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CENA PRENUMERATY:
W LODZI:
Rocznie rb. g k. Pólrocz. " 4o "
Kwarta!. " 2 " Miesięcz. " - „ 67

Wschód: g. 4 m. 47.
g. 7 m. 20.
Zachód:
Dl. dnia: g. 14 m. 33 .

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńczy 5 k.
Z przesyłką pooztową:
rb. 10 kop. Rocznie
Półrocznie
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Kantorya

własny

w Warazawie, Wspólna a2, w Pabianicach u P•
w Zgierzu u p. lkierta.

Ł~kawskiej;

CENA OGLOSZJ:<.:Ń: . „N ad es l 11. n e" na 1-szej stronicy 50 kop. za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego
miejsce . . Małe ogłoszenia po 11/ 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1 kop.). Reklamy i Nekrologie po 15 .kop. za
wiersz petitowy. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uważa za. bezplatne; rękopisów drobnych nie zwraca.
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ŁMztie[o

Towarnstwa Wzajemne[o Kredytu
przeniesione

zostaly do domu przy ulicy

~•o-t=r-~o~•~•ej
MŁYN

KSIĘŻY
Przędzalniana

X2 64.

Jutro, t. j. w Pią;tek, d. 15 Sierpnia
.._- Koncerty w ogrodzie• ..._
Początek

o godz. 5 popol.

W razie niepogody koncerty

Wejście
odbęd11t się

bezplatne.
w sali.

Świdwiński.

Restauracya

Ant. St~ntow~tie[o

wskutek zmiany lokalu będzie z dniem 15
b. m. na krótki przeciąg czasu
Zamknięta.
1005 -3-1

Warszawka Szkola

Lekarsko-Oe ntysty cz na
J; James•Lewi , Miodowa 15,
Przyjęcie

sluchaczów od d. 1 (14) czerwca r. b.
859-3-l

Rozkład

pocgągów.

Wychodzą z Łodzi1 o godz. 12.31, 6.M**, 7.12*,
12.43, 3.05*, 6.02**, 7 .28.
Przyohodz:it de Łodzh o godz. 3.09, 5.8&,
8.06*, 9.32, 10.25**, 3.52, 5.03, 8.22", 11.02**.
Uwagi. Godziny wydrukowane tlustym drukiem
óznaczają czas od 6 wieczorem do 6 rano.

oznaczone *, nie

komuoznaczone **, slużą dla
komunlkacyi "Lódż - Warszawa" b ez
bezpośredniej
p r z e s I a d a n i a s I ę w K o l u s z k a c h.
w niedziele, awi~ta i dni galowe kursują
pociągi komunikacyi miejscowej: .N! 22 odchodzi z Łodzi
-0 g. 8 m. 34 rano, przychodzi do Koluszek o g. 9 m. 38
rn.no; }i 23 odchodzi z Koluszek o g. 8 m. 48 wieczorem, przychodzi do Lodzi o irodz. IO wieczorem.
Pociągi,

nikacyl z

Warszawą;

mają bezpośredniej

pociągi,

OD ADMINISTR ACYI.
Ogłoszenia do bież~cego numeru przyjmuje
administracya „Rozwoju' do godziny Il-ej rano,
nekrologi do godz. 3-eJ po południu. Ogłoszenia,
podane po wyżej oznaózonych godzinach, będą;
umieszczone w numerze dnia nast~pnego.
W niedziele i święta admmistracya zam·
knięta.

