
wojn!}
i zmuszony ży~ . z kredką w ~·ęku, zawsze był
tę
cersku
Wygląda to jak ów gmach
przyj~ują udziału.
dzięki intrygom niemieckim .
czysto, przyzwoic ie ubrany. Dziś ubranie na nim
poniekąd
rozpoczętą
wspamały, budowany ze śniecru który pierwszy
miał
. ' . sł oneczny niweczy i"' 'w kału·i.ę błota
Poznali i boerzy, że stali się tylko igraszką wisiało, jak na manekinie , a twarz i rece
promi~n
zgrupozdążyłem·
Nie_
~ieumyte..
,
iej
naj~idoczn
dopięcia
do
w rękach niemieckic h, Jrodkiem
przemiem a.
egoistyczn ych celów niby to pobratymc zego im wac tyc~ . mysll. w gfowie, kie~y mój znajomy
Dzięki niemcom, dzięki ich wszechnie miecze rzeczyw1scie usiadł na chodmku i przymknał
kiej polityce, zgrzyt nienawiści rozlega 11ię dziś narodu, że na interwencyę w ich sprawie
~ błogi~ uśmiech~m oczy. Nie mogłem tego brać
mogą.
nie
liczyć
nic
strony niemiecki ej nic a
po Europie z silą niebywałą oddawna.
mewczesn y zart, bo był to człowiek powaJako
Kriigesamego
tego
Wilhelm
cesarz
Wszak
To też mimowoli czoło się chyli przed niea ie ?prócz tego_, z gromadki ciekawych
łatwego ' ż~y,
dawnymi wrogami, którzy dziś podali sobie ręce ra, któremu tak pośpiesznie winszował
ktos odezwał się, cpo Pogotowie , wiec
widzów
odpędził
brutalnie
,
do zgody, opartej na wzajemny m szacunku i zwycięstwa nad Jamesonem
gl'ow'ą
prawie od bram Berlina, gdy skołatany nieszczę ~vezw~liśmy Pogotowie. Lekarz pokiwał
wzajemny m uznaniu swych zalet.
w~adzano
go
Kiedy
domu.
do
chorego
odwiózł
i
Nie było podobno tej grudki błota, którejby ściami ojczyzny, odbywał żebraczą swą podróż
zwła11zcza
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ROZWÓJ. -

do karetki, oprzytomniał na chwilę i podając mi
dużą kopertę, spojrzał wzrokiem rozrzewniającym.
Na kopercie pr:wczytałem moje nazwisko,
a w nawiasie <Testament do druku.> Zainteresowany niepomiernie, rozerwałem kopertę i jednem tchem przeczytałem, co następuje: <l'en~ya
500 rb ., żona, troje dzieci, jeduo z nich w szkole. Posługaczka oznajmiła nam pewnego dnia, że
mięso podrożało,
Usiadłem tego '-vieczurn .,, żoną
i, po i;krupulatnie ułożonym budżecie, przyszli~my
do przekonania, że codziennie nie możemy j<Jdać
mięsa.
Pocieszaliśmy się tern,
że jak stanieje,
to wyrównamy stracone.
Następnego dnia podrożał cukier. Wytłoma
czyłem rodzinie że w rezultacie ws'.lystko jedno,
czy kłaść cukier do herbaty, czy porąbawszy go
na drobne kawałki brać je do ust i popijać
gorzką herbatą.
W ten sposób budżet cukrowy
doszedł do równowagi.
Upłynęło sporo czasu mięso nie staniało i
cukier również, pensyi nie przybyło. Chciałem
kupić sobie jaką książkę,
któraby mi wytłoma
czyła te zjawiska, ale nie miałem za co,
pytać
się zaś nie śmiałem, żeby mnie nie posądzono o
nieuctwo.
Wreszcie przyszla kolej na mydło, podrożało o 2 kopiejki na funcie.
Znowu spędziłem
pracowicie wieczór nad przyprowadzeniem do
równowagi budżetu. Stało się to coprawda ze
szkodą hygieny, ale trudno. Dzieci miały być
odtąd myte tylko w czystej wodzie. I tak przecież za chwilę się zabrudzą, ja mialem myć mydłem jednego dnia twarz, drugiego r~ce. I wszystko by się szczęśliwie odbylo, bo obiecywaliśmy sobie rozkoszne
życie,
gdy te artykuły
wreszcie stanieją, gdyby nie nafta. Podrożała.
Ale i ten cios nas nie przestraszył. Będziemy
się kłaść wcześniei
spać,
a za to wcześniej
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przystąpiono
dały następujące wyniki:

ku dziennego,

Wydalanie ze szkół. Wyższe władze naukowe zauważyły, że w kilku szkołach wydalono
uczniów bez poprzedniego rozpatrzenia, czy zastowanie tego środka jest istotnie konieczne.
Często nawet zdarzało się, że nie zawiadamiano
o tem inspektora szkoły. Wskutek tego, według
doniesienia <Now. Wrem.>, ogłoszono we wszystkich okręgach naukowych rozkaz, aby naczelnicy szkół sporządzali dokładne protokuły o rodzaju przewinień, za które uczniowie mają być
karani wydaleniem . ze szkoły. Te protokuly
z wyszczególnieniem kary powinny być podpisane przez wszystkich nauczycieli szkoły i podane do zatwierdzenia odpowiedniemu inspektorowi szkoły.
Na

budow~ kościoła św.

Stanisława

Kostki.

Jks. kanonik Karol Szmidel, proboszcz parafii
Swiętokrzyskiej, wobec więcej jak skromnego
stanu funduszów na budow~ kościoła św. Stanisława Kostki,
poprosiwszy p. Tanfaniego, kasyera. komitetu budowy kościoła, udał się wraz
z nim do pp. fabrykantów i przemysłowców
łódzkich, by wyjednać od nich poważniejsze sumy na budowę kościoła.
Do tej pory budowa kościoła św. Staniała- 
wa jest prowadzoną jedynie z małych groszowych ofiar, które nietylko że nie pozwalają ua
przyśpieszenie robót, ale nawet grożą ich zatrzymaniem, w razie, gdyby nie nadpłynął poważniejszy zasiłek. Z tych to przyczyn potrzeba więcej poważnych śrouków, któreby dały
możność komitetowi
budowy plan robót obmyślić na cały sezon budowlany. Do tego zaś dowstawać.
Tu jednak pfzeliczyliśmy się. Okazało się, pomódz mogą jedynie deklaracye złożone przez
ie można się nie myć, ale nie można tak łatwo pp. fabrykantów i przemy1:1łowców łódzkich,
sumy na rzecz
zmienić nawyknień i przewrócić caly porządek . którzy, zaofiarowawszy większe
dzienny. Ogarnęła mnie melancholia i nieprze- budowy kościoła, będą je mogli skladać ko.miteparta tęsknota za światem, gdzie równocześnie towi w stałych ratach w przeciągu 8 do 5 lat.
z podrożeniem mięsa, nafty, mydła powiększają W roku zeszłym ks. prałat hr. Zygmunt Łubień
ski, byty proboszcz parafii Swiętokrzyskiej, miał
pensyę. Idę tam, a jeżeli nie dojdę, niech chozająć się zbieranem takich deklaracyi, lecz dla
ciaż ~en testam"lnt powie, dokąd dążyłem„."
Ze nie doszedł - wiemy. Ale za to doje- braku czasu, pozostawił to swemu następcy.
Pierwsze kroki Jks. kanonika Karola Szmichał z powrotem do domu, gdzie
żona i dzieci
dla wraz z panem Tanfanim, powiodły się.
nie urn) te, uie jedzą mięsa.
Pp. fabrykanci i przemysłowcy, do których się
*
zgłoszono, obzua.imieni z istotnym stanem rze·czy,
(Ed. Dob.). Niedawno wyczytałem w „Roz- chętnie przyrzekli swą pomoc materyalną. Za
woju" charakterystyczną wzmiankę o znajdującej ich przykładem pójdą zapewne i inni, co .wielce
ułatwi zadanie komitetu budowy kościoła św.
się w Łodzi ,,jednej jedynej puszce" do ofiar
Stanisława Kostki i przyśpieszy budowę tej, tak
na Studzieniec.
niezbędnie potrzebnej w południowej części miaKażdego, znającego bliżej stosunki Łod1,i,
sta świątyni, gdzie koncentruje się największa
zastanawiać musi, ta więcej niż naganna oboję
ilość robotników fabrycznych.
tność o byt i rozwój iustytucyi, której z poPodług
danych statystycznych mieJscowe
między wszystkich dzielnic kraju, największy
procent p~nsyonarzy dostarczają przemysłowe kościoły zaledwie są w stanie zadośćuczynić
potrzebom 1/ 3 części katolików zamieszka.łych
centra.
w Łodzi.
Łódź, nieco żywiej odczuwać i lepiej pamię
Z tej przyczyny mamy nadzieję, że starania
tać winna o tero, że t1tudzieniecka kolonia poprawcza, <par excellence> filantropijna, ufundo- Jks. kanonika Karola Szmidla, przyniosą poźą
wana ofiarnością niezbyt licznego grona, ludzi dane owoce.
wyższego umysłu i serca, tą przeważnie ofiarnoZ Tow. nauczycieli. W sobotę w lokalu Stością żyje, i aby zadanie swe skutecznie spełniać
warzyszenia nauczycieli chrześciun odbylo się
mogła, źródła tej ofiarności i pomocy nie wysyroczne zgromadzenie członków w drugim termichać, lecz przeciwnie, coraz szerszym strumieniem
nie prawomocnym. Posiedzenie zagaił w obedopływać winny.
cności 40 członków prezes Stow
p. Kokowski,
Ofiary na zakład studzieniecki dozwolone są poczem,
po wybraniu na przewodniczącego p.
przez władzę. W tym celu byloby wielce poży Ignacego Wolanowskiego
i sekretarza p. Antotecznem urządzenie i popieranie specyalnych niego Uzdowskiego, przystąpiono
do obrad · wepuszek studzienieckich w każdym kantorze fadług ułożonego porządku dziennego. Członek zabrycznym, bez względu na narodowość i wyznarządu, p. Mnsiatowicz, przeczytał protokuł z ponie, i to nietylko w Łodzi, lecz we wszystkich
przedniego zebrania, oraz roczne sprawozdanie
miastach i miasteczkach fabrycznych.
i wnioski komisyi rewizyjnej. Wyciąg z roczneZ uwagi na doniosłe moralne i praktyczne go
sprawozdania podaliśmy w jednym z poprzekorzyści
wyrwania znacznego zastępu dziatwy dnich
numerów i dlatego obecnie nie zatrzymuz otchłani zbrodni, a po moralnem ich odrodzejemy się nad tą kwestyą. Sprawozdanie zostało
ni u i wyuczeniu rzemiosła, przemienianiu na poprzyjęte i zaakceptowane przez ogólne zgromażytecznych obywateli kraju, instytucya z tym
dzenie. Przy przedstawieniu budżetu na rok biekierunkiem zasługuje na gorące poparcie szerożący wynikła dyskusya co do 300 rb., przeznakiego ogółu, tern więcej, gdy w dążeniach swych
czonych na utrzymanie J.mchnltera. Zarząd nie
du rozwoju krępowana jest brakiem środków.
skorr.y11tał z tej sumy w roku ubiegłym, wszystkie bowiem prace wykoanane zostały bezinteresownie przez członków komitetu, tuk że prelinoKALENDARZYK TERMINOWY.
wana poprzednio suma pozostała nietkniętą. OgólJutro.
ne zgromadzenie po dyskusyi oświadczyło się za
pozostawieniem tej sumy i na bieżący rok do
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Drogomysła.
rozporządzenia
zarządu na nieprzewidziane wyWYSTAWA obrazów Tow. Zachęty Sztuk Pięknych,
datki. Stosownie do następnego punktu, porządPiotrkowska 107.

„

do wyborów,

które

W miejsce ustępujących z zarządu pp. Goldmana i l\Iusiatowicza wybrano: Stanisława Musiatowicza (ponownie, głosów 33) i Stanisława
Czajkowskiego ( 23 gł.), pan Goldman bowiem
zastrzegł się, że dalej żadnego urzędu pełnić
nie będzie mógł. N a kandydatów powołano
pp. Wolanowskieg<_> (22 gł.), Wiktoryę Pęt- .
kowską (17 gl.), Annę Gabszewicz ( 15 głosów),
Szymona Merkleina (15 gł.). Do komisyi rewizyjnej weszli: pp. Kajetan Kędzierski (31 gł.),
Jadwiga Wolanowska (20 gł.), Kazimierz Tomaszewski (15 gł.), Antoni Uzdowski (15), Marcin
Olczak (14 gł.) i Zofia Pętk.owska (7 gł.). Następnie zarząd przedstawił projekt zmiany 17 i
J9 §§ ustawy w tej myśli, żeby kapitał zakła
dowy nie był składany, jak dotychczas miało
miejsce, w Banku Państwa, lecz żeby mógl być
użytkowany np. na kupno nieruchomości.
Odnośnie do § 19, zarząd zaproponował, że
by zamiast bezprocentowych wsparć mogly być
udzielane pożyczki do wysokości dwumi e sięczuej
pensyi członka. Pożyczki takie zabezpieczone
być mają podpisami dwóch członków, nie dłużi;ze
jak na rok i jeżeli procentowe, to nie wyższe
nad 6 od sta. Zgromadzenie przyjęło ten projekt, żądając tylko zmiany o tyle, żeby poży
czki były bezprocentowe.
Następnie p. Musiatowicz przeczytał ustawę
kasy emerytalnej, ·dostępnej dla wszystkich nauczycieli. Co do tego, to zarząd oświadczył się
z gotowością pośrndniczenia i ułatwiania wszelkich kwestyi dla czlonków stowarzyszenia.
W końcu wynikła sprawa udziału Stowarzyszenia na zjeździe nauczycieli w Moskwie.
Zebrani członkowie conajmnie.i ze zdziwieniem
dowiedzieli się, że jeszcze w kwietniu 190 l r.
p. Czajkowski na czele specyaluej komisyi podjął się opracowania referatu, jaki miał być nu
:t;jeździe przedstawiony przez delegata Stowarzyszenia. Referat ten miał zawierać postulaty,
które Stowarzys'.lenie chciało poddać pod dysputę członków ziazdu. Tymczasem okazało się, że
p. Cr.ajkowski absolutnie nic nie zrobił i przyszedł na zebranie po całym rok.u z notatkami
tylko w kieszeni, jak sam oświadczył. Zabawne
to oświadczenie przyjęto, jak na to zasługiwało, a
zarząd był zmuszony wobec takiego
lekceważe
nia przyjętych na siebie dobrowolnie zobowiązań
wziąć tę sprawę w swe ręce.
Przed zamknięciem posiedzenia p. Kędzier
ski postawił wniosek, żeby zarząd poczynił starania co do zniżki cen prenumeraty na pisma
dla członków Stowarzyszenia, poczem zebranie
zostało zamknięte około go<lz. 1 w nocy.

Komisye szacunkowe. Komisya wybrana do
oszacowania gruntów zajętych pod budowę kolei
warszawsko-kaliskiej dnia 18 b. m. zbierze się
w biurze powiatu łaskiego dla oszacowania gruntów we wsi Grabina i Kapyść. Członkowie tej
komisyi zamieszkali w Łodzi, po torze kolei
warsz. - kaliskiej drezyną udadzą się do Łasku.
W sobote dnia 21 b. m. zbierze sie komisya w biurze' powiatu łódzkiego dla osza;owania
gruntów w Zegt·zance i Stępowiźnie.
Właś?iciele gruntów położonych pomiędzy
Manią a Zabieńcem, zajętych pod budowę kolei,
podług szacunku komisyi otrzymają za grunty
następujące wynagrodzenie: p. Gruncygier 3,667
rb. 68 kop., Bulle 1,260 rb. 5 kop., Markus Kohn
33,952 rb. 62 kop., Kitzen 41,289 rb. 12 kop ,
Kiuderman 42,341 rb. 18 kop., Bennich 1,993 rb.
17 kop., co wynosi po 1 rb. 67 kop. za ·łokieć
kwadratowy. P. Hartig, który się zgodził dobrowolnie otrzymał po 1 rb. 74 kop. za łokieć kw.
Sumy powyższe w krótkim czasie będą wyasygnowane i wypłacane. W razie, gdyby kto z niezadowolnionych nie przyjął wyasygnowanej dla
niego sumy, złożoną ona zostanie w Banku Pań
stwa jako depozyt.
We wsi Retkina, w kt(>rej grunty zostały
wykupione, płacono za mor. od 600 do 1,500 rb.
P. prezydent m. Łodzi wystąpił do komisyi
z propozycyą, by przyznała na rzecz miasta wynagrodzenie za 157 sążni kwadr. gruntów miejskich pod drogami i za rzekę Łódkę, zajętych
pod budowę kolei. Pretensye te radca prawny
ze strony kolei, na mocy rezolucyi ministeryum
komunikacyj, oddalił, dowodząc, że za grunty
już raz oddane do użytku publicznego, kolej odszkodowania płacić nie może, z tej przyczyny,
że niema prawa tych dróg kasować, a prze-

ROZWÓJ. ciwnie, zmuszoną jest budować na nich przejazdy. Co zaś do rzeki, to bieg jej nie zostaje
wstrzymany, przepływa ona bowiem swobednie
pod mostem, specyalnie w tym celu wybudowanym.
Jasna, słoneczna
pogoda dni ostatnicb zeszłego tygodnia upoważ
n!ała do ~ni~mania, że i w niedzielę wczorajszą
me będzie maczej. To też na całym terenie
projektowanej w Helenowie wielkiej zabawy
ogrodowej na korzyść Pogotowia ratunkowego
zawrzał ruch gorączkowy. Wszystko przygotowano jeszcze w sobotę wieczorem tak że ranek
niedzielny pozostał tylko na za~patr'zenie kios ków i namiotów w towary.
'l'ymczasem od wczesnego j llŻ ranka nagrom adzone chmury zlały się w jeden olbrzymi całun i pokryły cały widnokrąg.
Około jedenastej godziny przed południem
lunął deszcz rzęsisty i padał ai do wieczora.
Wobec tego, komitet wydziału dochodów
niestałych Pogotowia po dłuższej naradzie zważyyv~zy wszystkie za i przeciw, postano~ił od·
łozyc projektowaną na wczoraj zabaw~ do przy.

Z Pogotowia ratunkowego.

szlej niedzieli, t. j. do dnia 22 b. m.

Naturalnie dwukrotne odkładanie r.abawy,
która z natury rzeczy pociąga za sobą dość
zna~zne koszty. przygotow.awcz e, naraziło Pogotowie na dotkliwe straty. Mamy jednak nadzieję, że publiczność łódzka w tak szerokich kołach
sympatyzująca z tyle poźy.teczną dla miasta instytucyą, poparciem za•l"Ówvno samego Po.gotowi::t,
jako też i projektow.anej na niedzielę przyszłą
zabawy w Helenowie straty te wyrównać pozwoli.
W programie ~bawy nie zajdą żadne zmiany. Owszem komitet wydzia~u dochodów niestałych postara się, o ile to będzie w jego mocy, o wypełnienie pr:ogramu z tern większą dokładnościa.

Jedn~cześnie k-0mi.tet .pr:osi wszystkie panie

którzy w jakiejkolwiek formie przyo·
do uświetnienia zabawy i
Je.i powodzenia, bą<U to pra.:yjmując na siebie
dyżury w kioskach, •n amiotach, bufetach i t. p.,
bądź też °'! czemk·elwiek przyrzekły przyjąć
czynny udział w zabawie, aby i nadal nie odmawiały komitetowi swej pomocy.
Gdyby jednak ktokolwiek z przyczyn niezależnych od swej woli czynnego Wi;!.półudziału
w zabawie przyją.ć nie mógł, raczy powiadomić
o tern komitet na.jpó~niej do godziny .9 wieczorem w nadchodzący czwartek, w dniu tym bowiem komitet zbierze siię na posiedzenie, w celu
ostatecznego zorganiwwania odłożonej na niedzielę przyszłą zabawy.
Wreszcie komitetu czuje się w obowiązku
serdecznie podziękować tym wszystkim paniom
i panom, którzy dotychczas nie odmawiali mu
swej pomocy; p1·zedewszys.t kiem zaś zakladowi
tapicersko-dek oracyjnemu Drozdowskiego i S-ki
i firmie malarskiej B-ci Tarkowskich, za dwukrotne bezplatne udekorowanie ogrodu.
Pogotowie. Zapowiedziaue na sobotę ogólne
zgromadzenie członków Pogotowia ratunkowego
nie doszło do skutku, ;ponieważ o naznaczonej
godzinie w lokalu przeznaczonym na zebranie
było tylko... dwóch członków zarząd u. Następne
zebranie odbędzie się za dwa tygodnie, tj. 28
czerwca.
Z ambulatoryum. W ciągu miesiąca maja
r. b. w ambulatoryum przy szpitalu Poznańskich
udzielono bezpłatnie porad lekarskich 5614 chorym i wydano im bezpłatnie lekarstwa. W liczbie tej korzystało z porad 785 chrześcian, co stanowi 13,9% do żydów.
Ze szkół. Lekcye w szk0łach elementarnych, stosownie do dyspozycyi łódzkiej dyrekcyi
naukowej w dni u 18 b. m. zostaną przerwane
na czas wakacyi, które trwać będą do duia 28
sierpnia r. b.
Gimnazyum. W środę skoiwzą się egzaminy
w gimnazyum męskiem w 8-ej klasie, a w czwartek nastąpi wręczenie patentów dojrzałości.
Stow. subjektów handlowych. Na sobotniem
ogólnem nadzwyczajnem zebraniu czlonków Stowarzyszenia subjektów handlowych zarząd przedłożył dwie kwestye do rozstrzygnięcia. Pierwsza dotyczyła kursów wieczornych w szkole handlowej przy Stowarzyszeniu dla dorosłych według projektu szczegółowo w swoim czasie omówionego w naszem piśmie. Druga kwestya odi. pan.ów,