Przegląd

polityczny.
Łódź,

16 sierpnia.
Dawniejsza Berberya, niegdyś siedlisko korearzów, Tripolis, od dłużs?.ego cr.asu budziła niepokój pośród dyplomacyi europejskiej, przypisującej Włochom zamiary zaborcze w tym kierunku.
Wresr.cie wyprawa admirała Palumbo na
wody tripolitańskie dolała oliwy do ognia.
Sądzono powszechnie, że sprawa tripolitań
ska już dojrzała i Wło r· 1 1 om nie pozostaje nic
więcej nad wysadzenie korpusu okupucyjnego na
brzegach sułtanatu.
Naraz gruchnęła w prasie europejskiej pogłoska, jakoby eskadra wiceadmirała Palnmbo
wprost z Tripolis udać się miała do Konstantynopola na wyraźne zaprosiny sułtana, który
przekonał się, że ze strony Włoch nic ,nie grozi
jego panowaniu na wybrzeżach morza 8ródziemnego. Dary, jakie przy tej sposobności wiceadmirał Palumbo doręczy Abdul Hamidowi, będą
zadatkiem tego przyjar.nego stosunku, który dawniej panował pomiędzy Włochami a Turcyą.
,,Polit. Corresp.'' w korespondencyi z Rzymu,
pomiesr.czone.i w jednym z ostatnich uumerów,
utrzymuje, że wiceadmirał Palumbo zarzuci kokwicę w Bosforze jeszcze w ciągu bieżącego miesiąca. gdzie będzie przyjęty z nier.wykłą uprzejW Konstantynopolu przekonano się bomością.
wiem o bezpodstawności podejrzeń, przypisują·
cych Włochom r.amiary zaborcze odnośnie Tripolis. Zamach na istniejący porządek na morzu
Śródziemnem nie licuje ani z istotnemi interesa.mi Wloch ani ze r.drowym rozsądkiem rządu wło·
skieg-o. Przypuszczenie więc, jakoby pobyt floty
włoskiej na wodach tripolitańskich był pierwsr.ym aktem ukartowanej z góry wyprawy zaborczej, nie miało i nie ma rncyi bytu.
- Londyn odetchnął wreszcie swobodnie.
Koronacya skończona, a po nużących jej cere·
moniach wszystko już powraca do dawnego porządku i sprawy polityki bieżącej występują na
plan pierwszy. A jest tych spraw sporo.
Anglia ukończywsr.y wojnę w Południowej
Afryce, ręce ma rozwiązane i może nareszcie
przystąpić do uporządkowania pilnych swych in
teresów w innych punktach globu ziemskiego.
Przedewszystkiem zaś idzie jei o wzmocnienie
swego wpływu w Chinach, nad er.em dyplomacya angielska pracuje już od pewnego czasu
'z powodzeniem. Lecz nietylko w Chinach interesy angielskie były poważnie zagrożone. Na
grtinicy Afganistanu wypada uspokoić wrzenie

plemion pogranicznych i dojść do porozumienia
z emirem Afganistanu Chabibulą, który w czasach Ol!tatnich zaczął się wyłamywać z pod
wpływu angielskiego.
Dalej intrygi angielskie w Arabii zaniepoktóry podobno zwrócił
ko\ły negusa Abisynii,
się nawet do wielkich mocarstw z prośbą o
pomoc.
Lecz i stosunki w świeżo zawojowanych koloniach południowo - afrykańskich pozostawiają
jeszcze wiele do życzenia.
Gdy przed dwoma miesiącami boerzy złożyli
nareszcie broń i poddali się pod władzę króla
Edwarda VII, wobec radości, jaką zakończenie
wojny wywołało w cnłej Wielkiej Bryt~nii, na
razie nie zajmowano się trudnościami, które
jeszcze pozostały do zwalczenia. Teraz jednak
Wodzowie
uwydatniły się one w sposób rażący.
boerscy r.aprzestali wprawdzie walki, ale nie
uznali się za bezpowrotnie zwycięionyoh.
Przyjęcie, jakie im zgotowała ludność Kaplandu, świadczy przytem wymownie, że holendrzy
szykują si~ do biernej wprawdzie, lecz wytrwałej
opozycyi.
W dodatku boerzy są niezadowoleni z wielu warunków traktatu pokojowego, r.awartego
w Vereeningingu. Dla przywrócenia porządku i
• nagrodzenia szkód, poczynionych przez wojnę,
potrzebne są im znaczne sumy. Owe 30 milionów rubli, które anglicy wyasygnowali na ten
cel, okazują się niedostateczue. Wodzowie boerów, którzy przybyli już do Europy, mają zamiar wyjednać u króla Edwa1•da VII znaczne
powiększenie tej sumy.
Boerzy niezadowoleni są również z przyłą
czenia okręgu wrigeldskiego do Natalu.
Wszystkiem atoli ich życzeniom stanie się
prawdopodobnie zadość. Król Edward VII gorąco pragnie uspokojenia Afryki Południowej i
·~g,odneg? J!_?życi?-

m~ędzy ~aludnia~ącym~ j~ ho~

anghkam1. Tez same zyczenrn zyw1
i q~\'({>'3.ngielski, nie wyłącr.ając lorda ChamberJain'a, który wręcz oświadczył, że w niedalekiej
przyszłości Trnnswaal i Orania. korzystać będą
z takiej samej autonomii, jaką cieszy się Kanada i Nowa Zelandya, i że rząd angielski nie ma
bynajmniej zamiaru t1ciskać ludności holenderskiej
w kraju Przylądka, przeciwnie, pragnie dopomódz
do jej rozwoju.
- Kwestya rewizyi traktatu berlińskiego,
odnośnie chrześciańskich prowincyj Turcyi, coraz
to jaskrawiej występuje na plan pierwsr.y i przenika sfery dyplomatyczne.
Niedawno korespondent gazety włoskiej "Italia" przeprowadził w tym przedmiocie rozmowe
z księciem Czarnogóry, Mikołajem. Książę jest
zdania, że tylko rewizya traktatu berlińskiego
jest jedynym środkiem, zapewniającym chrzepoddanym Turcyi tę autonomię, do
ściańskim
.
której mają oni niezaprzeczone prawo.
Książ~ czarnogórski jest zdania, że Rosya
i Włochy, działając wspólnie, mogłyby przyjąć
na ~iebie moralny protektorat nad plemionami
słowiańskiemi półwyspu Bałkańskiego i dążyć
do ich zjedMczenia, to jedno tylko bowiem r.apewni trwały pokój na Wschodzie europejskim.
Niełatwe to atoli zadanie i dotycze ono
wielu interesów poszczególnych państw, które

1 ':'I. ...t~Ą:'"!lt ,,_,
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w takim razie narażone bylyby na szwank . Serbowie bowiem królest wa, dążą do połączenia
się z Bl)śnią, Starą Serbią i l!erbsk iemi okręga
mi
Macedo nii. Bulgar zy ciążą ku bulgars kiej części
Mucedo nii, grecy ku grecki rj, a Czarno góra ku
Herceg owinie i Albani i.
'V !lzystk ie te uspirac ye dobrze są wiauom e
przed~tawicielom mocars tw konferującym obecni
e
w Konsta ntynop olu, lecz urzeczy wistnio ne ml)gły
by być tylko na nowym kongre sie i za wspólną
zgodą wielkic h mocars tw.
- Stany Zjedno czone Amery ki pótnoc nej
pełnemi źaglami płyną
na wody militar yzmu
w europe jskim stylu, chociaż dotych czas jeszcze
mówią powsze chnie w Amery ce, że Unia
pótnocno·amerykańska jest bezwar unkow o państw
em
pokoju i pracy pokojo wej.
Dotych czas jeszcze mężowie stanu i publicyści Amery ki z pogardą odzywaią się o militaryźmie, żelaznemi kleszcz ami ściśkającym Euro
pę, a jednak , pomim o to Unia, coraz to wyraź
niej dąży jej śladami.
Dość przejrzeć ostatni e prace kongre su waszyngtońskiego; dość wziąć pod
uwagę ową
troskliwość, z jaką traktują się tam sprawy
wojenne, by dojść do wniosk u, ze i Amery ka dostała się w pazury militar yzmu, pocLłaniająceg
o
najżywotniejsze soki starego świata.
W roku bieźącym kongre s Unii wyasyg nował na cele wojenn e 800 mil dolarów , co czy
lli 1,600 mil. rb., nie licząc sum wyasyg nowanych na wykop anie kanału Panam skiego , z których najmni ej 320 mil. dolaró w pójdzie na cele
strateg iczne. Roczny budżet na utrzym anie armii wielkie j zaocea nowej rzeczyp ospolit ej, która
niema w bezpośredniem sąsiedztwie potężnych
mocars tw, od Europy zaś odgrodzoną jest oceana mi,
wynosi 91,530 , 176 dolarów , na fortyf1 kacye wyasyguo wano 7,29'i,9 55 dolarów , a utrzym anie
floty wojenn ej kosztujG 78,678 ,963 dolarów , zaś
ze 124 mil. dol. wydatk ów nadzwy czajny ch, lwia
część idzie na wydatk i wojenn e.
Kongre s, którego sesya tylko co rozpoczęła
się, pilnie jest zajęty
sprawa mi wojsko wemi.
Z 15,330 projekt ów do prawa, rozpatr zonych
w izhie deputo wanych , 2,488 dotycz e asygna cyj
na cele wojenn e, 6,499 pensyj dla wojsko wych,
a 2,3·{6 wojenn ych spraw wogóle .
Za prezyd entury Clevel anda w roku 1896
Kongre s na cele wojenn e asygnował zaledw ie
355, 119,44 6 dol. Obecni e budżet wojenn y Stanów Zjedno czonyc h Amery ki pólnoc nej wynosi
z górą miliard rubli.
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biać niepros zonemu przy~y~zowi; co. zaś do ~o
trzeby wspóln ego wystąpiema ptv.ec1w naduzy ciom, to odczuw a ją w dostate cznej mierze , aże
! by położyć kres niewcz esnym drwino m.
.
'l'oć łodzianie mają swój własny teatr; który pomim o zasłużonego uznani a i zapewn ionego
poparc ia, liczy się jednak z wymag aniami publiczności i gotów, w miarę możności, postępo