?1~cah przyczynić sdę

Poniedziałek, dnia 16 czerwca 1902 r.

nosiła się do potrzeby nadbudowania trzeciego
piętra na oficynie, a to z powodu braku miejsca
na. sz~ołę. Wnioski te ogólne zgromadr.enie po
krotk1ch debatach przyjęło i upoważniło zarzad

do ich wykonania. Odnośnie do budowy zarząd
ma prawo wydatkowania potrzebnej sumy, która
nie przeniesie 8000 rb. Na tern zakończono so
botnie zgromadzenie.
Z rzeźni. N a ostatniem posiedzeniu komitetu Towarzystwa opieki nad zwierzętami postanowiono nabyć i podarować następnie tutejszej
rz~źni aparat do ogłuszania nierogacizny, premiowany na jednej z wystaw zagranicznych.
Delegaci. W sobotę, w magistracie odbyło
się posiedzenie miejskiego komitetu dobroczynności publicznej, na którem postanowiono delegować na koszt miasLa dr. Kru8zego, dr. Tochtermana i budowniczego Chełmońskiego zarrranicę dla zwiedzenia tamtejszych znaczniejs;ych
szpitali. W pierwszym rzędzie zaprojektowan o
Berliu, Frankfurt nad Menem, Magdeburg i Hanower.
11
Na ostatniem posiedzeniu zarządu
11 Ziarno •
Towarzystwa spożywczego .Ziarno" postanowiono: sporządzić remanent we wszystkich sklepach i dnia l lipca r. b. ogłosić półroczny bilans z działalności Stowarzy!!zenia ; zwrócić Mię
do czlonków z prośbą, by iitosownie do uchwały
ogólnego zebrania dopełnili udziały członkow
skie1 gdyż upływa termin czteromiesięczny, jaki
był na ten cel przeznaczony.
Ze wzgl<idu, że wielu członków zgłasza się
do zarząd u o informacye, o wszelkiego rodzaj u
wakujących posadach, powstala myśl, aby przy
Stowarzyszeniu otworzyć informacyjne biuro pracy, przy pomocy którego by loby można potrze bującym wynajdywać praeę.
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SZTUKA i PIŚMIENNICTWO.
(Km.) W sobotę Towarzystwo p. Majdrowicza odegrało w teatrze Victoria r.naną farsę
Swbera <Podróż po Warszawie>. ituka ta, jak
wiadomo, opiera się na głośnej postaci Józia
Grojseszyka, któ 1·y prowadzić muc;i niemal całą
akcy~. Rolę tę, mającą r.a sobą u uas tradycyę
co do doskonałych przt1dstawiciel i, wziął na swe
barki p. zarski. Należy przyznać, że p. Szarki
widocznie dużo pracy i starań,
włożył w nią
wcale nieźle, uniknął
obrobił co do szczeg6łów
niesmacznej szarży, a jednak nie był to typ
Józia. Brak było humoru i charakterystyc znego
Natomiast Barnaba Fafuła miał wyzacięcia.
bornego w każdym calu wykonawcę w p. Zboi11skim. Tak, to aktor w całem znaczeniu tego
słowa, wielce użyteczny i utalentowany. Na wyróźnienie zasłużyli sobie również pp. ArciszewCzermańska, Wojciechowsk a,
Zarębska,
ska,
l\1ajdrowicz, Skalski i inni. Typy
Czermański,
warszawskie, tak co do śpiewu, jak i gry, wyszły na ogół najlepiej z całej sztuki.
W niedzielę po południu odegrano wdzięcz
ny ludowy obrazek p. t . • Łobzowianie''. Licznie
bardzo zebrana publiczność z zapałem oklaskiwała
dziarskich krakowiaków i hoże krakowianki,
bo i wykonanie niewiele pozostawiało do ży
czenia i swojska nuta znanych piosenek mile
wpadała do ucba. Wcale dobrze grała p. Wojciechowska, której nieustępował p. Skalski w roli
Tomka. Bardzo dobrym był p. Czermański w roli
pisarza, inne typy miały również dobrych wykonawców. I gdyby tak jeszcze nieco więcej ży
cia, ruchu, a mniej pauz, to widowisko to zaliWina to
należało do najudatniejszy ch.
czyćby
młodym artyskąpi
reżyseryi, która widocznie
stom wskazówek, lub nie umie należycie wywią
zać się z zadania.
Wieczorem powtórzono <Sienkiewicz w Koziegłowach> przy pełuej równieź widowni.
Jutro odegraną będzie doskonała farsa angielska p. t. <Ciotka Karola>.

Bieg tramwajów. Wobec ostatnich wypadków najechań przez tramwaje, zarząd kolei elektrycznej wydał rozporządzenie zmniejszające bieg
pociągów tak, by w razie potrzeby maszynista
był w, stanie zatrzymać wagon prawie na miejscu.
Gwiczenie. W środe dnia 18 czerwca r. b.
o godzinie 7 wieczorem • odbedzie sie ćwiczenie
IV oddziału straży ogniowej 'ochotnic.zej w domu
rekwizytowym tegoż oddziału.
Transport bawełny. Na odbytym niedawno
kongresie dróg żelaznych w Odesie powzięto
ważną uchwałę dla Łodzi, mianowicie, żeby
unormować tak taryfę, iżby transporty bawełny
z Egiptu szly na Odesę i drogami rosyjskiemi
,
do Łodzi, a nie na Tryest, jak dotychczas.
W Koluszkach zakończył życie dnia 15-go
czerwca długoletni zarządzający lasami K. Scheiblera, Wojciech Dzierżanowski, przeżywszy lat
8.0 .. Byl to człowiek uczynny i chętny ku niesieniu pomocy bieduym. Znali go też łodzia
nie, którzy w Koluszkach w miesiącach letnich
szukali wytchnienia.
. Przy pracy. Grzegorz Królikowski, robotnik pracuJący na tartaku Augusta Zilke, przy ulicy Jnljus~a pod
nr .. 36, przy rżnięciu drzewa obciął pi.t11i maly palec u praWeJ ręki. Lekarz Pogotowia udziełil'. pomocy.
. - ! ózef M~y.nars ki, ~tróż domu pod nr. 108 przy
ullcy P1otrkowskieJ, pompuJąc w sobotę wodę do rezerwoaru, wskutek wysi!ku dostal przepukliny. Lekarz Pogotowia, po udzieleniu pomocy, odwiózl go w stanie groźnym do szpitala Czerwonego Krzyża.
. - Mateusz Kowalski, robotnik fabryczny, wypuszczaJąc w sobot ę wieczorem parę z rury, zostal'. oparzony.
Lekarz Pogotowia udzielil: pomocy.
. Bó~ ka. ~~z or aj o godz. 1 i pół po południu, przy
ul1Cy W1dzewsk1eJ , w domu pod nr. 94, zamieszkali tam
Józef Przybysławski i Teodor Muszyński, obaj nietrzeżwi.
wyszli z dość
wszczęli między sobą bójkę, z której
poważnemi ranami. Lekarz Pogotowia, po udzieleniu pomocy, pozostawił ich na miejscu.
- Przy ulicy Sikawskiej, w domu pod nr. 16, w sobotę Kazimierz Dunajczyk, lat 17, wszczął bójkę z towarzyszem, w której zostal pchnięty nożem w bok. Lekarz Pogotowia, po udzieleniu pomocy, odwiózl'. Dunajczyka w stanie groźnym do szpitala Poznańskich.
- Michal Paprocki otrzymał w bójce rany w g.towę
.
1 rękę ostrem narzędziem. Lekarz Pogotowia, po udzi elemu pomocy, odwiózl'. go do szpitala Poznańskich.
N~jechanie. Przy zbiq(1u ulic św. Benedyta i SpaceroweJ, furman piekarza p. 'Szaniawskiego, najechal'. na.
przechodzącego Józefa Cytrona, lat 20. Cytron został
przewrócony przez wóz i ma pokaleczone ręce.
- W sobotę na przechodzącą ulicą Lutomi e rską Sutrę Akerman, 5-letnią córkę krawca, naj e chała dorożka.
Z ulicy. Sztille Libert, przechodząc ulirą Glówną
dostal'. ataku epileptycznego, wskutek czego upadł tak
nieszczę~liwie na .bruk.' że cięźko zra~il $lowę. Lekarz
Pogotowia, po udzielenrn pomocy, odwiózJ: go do szpitala
Czerwonego Krzyża.
. Upadek. Pięcioletni Józef Lubosta1\ski, pozostaWlony bez dozoru, spadl'. z balkonu I piętra i rozbil gło-

Lekarz

Tabela wygranyc h
ciągnienia

5 klasy 178 loteryi klasycznej Królestwa Polskiego.

W 5-ym dniu

(Tabela nieurzędowa).
Dnia 14 czerwca 1902 roku.
Rubli 20000 ii l2ó62, 4000 Ni tt476 22111, 2000
ii 13016 1768t .tl963, 1000 XY.lf.i: 1252 ó418 11469 1668a.
Rubli 400 .!'&JW: 957 1231 16~6 2890 6790 8115 lló~5
13220 17418 182:15 18617 19865 22483.
Rubli 200 .łfi}@: 203 1170 427 3453 6919 9262 15609
1850 .ł :' lt68.
Rubli 100 1&1łi: 220 946 20:17 28ó9 2978 4419 688!
7546 9878 10 ,93 1196!! 12091 1443& 16419 17488 18393
2Uoó5 ~1197 2~65 22612 22677 22907 22905 2296l 28033.
Rubli 80 .MJ&: 19 31 116 2 258 99 31 378 87 29 43
70 489 76 ~8 5091 633 93 741 44 76 10 838 76 980 5
1081 103 211 64 il9 88 45 62 592 74 8t 686 705 56 74 59
2 891 5 9~2 2087 177 16 21 217 45 16 371 38 475 3 84
79 515 4~ 67 86 56 611 738 90 22 14 816 oo 64 908 3040
10 6 86 33 112 10 2 a5 90 52 287 54 47 808 14 470 21
18 581 33 88 2 644 94 54 748 49 827 77 28 970 62 40;.!!
58 48 156 oo 48 16 268 40 96 11 480 16 73 22 69 593 16
623 54 6:ł 32 0') 707 77 800 9 18 972 5041 98 174 92 212
6l 98 3 62 433 99 94 599 19 36 697 66 6:ł 15 91 7il0 48
61 68 953 40 64 44 35 6029 48 17 97 113 34 262 10 87
846 79 411 54 31 8;! 567 14 48 7 648 708 888 79 73 981
78 7023 20 35 77 98 98 152 227 85 348 7 77 71 26 29
409 6 77 19 576 604 98 724 991 987 8066 5 34 l 11 84
24 37 19 2 253 4 8 368 85 25 79 49 444 49 29 501 oo 89
8 663 54 71 742 12 45 84 83 74 25 855 81 52 83 57 10
2 91 946 9089 25 oo 163 79 89 33 246 77 97 9 73 869
38 438 86 7 64 17 586 3 12 640 1 19 91 817 83 93 20 53
818 5 19 95 35 929 73 56 10077 97 93 117 99 25 222 334
39 33 433 68 oo 672 99 75 83 770 25 87 40 91 5 64 870
968 90 20 56 11027 54 91 86 139 297 390 33 496 45 59
512 OJ 697 38 H 789 ó7 OO 880 59 900 13 12063 170 69
19 232 92 398 37 89 566 620 40 773 56 89 814 7 89 27
44 9oa 9 72 31 13094 293 324 52 50 7 420 i; 57 ó12 48
640 32 746 849 6 63 18 90 978 72 14075 21 52 46 7 83
74 176 2 290 84 366 95 55 422 9 525 55 31 2 72 694 21
15 97 75(; 41 889 63 96i 19 15068 5 62 72 33 91 167 b7
41 47 255 88 71 310 32 41 84 411 99 514 25 88 38 689
2a 65 59 768 15 54 2a 887 80 60 946 16002 91 11 28 108
58 312. 402 85 94 3 75 88 569 17 6ó5 60 20 54 777 875
63 UO 972 44 6 92 77 56 1705ó 92 40 30 138 48 294 891
27 29 44 oo 31 489 36 63 530 6 69J 46 73~ 2 897 66 16
18174 44 141 72 231 42 308 43 64 86 12 491 6 514 601
73 750 15 20 28 821 908 17 24 19064 177 82 91 272 45
399 85 50 452 11 61 599 69.~ 775 10 845 940 7ó 19 20015
89 8 105 79 293 3ó9 93 405 503 75 38 1 91 601 67 7 53
65 62 811 26 59 ó5 20 9ó 992 30 55 60 ó7 21019 173 32
52 290 76 17 326 48 465 592 16 650 44 720 81 894 33 45
947 44 49 26 67 22099 59 126 272 57 2ó 32:J 456 96 578
21 40 62 73 612 57 745 862 39 82 23061 181 93 47 205
50 oo J21 19 437.
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Z WARSZAWY.
- "Warsz. Dn." dónosi: 30 maja ( 12 czerwca) r. b. warszaw ski okręgowy sąd wojskow y
pod przewod nictwem prezesa ~ądu generała lej·
tenanta. T. E. Strelniko wa z udzialem p. o. prokurato:ca . wojskowego pułkownika D. P. Granowskiego przy8tąpił do osądzenia sprawy byłego
starszego adjutant a sztabu warszaw skiego oluctgu wojenue1!o, podpułkownika Anatola 8yna Mikołaja Grimma, 4J lat, oddaneg o pod i,iąd z oskarżenia o przestępstwo, przewidz iane
w 2 cz.
art. 256 kod. kar.
Za podsądnym wnosił obronę delegowa ny
z ramienia sądu kandyda t do posad wojskowoi;ądowych, kapitan Zabiełło. Sprawa była rozpoznawa na przy drzwiach zamkniętych.
Do
śledztwa sądowego zawezwa no 16 świadków i 1
rzeczoznawcę.
Posiedze nie sądu trwało 2 dni
w obecności dowódcy wojsk generał - adjutant a
1\I. I. Czertkow a, i skończyło się 31 maja (13
czerwca ) r. b. o g. 11 i pół w.
Na mocy uchwały sądu, A. M. Grimm został skazany na pozbawie nie wszystki ch praw
stanu i zesfanie do ciężkich robót na lat l 2.
Wyrok sądu w formie ostateczn ej będzie ogło
szony 3 (16) b. m. i po uprawom ocnieniu się
będzie przedsta wiony do N aj wyższego uznania.
- Po żawarciu pokoju Anglii z boerami
wzmogla się wśród żydów emigrac ya do Afryki
południowej. Do tego czasu zdążyło tam wyemigrować 25,000 osób, z tych 16,000 osiadło
w Transwa alu 7,5,00 w Kapland zie, reszta w Rodezyi i Natalu. Zydzi przy konstytu cyi an"'ielskiej spodziewają się uzyskać prawa obyw~tel
skie.
W tych dniach spodziew any jest w Warszawie przyjazd hr. Musin-P uszkina, zarządzają
cego bankiem włościańskim. Podczas pobytu hrabiego w Warszaw ie, przedsta wiony bęclzie referat w przedmio cie zaprowa dzenia pewnych uła
twień
p!·zy nabywan iu maj~tków za pomocą
banku.
Zarząd 'l'ow. opieki nad nerwowo i umysłowo .c horymi uzyskał pozwolen ie urządzenia
w jesieni r. b. wystawy gier i zabawek dziecinnych, tudzież wszelkic h przyboró w i kostiumów, używanych do gier i dla lalek. Inicyato rzy pragną nadać wystawi e możliwie najszersz y
z;ikres, aby oprócz materya lnej korzyści, przynieść 8połeczeństwu pożyteczną rzecz.
- N a ostatni em posiedze niu warszaw skiego
syndyka tu rolniczeg o postanow iono zwrócić się
do fabryk :rnstryac kich z zamówie niem kainitu,
dotąd sprowad zanego z memiec.

Poniedziałek, dnia 16 czerwca 1902 r.

- Warszaw ski związek roboczy podniósł
projekt zorganiz owania osobnej służby tragarzy ,
do obslugi uowozbu dowanyc h hall na placu Mi·
rowskim .
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prawa własności, utrzymać uległość względem
prawa i przywrócić zakłócony porządek publiczny, władze nie cofną się_ przed żadnemi

środkami.

Pamiętajcie

Okólnik gubernatora

chersońskiego,

o

tero

p<>starajcie

się

sami

zaber.pieczyć się przed tymi, co usiłują zepchnąć

was z drogi

obowiązku

i

przysięgi.

Wszyscy ca·

łowaliście krzyż i składali ptzysięg~ na wierność

W gazecie "Jug" ogłoszono nastę1rnjący okólnik gubernat ora cher.~oi1skiego do naczelni ków ziemskic h gub. chersońskiej.
. • Posiadam wiadomości, iż w czasach ostattnich w obrębie guhernii cbersońskiejr po wsiach
i siołach, zacz~ły ukazywać się: ile myś-lące osobistości, w celu podburze nia włościan do !'Ozruchów agrarnyc h.
Pomiędzy ludem rozch'.:ldzą się bezsen,s owne
pogłoski o jakiemś nowem nadawan iu ziemi, powstają przewrot ne tłomaczenia o znaczeni'u' wła
sno~ci prywatn ej, a niedawn e zaburzen ia w gub.
połtawskiej i chersońskiej
podnos'1'o-ne są nieomal do rozmiaró w bohate1·skich czynów wło•·
ścian, którzy jakoby osiągnęli przez nie wielkie

Cesarzowi i prawu."

Z prasy rosyjskiej .

, "St. P. Wied." poświęciły malborskiej1mowie
wst(jpny, w którym w sposób całkiem o bI j1artykuł
ektywny komentują świeże wystąpienie cemuza

Wilhelma. Dziennik zaczyna od zaznaczeni-ai 1 ie
•.bez względl! na stuletnie oddziB.iywanie kulli10ry
pru~ko-niemie~kiej na. ludność polską, ludność na
nie· (,jtała się n4emiecką i pozostała tern, czern
była, za czasów Fryd:ery ka Il.
Oto dlaczego,
rząd pruski uciekł się teraz do , śrnclków wyjąt
korzyści.
kowych" .
Z uwagi na to polecam pp. naiczelnikom
]])alej gazeta stwierdz a, że knlbmra niemieziemskim niezwłocznie obje()hac\ swoje okręgi i cka przy zetknięciu się
:3' inną,
nie góruje na,d
na zebrania ch wiejskich oznajmić wł(o)ścianom, . nią, lecz przeciwn ie,
u&tępować musi przed Hico następuje:
łą innej kultury. W Try<IBcie kultura niemieck a
Wobec falszywy ch tłomaczeń i kłamliwych musiałai ustąpić kulturze włoskiej
i słowiańskiej;
pogłosek, rozpowsz echniany d1
pomiędzy ludem
w Pradll.e czeskiilj i innych miastach Austroprzez źle myślących luhzi, ostrzega się włościan, Węgier, żywioł niemieck i
musiał ustąnie miejs()a
aby nie wierzyli żadnym wieściom, próc:f. tych, słowiańskiemu i stanąć calkiem
na drugim plaktóre ogłaszane im są urzęduwnie przezt póśre nie. T<j lko na Zachodz ie
kolonie niemieck ie
dnictwo władz miejscowych. Włościanie powin- rozwijają. się , ale na PoludDiu
i Wschodz.ie upani wiedzieć, że wszelkie Cesarski e rozkazy, u- dek kultury niemieck iej jest
faktem.
kazy i roz.po1·ządzenia podawan e są do wiado<Minęły czasy, - czytamy dalej - gdy plemości powszec hnej jedynie przez osoby zwiertch miona słowiański~ żyły niej.a li o kulturą niemienicze.
cką. Dzisiaj mają szkoły whisne, piśmieanictwo
Nikt, choćby wysłany bezpośrednio od Ce- własne, teatry własne i lit~raturę
wlasną. Oto
sarza, nie mt>że ogłaszać ukazów Cesarski ch bez powód istotny upadku kultury
niemieck ie} nawet
obecności i wiedzy władz miejscow ych, kt&rych
tam, gdzie ona panowała dawniej. Co <lo proprzedsta wicielam i są w powiatac h: marsz-ałko wincyj pruskich , stanowiącyeh
niegdyś Wielkowie szlachty , naczelni cy ziemscy i policya. Ka- polskę, to upadek w nich
w·pływu niemieck iego
żdy r kto postępuje inaczej, pomijając władzę i
nie jest następstwem <buty polskiej>, l ec?J, przy·
w ta.j;emnicy przed nią, jest osobistościlji źle czyn naturaln ych,. głównie zaś
pruskiej p0lityki
myślącą, która w
widokac h występnych siara wewnętrznej. Do Jakich-b o ce-1ów dąży! Bismarc k
się posiać niepokój
i: może wlościan nabawić i dążą jego następcy? Do eelów zgoła Diemowielkich klę-sk.
żliwych, do przeohrażenia lud.lilości polskiej , w nieWłościnniie powiEni doł>rze
wiedzieć i. pamiecką, do przeob;rażenin. jednej kultury w drugą.
ru i ~tać, że wszelka własnośćt wszelkie posiadaRezultat &m musi być zupełne niepowo dzenie.
nie zabezpie czone są przez prawo i władzę. Sa- Jeśli można znieM byt państwo
wy danego" naromowo1ne użytkowanie cudzej własności lub jej du, to samego na1rodu, zwłasooz
a takiego, który
zag1:abienie stanowi objaw takiej samowoli, któ- ma ktiliurę włru;ną, znieM niepodobn
a.~ bez
rej nie mogą usprawied liwić żadne przyczyn y i względu na setki n1ilionów, ł~.tonych
w tym kiektórej kładzie się kres siłą władzy i p1"'3wa, runku.
Dlatego. ab.y zmusić do poszanow ania świętego
Polityka teg() rodzaju jest polityką krótkonocno-za chodniej Cborwac yi należy językowo do mują każdy opuszczony przey. słowieii
ców postetego samego· co sl&weńcy typu kaikawc ów, runek, ale wciskają się, gdz~e tylko
mogą, i ujto jttst mówiących kaj (co) zam. ,,szto". Od .Rad- mując zaniedba ny przemy~l w swoje
wy.!ącznie
gony na . wschód twortą slowieńcy na Węgrzech ręce, niemczą s~owieńskieg() robotnik
a. Dodać
jesncze zbitą masę ai po za St. Gothard . znani też trza ba, że niezwyk le piltkności kraju.
ściąga
Z okazyi odbytego w Lublanie zjazdu dzien- tam pod imieniem wendów; wyżej wzdłuż1. grani- ją rok rocznie coraz
większą liczbę_ turystów ,
nikarzy słowieńskich, podajem y ciekawy artykuł cy s-tyryJsko- i a.ustryac ko ·węgierskiej tworzą zwła~ztza nie~ów,
którzy żądają niemieck ich
o słowicńcach p. Romana Zawilińskiego, wybor- wi1ększe· lnb mniejsze wyspy między ludnością hoteli, niemiec!Qcb gospód,
r-estauracyj, kawiarn i
nego znawcy tamtejsz ych stosunkó w, drukowa ny niemiecką tu mies1,kającą, aż się_ łączą 'b kolo- i wkrótce je maj~, z
pom.@cą kapitału i przedw „Czasie" .
niami ehorwac kiemi pod Preszbur giem na pra- siębierczości njiemieckiej, wypierając skromne
zaStowieńcy czują ua sobie brutalne skutki
wym lwzegn Dunaju i tym sposobem twGrzą. łań kłady słowieńskie. Nic tedy dziwnego
, że niemznanej maksymy : <Divide et impera>. Naród nie cuch, spajający słąwian południowych '11 północ cy mają swoje „Krainis
che Industrie -Gesellwiększy niż 1 1/ 2 miliona, rozdarty na siedm czę
Dymi, a szczegól nie ze słowakami.
scha:ft", mają „Krainis cbe· Sparcass e" 1;w r. 1896
ści: w północno-wschodnich Włoszech jest ich
Ludność Krainy tak górnej (Gorenjs ko) jak
wkładki wyoosiły 32,953~371 złr.), gdzie się
około 40,000, w Gorycyi
150,000, w Istryi ' i dolnej (Dolenjs ko), jest prawie wyłącznie sło zna.jdnją i słe.wieńskie g.11os-ze, ale dla. celów sło
z Tryestem 100,000, w Krainie 500,000, w Sty- wiieńska. N a nieznacz ny (6%) procent ni~mców wieńskich i halerz stamtąd
nie wyjd:lłie.
ryi 450,000, na Węgrzech 70,000, a w Karynty i składa się przedew szystkiem większa. wyspa nieAle - większym wrogiem niż niemcy, są
130,000. Prawda, że z wyjątkiem Włoch wszyst- miecka w Krainie dolnej około Koc~nja (Gott- sł(łwieńcom - sami słowieńcy.
Niesi;częśliwemu
kie te kraje i kraiki podpadają pod to sa- scbee ), nadto części mieszkańców m:iia.st i miaste- zbiegowi rz:,eczy zawd:t1ię_-czają
oni 1101ipadnięcie
mo berło Habsburg&w, ale łatwo zrozumieć, że czek, a zwłaszcza rodziny urzędnic'W. Z liczby się narodi111 na dwa w1•ogie obozy.
„Kleryka lizm··
tak rozdrobnieni, nigdzie nie tworzą większości, 11 mandató w poselskich do parlame-utn, słowień :ii ,,liberali zm " - to n.azwy
dwócb. obozów, na
a nawet ją tworząc, zawdzięczają innym przy- cy mają 9, a niemcy aż 2; co wi~ej w sejmie "!,WY kt@re może m.ówia
za wiele i za mało.
czynom rozdwojenie i niemoc.
krajowy m, posiadając poważną wię_kswść:, a wsku- Roztlztał słowieńców na :,kleryka lnych"
i „libeKraje, które zamieszkują, są alpejskie , gó- tek t~go i w wydziale krajowy m, nie tworzą 1 ralnyc·h" , datuje się dopiero od
lat kilkunas tu,
rzyste, albo pełne uroku, jak w Karyntyi i gór- przecież takiej sily w samorządzie krajowym „ t. j. od r. 1887. Walka rozpoc~ę:
la się najpierw
nej Krainie, albo smutne nad wyraz, jak Kras aby słowieńskie interesy zwycię,iały.
dziennikarską polemiką między „Slo.venskim i apołudniowo-kraiński i istryjski . Od północy odKraina jest krnjem przeważnie rolniczym
rodem", jako dziennik iem post~powym z jednej ,
1
cina ich od niemców linia pociągnięta w kierun- a własność średnia przeważa nad
a ,,Sloweu cem" i ,,Rimskim Katoliki em", orgainną, wskutek
ku prostym od Ponteby na wschód aż do Rad- czego przebyw a to samo przesilen ie
nami
biskupa lul>lańskiego Mi8i,ii z drugiej stro.ny.
ekonomic~me,
gony (Radker, ;burg), od zachodu sąsiadują z Wło jak inne kra:je rolnicze w A111stryi.
Od polemiki o zasady posunięto si~ do polemiki
Brak
robotnichami, przekraczając znacznie granicę polityczną \ ka, ciężka konkmen cya z produkta
mi wę_gier osobistej. Naród mały, grożnymi i licznymi otow okręgu wrdemsk im (Udine), od południa na skiemi, nieprzyja zna polityka taryfowa
na kolei czony nieprzyj aciólmi, rozdwoił się, osłabił wpływ
małym skrawku przy Tryeście i w Istryi dotypołudniowej, składają się_ na to, że ziemia jest
swej delegacy i w Wiedniu, oddał władzę w ręce
kają morza Adryatyc kiego, a zresztą od połu
wielce obdłużona.
niemców.
dnia i wschodu graniczą z braćmi chorwata mi,
Nie wyzyska no tu licznych lasów, jeszc:ie
B.ozd wojenie w polityce przeniosło się na
·a raczej nie graniczą wcale, bo granica poli- nic wydobyt o z ziemi tych skarbów
mineral- rozdwoje nie w literaturz e, w pracy społecznej
tyczna między Krainą i Istryą a Chorwacyą nie nych, które posiada, bo slowieńc
om brak kapii ekonomicznej. Przeciw towarzys twom i spół
jest granicą etnograficzną, a cała ludność pół- talu. l\Iają je natomias t niemcy
i nietylko zaj- kom „liberaln ym" zawiązano tow21,rzystwa i spół·

Słowieńcy.
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utrzy mania gimna zyów dwu
wulka niczn e, które pod Tokny - 1 wych na wypa dek
oryi z jedny m lub dwom a językami staroHegy alla wyskakują ramie niem w głąb Węgier. kateg
żytnymi.
głębi
Są luźne góry wulka niczn e także w
W klasac h wyższych, poczynając od III
radu
Viseg
koło
,
Pesztu
leko
nieda
np.
kraju, tak
liczba lek cyi tygod niowy ch pozos taje bez zmiai Nagy-.Lllarol:l. Ale te wszys tkie kamie nie wulny, jako też plany i progr amy według tabeli
kaniez ne pochodzą z epoki trzeciorzędnej, kiedy
z r. 1890 i 1900.
jeszcz e c:r.łowieka na ziemi nie było.
W szkołach realny ch w klasie I i II pozoża
się
ł
zdarzy
Odkąd zaś ludzie żyją, nie
w innyc h
stają w 11wej mocy przep isy z r. l 90:i,
den wybu ch wulka niczn y na Węgrzech, żaden
adzewprow
z
zaś klasac h przep isy z r. 1895,
wulka n wogó le nie był czynn ym.
ecniemi
a
język
nauki
I-ej
tylko do klasy
Gdyby przeto w głębi lądu nagle powstał uiem
komiopinii
do
o
złożon
yi
kumis
łę
Uchwa
.
kiego
wulka n, cLociaż ogniw a łańcucha łączące~o Wę
tetu nauko wego .
z ognisk iem świeżego wybu chu na Antyl lacb,
ści,
czynno
wej
burzli
oznak
iadny ch nie ·wykazują
Nowe prawo prasowe w Austryi.
to b) lhy t•> dziw wulka niczn y, który możliwym
Preze s minis trów, p. Korbe r, przedstawił
je,;t w fantaz yi, ale podob no nie w rzeez ywi- w austry ackie j radzi e państwa, zapow iedzia ny
o prawa
stości.
już w mowi e tronow ej, proje kt noweg
Jako zabyt ki po owej niepamiętnej epoce praso wego.
wulka niczn ej pojawiają się na Węgrzech wzdłuż
Do proje ktu dołączone są motyw y, oprac otych osad wdka niczn ych źródła miner alne, wy- wane podob no usobiście przez p. Korbe ra. Przeziewy gazow e i t. p.
dewsz ystkie m r.nosi nowy proje kt prawo praso we
Oo do nagłego zniknięcia wody studzi ennej z r. 1862, wraz z nowe lami. z r. 1868 i 1894,
i nastqp uego powro tu w stanie gorącym, to mo- oraz główny (27 my) parag raf postępowania karnawe t niedostrzeżone przez
że gdzie8 jukit8 ,
nego w spraw ach praso wych i wprow adza w camieszkailców drobn e wstrza{miecie, drżenie do- łej tf'j dziedz inie nowe przep isy.
tknęło znajdujących się w' ok~licy :/.ródeł goNowa ustaw a opartą jest na trzech przep irących.
sach zasadnic:r.ych:
Dyrek tor Bifokh pokazał, jak właśnie w tych
1) Prasa zacho wuje wolność w obrębie gradn'ac b sej1m10graf zapisał ta~ie, prawi e niedo - nic prawn ych.
strzeg alne w:strząśnienie. Natom iast dnia 24-go
2) Każdemu wolno wydawać własne dzieła
muja wiecz orem i 25 maja raniut ko zapisał 1:1ej- umysłowe lub artyst yczne i sprzedawać - je w o::imogrnf lekkie WPtrząśnienia, po kilka sekun d r.uaczonych lokala ch.
Ostre koilcz aste sejsm ografy wskaz utrwające.
3) Do sprzedaży pism peryo dyczn ych w odalek o od
ją, że \1•strząśnienia zaszły uiAbardzo
znacz onych lokala ch upoważniony je::it każdy,
apara tu.
którem u sluży prawo swobo dnego rozporządzania
W instyt ucie geolo giczny m wiążą te wstrzą własnym majątkiem.
zą z Greśuieuia z trzęsieuiami, o któryc h donos
Ź dalsze j treści nowej ustaw y za~nacz~ć
8nienia,
wstrzą
ku
związ
w
stać
mogą
się
temi
z
i
cyi
, ie konfisk11ta tymcz asowa . ogram cza
należy
własnej>.
o który ch donie siono z Bardy jowa, które jedna k wypa dkam i, w który ch chodz i o ochronę zasad y
zapew ue są na.tury czysto tekton icznej (przes u- mona rchicz nej, całości państwa, wiary w Boga,
wanie wurst w skoru py ziemskieJ) a nie wul- o zabez piecze nie wymi aru sprawiedliwości i dokauic zuej.
brych obycz ajów.
Konf1slrnta ustaje , o ile niezwłocznie po jej
h.
rskic
węgie
atach
powanie
Karp
w
zarządzeniu nie zostan ie . wszczęte postę
Z OST ATll llEJ POC ZTY .
objeie
powan
Postę
ajcy.
karne przec iw wiqow
-?ym
jedyn
tym
w
tylko
jest
ane
stosow
e
ktywn
za
jowa
lnej
Bardy
iedzia
z
ze
odpow
"Peste r Lloyd " donosi,
wypa dku, kiedy niema osoby
Szkoły średnie.
Straż
n
wulka
ły
wygas
iż
występek praso wy.
etn~ymał wiadomość,
W "Prnw itielst wenn ym Wieti tniku" ogłoszo
:-ipraw ozdan ia z rozpr aw reprez entac yi ciał
co nocy stęka i hurko ce.
adów
·wykł
izacyi
organ
ie
spraw
w
nikat
komu
no
Gerh
wsiac
ch
stoka
W położonych ua jego
prawo dawcz ych są uietyk alue, reprez entac ye te
tających
średnich zakładach nauko wych, pozos
w
i,
studn
ze
woda
z tej nietyk alznikła
e
'l'erny
i
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arefóJztu obowiązkowego, oprócz której, w razie
szczegó lniej obciążających okoliczności, sąd ma
prawo jeszcze skazać na karę pieniężną i odszkodow anie.
Z innych postanowień projektu zaznacz ymy
jeszcze zezwole nie na kolportaż rlz1enni ków i
zwolnie nie od obowiązku uprzedn iego zawiada miania o wydawn ictwie dodatkó w na<lzwyc:wjnycb.

- -ś.t
Wojciech
były

technik

oskarzazuaaugielskim, urod't.onyrn w Australi i. Przez dłuższy czas
pracow al juko dzienni karz w Paryżu, poczem
w r. 1900 wyjechał do Pret9ry i, gdzie złożyl
przysięgę na wierność Trunsw aalowi i zorgani zował hrygadę irlandzką, na której C'.t.ele brał
udział w operacy ach przeciw ko Bullero wi w Natalu.

Nocy ubiegłej było tutaj trzęsienie ziemi. Sły
szano huk podziemny. Wkrótc e potem nastąpiło
drugie wstrząśnienie. Ludność ogarnął przestra ch.
Wiele rod't.in usunęło si~ z domów n11 pola.
Także i z innych miejscowości Sycylii donoszą
o trzęsieniu ziemi.
Wiedeń, 15 czerwca . Według wiadomości
z klubu C't.eskiego, usunięto niebezpiec't.eństwo
wstrzym ania prac rady państwa, z powodu obstruke.yi czecbów , ponieważ rząd , dał zadawa lające zapewn ienia w sprawie języka.
Pekin, 15 czerwca. Przedst awiciel e 11-tu
mocarst.w, które pod pisały ostatecz ny protokół
pokojowy, na posiedzeniu dzisiejs zem podpisa li
protokuł, w którym oświadczają, że zgadzają się
na ostatecz ny podział kont1·ybucyi wojenn ej chiń
skiej.

Dzierżanowski

leśny, zarzą;dzający

proce:; przeciw ko pułkownikowi Lyncho wi,
żonemu o zdradę stanu.
W muwie swej
czył prokura tor, ie Lynch jest poddan ym

(Lynch wybrany zost!:-1, jak wiadomo , poslem do parlamentu angielski ego, nie wracał jednak do kraju, z obawy uwięzienia. Po zawarciu pokoju powrócil'. do Anglii,
zostal jednak uwięziony i stawiony przed sąd.-Przyp.Red.).
Wiedeń, 15 czerwca . Z Syraku z donoszą:

P.

K. Scheiblera,

Poniedziałek, dnia 16 czerwc a 1902 r.

lasami

po ciężkich cierpięniach, opatrzo ny Św. Sakrament ami, zmarl dnia 15 czerwca r. b.,
przeżywszy la.t. 80.
Eksport acya zwlok z Leśnictwa Zieleil do miejscowego kościola w Koluszk ach,
odbędzie się we wtorek, dnia 1 7 b. m. o
godzinie 8-ej wieczorem. Pogrzeb w dniu następnym o 10-ej rano.
Na te smutne obrządki zaprasz a krewnych, przyjaciór i znaj ornych, pozosta la

Rodz ina.

Z ostat niej chwi li.
(Od naszych korespon dentów).
Częstoćhowa,

16 czerwca .

Otrzymaliśmy

tu

wiacloruość, że prezyde ntem nas't.ego miasta został radca
rządu
guberni alnego radoms kiego,
p. Głazek.

(Od naszych korespon dentów).

Petersburg, 15 czerwca . ,,Now. Wremia "

donosi,

ii zdrowie hr. Tołstoja popraw ia się.
Sędziwy pisarz rosyjski wkrótce uda się do majątku swego, Jasnej Polany, gdzie pić będzie
kumys.
Petersburg, 15 czerwca. Wczora j, jak donoszą gazety peten1burskie, ksiąię Ferdyn and buł
garski odjechał do Moskwy, a Danew - koleją
warszawską za granicę.
Londyn, Hi czerwcu.. Wczora j rozpoczął się

Drezno, 16 czerwca . Stan 't.drowia królu. Alberta

pogorszył się.

Król stracil przytomność.
1() c't.erwca. Wystąpienie socyalis ty
Jauresa w sprawie powszechnego rozbrojeniu. zwróciło przeciw niemu cały gabinet , który oświadczył, że sprawy tej popierać nie może.
·
Wiedeń, 16 czerwca . Ambasa da turecka zaprzecza , jakoby w Konstan tynopol u nastąpiły
tłumne areszto wania spiskow ców, · należących do
party i młodotureckiej.
Paryż,

Paryż, 16 czerwca . Deputo wany Michaux .
wuióst, aby zbadano , jakie wrażenie uczynił zagranic<~ wniosek socyali sty Jaures'a o rozbroje niu.
New-York, 16 czerwca. Postano wiono wzmocnić brzegi morskie na Atlanty ku. Dowódc ami
wybrzeża mianow ano admirałów Kor bera i Kam psa.
Londyn, 16 czerwca . W kraju Przylądko
wym rozwija się silna agitacy a przeciw zniesieniu obowiązującej obecnie konstyt ucyi.
Budapeszt, 16 czerwca. Na posiedzeniu parlamentu na wniosek Koloma na Szella, obradowano nad gruntowną reformą adminis tracyi wę
gierskie j.
Wiedeń, 16 czerwca . Gabinet dr. Koerbe ra
ulegnie przekształceniu. Spodzie wane są znaczne zmiany w jego osobistym składzie.
Paryż, 16 czerwca . Kupcy francus cy skarżą się na zbyt wielki rozwój korsart1twa na
Atlanty ku. W ostatnic h czasach liczba piratów
wzrosła niepom iernie.
Haaga 1 16 czerwca . Konwencyę dla uregu-·
lowauia sprzecz uych ustaw rozmait ych państw
o zawiera niu małżeństwa, rozwodach, separac yi
i o ochroni e małżeństwa podpisali w obecności ministró w:
spraw zagranic znych i sprawiedliwości,
zai;tępcy: Holandy i,
Niemiec , Austryi, Francyi , Wlocb, Szwajca ryi, Hiszpau ii, Rumunii, Szwecy i i Luksem burga. Zastępcy Danii,
Norweg ii i Rosyi dotychc zas konwen cyi nie podpisnli.
Paryż, 16 czerwca . Suma składek dobrow olnych, złożonych na rzecz ofiar na Murtyn ice
wynosi 2,733,0 08 frauków .
W Afryce Południowej zlożyło już broń
15,177 boerów , oraz 855 powstańców z kraju
Przylądka. Bot ba i Delarey udsją się do Europy
w przedmiocie układów z rządem angielsk im
o odbudowanie ferm. Zobaczą si~ przytern z Kriigerem i będą si~ starali nakłonić go do powrotu
do Transw aalu do willi Rotenbu rg.
Londyn, 16 czerwca . W Afryce Południowej
u.tworzyły si~ związki, w
celu ochrony kon~ty
tucyi na drodze lojalnej .

Ob wie szc zen ie.

DYREKCYA1
Towarz11twa Krdytmgo miaata Lo~zi

, .W, zas~osowaniu się do § 22 Ustawy, podaje do powszechnej wiadomosc1, ze zaządane zostaly pożyczki na nieruchomości:
. 1. po.d M 215 przy ulicy Wolborskiej, przez Chindę Łaję Fuchs
pozyczk a pierwot na rb. 16,000;
. 2. , p~d. ;N'g l 48c_ przy. ulicy L11tomierskiej, przez Abrama i Rojzę
malzonkow L1tmanow1cz pozyczk a pierwot na rb. ~.ouo;
3. pod_ Ng 902ż przy ulicy Slowia1iskiej i Klonowej przt.z Tatianę
vel Taubę-LeJę Szymanowicz, pożyczka pit:\rwotna rb. 10 OOO·
4. pod ~ł! 805g przy ulicy ś-go Andrzeja przez' Te~dora i Bertę
małżonków -ąerndt pożyczka pierwot na rb. U,000.
"W_szelkie zarzuty pr~~ciwko udzieleniu zażądanych pożyczek stowarzysze~1 ze_c~c~ przedsta,_vrn Dyrekc yi w przeciągu dni 14 od
daty wydrukowam a ntmeJszego obwieszczenia.
Za prezesa Dyrekto r Ad. Dobra nicki.
Dyrekto r Biura A. Rosic ki.
Łódż, d. 1 (14) czerwca 1902 r.
NOWOŚÓ!!!
Do nabycia we wszystki ch

„Bańki

księgarniach:

~------~7W/7W

/7W/;9;9;9

(z Knryera Warszaw skiego)

Wł.

K. Laekow skiego (El'•)•
z

przedmową

d-ra Władysława Rabakłego
Skład głowny: Waruaw a, księgarnio Wendego, tegoż antora:
tryptyk sceniczny wierszem

„Pog rzeb• '
Nakładem kttięgarni

Dnbowak lego w WarszawiP.
7S0-3- l

„„••

Janl.szewski•eli'J
potrzeb na zdolna

Staniczarka i spód niczarka.

sprzedam tanlo. Sk.werow a 16
ower szosowy, bardzo
Foriepian
Rfabryki
15 m. 11 od godziny 8 w.
W.
do sprzedan ia.
w
apteczny m P. Króortepian do exercyto waola
na JrOl •kowskl.:igo ul. Piotrkow ska 124 rog NaFdziny,
lekcye mnzyki. Piotrkow wrot.
iamże

Gouvernante
piętro.

Wiadomość

W

M

I

mało
Sierpińskiego
Hkładzle

używany,

1086-6 -3
ska 200 m. 10 na parterze w oficynie.
2llO-d-1 3 ' ~klep spożywczy do wydzierżawienia w
~miejscowości licznie uczęezczantl.I przez
est do oddania na własność ładny chłop
l~tnl~ów. l>rzy sltieple piekarnia . Zbyt toczyk, zdrowy, wyzn. rzymsko- kato!. nie
warow zapewnio ny przez cały rok do
zapisany w kościelti. Pań~ka 9 m. 66.
dworow. Wiadomości nddell Whdysław
1075-6 -5
Mars w Ro1rowle.
l091-'1·2 swe
Jeiji do sprzedan ia zbiór dzieł Sienkie•usarz-m onter w sile wieku obeznany
wicza Kraszew skiego I Innych. Wiadodobrze z wszelkle ml maszynam i, poszumość al. Widzew 2 m. 1.
1074·7-4
kuje miejsca maszynis ty. Oforty proszę
1',f agiel w dobrym sianie do sprzedan ia
składać w admin. „Rozwoj u" pod .Mon.lll.zaraz . Widzews ka Ji 73, m. 14.
ter",
1067-3 -.3
1090-2 -2
e wtorek Idąc puez Nowv Rynek
"l.fa•zyn a nożna do nycla oryginaln a
zgubion'> książeczkę rachunkową na
.lll.„Slng llra'' w dobrym ttłanie zaraz do
mięso. Łaskawy znala2ca raczy oddać za
sprzeJan la. Mikołajewska 18 m. 8.
sowitą nagrodą. Ulica Konstant ynowska
1090-3 -2
16 16 w herbaciar ni.
1095-3 -2
łody ezłowiek, dobrze znający język
powodu wyjazdu do sprzedan ia szafa.
ro~yj~kl, po częś~1
lliemleel!.I, z śre
orzechow a, roboty Plętoika i fortepian
duitim "'Ykształcenlem i 6-letnlą praktyką
bardzo dobry. Skwerow a20 m. H. lOB'i-3-3
w Odes1kleh kaniorae h fabryczn ym I i;egln.(i parowej, poszuknj ti posady, posiada
aginęła karta pobytn na Imię Antonieg o
świadectwa. Łaskawe zaofiarow ania npraNowaka wydana z gminy Radogosz cz.
sza adresowa e: Teodor Szyffer, Sosnowa
1088-3 -3
16 m. 10.
1064- 5-6
obiady gospodars ki-a W domu
prywatny m
aginął paev.port na Imię Szczepan a Lepo .io kop. Ulica P11sta Mi a, na parterze.
wandows kiego wydany zgmlny Dzlałtssyn.
d-7
1091-3 -3
osoba młoda, znają ·a gobpOdarstwu wiejaginęła karta pobytu na Imię Koostaus-<ie i wiejskie I szycie posznt<.uje miejtego Dziedzic a wydana z magistra tu m.
sca, może złożyć świadectwa. Oferty skła
Łodzi.
109:i-8 -2
dać w admin. „Rozwoj n• pod lit. .N. N·"
powodu l"yjazdu do sprzedan ia garni1099-2 -2
tur meblowy oraz roczniki Tygodnik a
l> otrfiebua panienka Bll:romna do sklepn
J. kolonialn ego spożywczego z polskim llustrowa negJ i Wędrowca. Średnia 23
m. 22.
1098-3- .'2
·I niemieck im ~ęzykiem na przychodnią,
pierwszeństwo mają ie które były w sklepie.
powodu wyjazdu do sprzedan ia HZafy,
·Zgłaszać 11lę ul. Widzews ka M 77 do p.
!łóżka, sioł, krzesła, lustro. Pio~rkowska
Lentz.
1083-3 -3
117 m. 24.
1060-3-3pśs
otrzebne zdolne panienki do białego
aginęła karta poi>} tu na imię Ewy Go•
haftu. Andrzeja 18 m. 4. 1085-3 -3 1
ruch wydana z magistra tu m. Łodzi.
ralnia chemiczn a. Średnia 20. K. t:izcze1081-8 -3
pańekJ.
44,1-d-1 9
'1agloął dnia 13 czerwca 1902 r. młody
oszukuje zarządu domem, zupełnie obe.lJdog, poplelaiy z blałeml łatami, z obroznany z meldunka mi i przepisam i admli;ą.
Uprasza alę o odJ,>rowadzenie go, za
nlstraeyj n-pollcyj nemi. Oferty w „R?:i:wynagro dzeniem do księgarni przy ulicy
woju" pod lli. „Rządca A. Z."
Piotrkow skiej 108.
1094-2-2

Z
Z

Z

Z

Z

IZ

rzyjmuję nadrabi anie pończoch.
P Ul.
Mikolaj ewska X2 59, m. 56, P

II

11lę

S

1

sprzedaży.

1078-3- 3
LJ otrzebny chłopiec do roznosze nia listow
.I i do posługi. Nawrot 1, m. 6. 1092-1· 1

J

1

do ulicznej

etróź wskaże.

P
P

On demande une

instruiie le franyals et la musique. pour
lo Caucase, Adresser les offres au bnreau
ne ce Journal pour „Aga".
702-3- 3

.

Do prac owni

Mydl ane"

oirzebnl Indzie
PKrocza
.M 7,

Z

;M 135

ROZWÓJ . -

7

Poniedziałek, dnia 16 czerwca 1902 r.

C.„WI::-.E8~~~~~I:E.~

Dyr ekcy a Tow arzy stwa Kre dyto weg o mia sta

Łodzi

podaje do publicznej wiadomości bilans Towarzy. W zastosowa niu się d~ § 66 Ustawy, Towarzys twa Kredytow ego miasta Łodd, Dyrekcya
twa za pierwsze półroczt. roku fmansowego 1901/02.
zonych.
W ubiegłem póh:oczu w duiu l 1 /24 kwietnia 1902 r. odbyló ~i~ jerino ogólne zebranie stowarzys
ch.
miejscowy
gazetach
w
zostały
ogłoszone
czasie
swoim
w
Uchwały pom emonego zebran'a
członków Komitetu Nadzorcze go w dniu 2
W półroczu ubiegłem dokonaną została jedna rewizya kassy i czynności Towarzys twa, p1·zez
.
porządku.
należytym
w
zostały
znalezione
stycznia (6 lutego) 1902 roku przyc1em kassa i czynul•Ści biurowe

Łódź,

Za Prezesa Dyrektor ~. Rozenb latt
Dyrektor biura A. Rosicki .
dnia 31 maja 13 Czencca 1902 roku.

708

'Bilans Towarzystwa Kredytowego m. lodzi za pierwsze pólrocze roku finansowego 190111902
to jest po

dzień

17 (30) Kwietn ia 1902 roku

Aktyw a.

Passyw a.

kop.

Ruble

włącznie.

Ruble

kop.

'
udzielone na nieruchomości:
24,616,800 pozostało nieumorzonych . 21,607,78 0 63ł
rb.
Z ogOlnej sumy
60 kop. 17
rb.
HJOo r.
Majowa
Rata
rb. 28 841 &op. 35
1901 r.
majowa
Rata
262,293 78
r!!.:_ 2ó3 392 „ 26
1901 r.
„ Listopado wa
40,250 81
Kas!l. w gotowizni e
Pożyczki

5%

"„
"

Rachunki bieżące.
W Banku Handlowym w Łodzi do dyspoz. rb. 545,965 k. 51
wyżej

W Domu bank. H. Wawelberg w St.-Petersb.
ua. skup kuponów 1 1111tów • . . . rb. 22,768 k. 67

Papiery procentowe

własne

782763 33

towarzystwa.

l

pQ cenitl nabyW sumie
cia wraz z
nomlnalnej
w_ar_i.~~_____

Listy zastawne m. Łodzi . . . 135,500 Listy likwidac. Król. Polskiego . 159,250 5% Bilety poż. prem. I emisyi
300.
z r. 1864 . . .
5% Bilety poż. prem II emisyi z r.
300 1866. . . . . . . . . I
,1 4% Świadectwa Renty Państwa. 375,600
4 1 /~°lo oblig. dr. żel. Kijowsko90,000 Woroneżskiej . . . . . .
1
-UralRiażańsko
4 / 2 % obl. dr. ż.
203,900 ,
skiej.
4% obl. dr. żel. Moskiews ko-Ka326,800 zańskiej.
4% obligacye drogi żelazuej Mos97,671,90
kiewsko-W indawo-Ry binsk. .
79,500 I
.
Wfościańsk
Banku
zast.
4°/0 list.

VI

7,850,100

~.757,450

1

124,983 61
147,455 41
'

66975
636360,916 88,922 55
202,880 50
304,174 97,671 90
73,935.-

1,402,244 72

Nieruchomość Towarzys twa w m. Łodzi pod X2 427.
Sprzęty i utensylia biurowe .
.
Zaliczenia rozmaite .
Zaliczenia na opłatę kuponów od listów wylosowa nych
Zaliczenia na opłatli 1>tem;ilową od listów zastawnyc h W).
.
dawanycb na pożyczki VI seryi.
.
zapłaty
do
awionycł..
nieprzedst
5% pod. skarb. od kup.
75
k.
9,545
r.
ych
procentow
pap.
w
prywatne
·Depozyty
Depozyty prywatne w li11tach zastawnyc h
i kup. m. Łodzi, złożooych na przechowa nie 880,168 k. 62!

122,853 03
11.255 47
51,406 08
3,398 87!

21,607,550 -

90,050 .
za listy wylosowa ne •
36,352 37!za ubiegłe kupony. . . . . . . . . . .
Fundusz na zapłatę listów zastaw. wylos., płatnych d. 18
kwietnia (1 maja 1902 . . . wynosił rb. 282,100
264,100 ·18,000
. . . . .
strąceniu zdyskonto wanych.
po
A
maja
1
dnia
płatnych
kuponów,
Fundusz na zapłatę
1902 roku wynosi . . . . . rb. 514.207 k. 75
510 882 25
3,325 k. 50
a po strąceniu zdyskonto wanych ,,
1,028 38}
losowania
przyszłego
zastaw.
lii:~tów
Fundusz na zapłatę
25 30,, kuponow prt.yszłego połrocza
,,
„
10
331
2
Kaucya stowarzys zonych .
35
2,497
roku
1902
majową
ratę
Wpływ na
8,566 79
Fundusz na koszty przygotow ania listów i kuponów
.
14,314 30ł
.
„ z kar.
41{
18,687
procentow
z
„
265 17
„ z dyskonta
6,300 „ na amortyzacyę 11przętów i uteu~ylii biurowych
.
4,823 18
.
.
cyę.
administra
„ na
76 50
Od występujących z Towarzys twa
46,663 k. 63
. rb.
Depozyty prywatne
Depozyty w list. zast. m. Łodzi i kupo880,168 k. 62ł
926.832 25ł
nach :i..łożone na przechowa nie. . rb.
28!
k,
1,531,304
rb.
.
.
Kapitał zasobowy
230 k. 63! 1,531,534 92
W zaliczeniu do funduszu losowania rb.
. . .
.
o
zasoboweg
152,338 78
kapitału
normę
nad
a
Przewyżk
166 84i
5% podatek skarb., wy od kuponów majowych l902 r.
1111 80
Rata. listopadow a 1901 r. od pożyczek niewypłaconych

Należność
Należność

za 7-dniowem wypowied zen. rb. 164,029 k. 15
W Tow. Wzaj. Kred. Przem. Łódz. jak wyżej rb. 50,000 k. Jak

Listy zastawne w obiej?u:
rb. 227,600
Seryi II
775,450
„ III
1,912,200
„ IV
4,934.850 rb.
V

Kaucya na zabezpiecz enie sum Towarzys twa:
a) Banku Handlowe go w Łodzi. . , . . rb. 186,000
b) Towarzys twa Wzaj. Kred. Przem. Łódz .. rb. 123,250

I

309,250..: ::..

/

4,371 60
1,502 02
889,714 37!

Kaucye na zabezpieczenie sum Towarzystwa
a) Banku Handlowe go w Łodzi. . . . rb. 186,000
b) Tow. Wzaj. Kredytn Prz.em. Łódzkich rb. 123,250

309,250 -

\25,489,osT2' I
Łódź, dnia 31 maja (13 czerwca) 1902 r.

Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego m. lodzi.
Za prezesa Dyrektor Ad. Dobran icki
Dyrektor Biura A. Rosicki
Buchalter J. J19rzębowski

--- 25,489,084 72{-

8
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M• Sprz~"1!czkowski Piotrfo~~:: ~4
rog Dz1elne1

Hurto wy i Detal iczny

SltŁADWIN,
oraz

Główny Skład

Herbaty, firmy

~•--•.- e»W•«»~

GEBETHNER i WOLFF

-:Poleca:

Odstale wina kuracyjne Węgi.erskie, Francuskie, Re1iskie, HiszWloskie -,,Verm outh" tudzież Koniaki. kuracyjne, oraz Rumy i likiery krajowe i zagraniczne.
Wina Krymskie: biale i czerwone od 4u kop. do 1 rubla za butelkę. Miody staropols kie od 60 kop. do 1O rb. za butelkę.
pańskie,

KAW IOR ASTR ACHA NSKI

r-

w Wars zawie
17
1

49

Krakowskie-Przedmieście

17.

Skład fortepianów, pianin i or~anów.
Wyna jem.

183-50-1 7

-~~---~--~---~-----~---·-~- ·---~~~---····~----~-~-~~-d
Pnlnia ~Acmiczna i FarDiarnia Pamu I Chemiczna Pralnia, Farbiarnia i Sztuczna Cerownia ~

!
!
'li

CB . GE BE R

tł

Filia w Łodzi, ulica Zielo na 5~

•tl

i=
i
lłJ

d
d tJl
dtr.d •a;

w Grochowie pod Warszawą

Czyści

sposobe m chemicz nym, system u Ch. Geber, oraz far~ buje wszelką garderobę damską i męską bez prucia, jedwabne
i weiniane .ll6~
.6'; suknie we wszystkic h kolorach z rozmaitem i ozdobami, mundury,
wyroby fu- 'li_
trzane i watowe, koronki, aksamit, dywan y, gob eliny, meble, firank•, t ęka~ wiczki, pióra strusie itp. Firanki na żądanie czyni
się niezapa l• lfła
ut
nemi tj. palić się płomieniem nie będą.
m

ii

t

d

Filia w

Łodzi,

~

ul. Zielo na 5.

ulica Piotrkowska .NI 79 i Spacerowa .N9 30

'J:I
„

···············Choroby
······
···
weneryc
zne, ··~
skórne
i
I
moczopłciowe

1

"

W Uocz-ni .Rozwoju ", Piotrkows ka :li 111.

Dr. s. LBwkowicz

Prr;yjmuje od 8-11 I od ó-8.

Zarząd Drogi Żelaznej Fabryczno-tódzkiej

Licytacya odbywać się będzie z zachowaniem następujących waruuków: 1) Osoby, które do licytacyi dopuszczone zostaną, obowiązane
są zaplacić bezwlocznie gotówką, albo calą sumę za nabyte budowle,
albo
też co najmniej trzecią jej część z warunkiem by rata szacunku
byla
wniesioną najpóźni.ej w ciągu trzech dni licząc od dnia licytacyi
, bez uprzednich oto wezwań; 2) W razie gdyby nabywca po uplywie trzech dni
nie zapłacił pozostalych 2 / 3 szacunku, licytacya uważa się za niebyrą, a
wniesiona przed jej rozpoczęciem suma, jako odszkodowanie przechodzi na
korzyść drogi żelaznej,
budowle zaś iarząd drogi sprzeda innej osobie
wedle swego wyboru; 3) Budowle sprzedane, nowonabywca obowiązany
jest uprzątną<.\ z wywlaszczonego gruntu nie póżniej jak 1 lipca b. HJ02 r.
bez uprzednich wezwari i zwłoki. W przeciwnym razie, zarząd drogi do
peini tej czynności wlasnemi środkami na koszt i ryzyko nabywcy, przyczem suma wydana przez zarząd drogi na rozbiórkę budowli winna być
wniesioną
do kasf drogi żelaznej, zanim nabywca przystąpi do wywiezienia materyatów po rozebranych budynkach; 4) Z chwilą nabycia budowli. opieka nad niemi należy w zupelności do nowonabywcy, zarząd
drogi wolny jest od wszelkiej pod tym wzgłęuem odpowiedzialności; 5)
Przeinaczone do sprzedaży budowle odpowiednio są ponumerowane od X2
1 do X!! 17 wtącznie; życzący sobie nabyć mogą obejrzeó budowle
przed
licytacyą we wsi Karolew.
3-.2

„d'8

830-r•32
pod kierunkiem plerwszorzęclnego apeoyallst y.
,_
Przyjmuje do prania i farbowani a: garderobę męzką I damską, p l nszłl, jedwable, aksamity, firanki białe I kolorowe, koronki, portyery Hd. Czyiicl I farbuje bez potrzeby prucia garderoby . Dekatyzac ya materyalo w dla panow
krawcow. Znpełńa gwarancy a trwałości kolorow. Ceny możliwie nlzkie.
"9

·········
············
OGŁOSZENIE . .·····~
podaje do wiadomośc!, że 7/ 20 czerwca r. b. o godz. 11 rano, a w razie
nie uko1l.czenia licytacyi, dnia następnego, od będzie się licytacya we wsi
Karólew, pod Łodzią, b~dą sprzedawane za gotówkę niżej wyszczególnione
nieruchomości przeznaczone na rozbiórkę, z powodu budowy odnogi
koluszkowskiej kolei żelazne.i na gruntach, należących dawni.ej do Karola Kreninga, położonych we wsi Karolew w powiecie łódzkiem a mianowicie:
1) Dom drewniany kryty gontem na pow.
387 st. kwad.
2) Dom drewniany kryty gontem na · pow.
1228 „
„
3) Dom drewniany kryty papą
552 „
„
4) Przybudówka drewniana kryta papą
240 ,,
,,
5) Przybudówka drewniana kryta gontem
220 ,.
„
6) Szopa drewniana kryta gontem
409 „
„
7) Szopa murowana kryta gontem
633 „
„
8) Przybudówka drewniana kryta gontem
450 „
„
9) Studnia
10) Dom drewniany, kryty papą
,,
1292 "
11) Budowle gospodarcze murowane gontem kryte
,,
1237 "
12) Studnia
13) Dom. drewniany gontem kryty
1696
14) Przybudówka drewniana papą kryta
"„
457 "
15) Szopa drewniana papą kryta
315 ",,
„
16) Dom drewniany gontem kryty
609 "
17) Plot dtugi
"
960

~

J. TH OM ASA

wybor. papier. fotogr.
8prztid. wszystkie składy

Kefir świeiJ
po cenie

możliwie

dosiać

w

nizkiej,
każdym

można

u mnie

czasie.

Cza plic ka
Mikołajewaka

Nil 35 w sklepie .
ó60-d-l! I

składający się z narożnego sklepu I 2-ch
pokojow z kuchnią obok nowej rzeź•
ni w domu p. Rauscha nadający ~ię do
urządzenia kawiarni r. bilardami zaraz do
wynajęcia.
Wiadomość
w browarze To masa w Radogonc zu.
709-3-3

Paradyz
Ogród przy Cukierni i Mleczarni
został

w

otwarty dnia 14 czerwc a
sobotę.

W

Tam mogą się
majówki dzlfcinne.

(obok lombardu akcyjnego )
I święta od 9-12 i 4-6.

niedzielę

Dr. D. Helman

Chorob y u•zu,

odbywać

krtani

Prr,yjmojl:l od 9-11 l 4-7.
Piotrko wska Nil 39.
514-30-2 6

Dr. F. Stn~iewicz

Choroby skórne i weneryczne
Andrz eja N. 13

chorol>y

nosa, gardła i żbocień mowy.

11110,

Pnryjmuje od 9 - ll r. I od ł-7 popoJ ,
w nledzlelll od ~-11 r. I od 2-4 popoi,
L6dź 1 Zawad zka NI 4.

Leoznio a dla OhorY.oh

WENERYCZNYCH i SKORNYCH
Dra B. &WARGULIESA
al. Wólczalleka N: 39 r611 Benedykta IO.
Porada 40 kop.
Przyjmuje od 12-ll pop. i od 4ł-8 wlecz.
w nledz. I swięta od 9-12 I od 4ł-6ł w
Ł6żk.a

w okolicy suchej I lesistej

W mojej Szkole
podcza.e lata udzielam korepetyc} I l prr;ysposablam do pierwn.yc h trzech klas śre
dnich zakładow naukowyc h. Porotumieć
11ię można ~a miejscu w Koluszkac h.

Franc iszek Dolea ki.

dla ohoryoh .

713-r-~6

716 - 3-3

WKOLUSZKACH

627-d-1 2

nosa,

gardła.

Wejście bezpłatne.
.

l'"Dltl od

Zachod nia M 33

Przyjmuje : 10-12 rano I 6-8 wieczorem ,
panie ó-6 popoł.
f>06-d-40

Lok al

i. j.

2-3.

Obi ady
wydaje

się

na mlaato w

różnych

cenach.

Nawrot Hi 8 m. 27.
ll97-12- .d

Age nta
do hanóln detaliczne go mogącego dać paruaetrublo wj\ kaucyę, poszukuje firma perfumeryjna . Oferty składa~. Warszawa ,
Złota 61, Laborator yum chemiczne .