wać po drodze rozwoj u pod każdym względem.
Wpros t przeciw nie czyni p. Castel lano.-P od
jego to adresem , jak się Szanow ny Redakt or domyśla, od początku piszę.
Nie zapomniał on
wpraw dzie o obfitym połowie zeszłorocz.nym, ale
za to zapomniał o bardzo prawdz iwem przy~ło
wiu: o nosie i tabakie rze... A może w języku
włoskim nie itltnieje równie trafne przysłowie?
Bądź co bądź, wybierając się do nas, powini
en
był o niem wiedzieć ...
Krwaw o zaprac owany grosz składamy, aże
by wzami an za to otrzymać pewną sumę przyjemnyc h wraźeń. Tymcz asem z teatru wynosi my pustki w duszy.. . Co gorsza, impert ynenck ie
i wysoce nieprzy zwoite zachow anie ,,kontr oli
włoskiej" doprow adza popros tu do rnzpacz y. Owi
stróże porządku i ładu potrafią przez cały
akt
łajać służbę na całe gardlo i podnie sionym
gło
sem objawiać swą złość i niezarl owolen ie. I to
wszystk"o odbyw a się podcza s przPd~tawienia.
Ależ to jest pomiat anie publicznością, lecz
nie służenie jej!
Szkoda , ze włoska opera oprócz gło;i6w, nieszczegó luych zre~ztą, nie przywiozła ze sobą
ti·ochę więcej cywiliz acyi.
Toż to u nas, chwala Bogu, już wiadom o,
że w cz~iuie trwani a przeds tawien ia, nie
zalatwia się żadnych hałaśliwych i karcze mnych
kontro li-od tego są przerw y międzyaktowe.
Nadmi ar złego uiedosłyszanych ar.yj nie
moźna zastąpić nawet treścią libretta ... Dlacze
go? Dla bardzo prostej przycz yny: librett a niema. Tu już nie potrafię, pomim o najszcz erszych
chęci, doszukać się przycz yny, gdyż jak świat
długi i szeroki , libretta wszędzie są do wyboru
.
Takie postępowanie powinn o otworzyć nam
oczy na to, co się dzieje, powinn o wreszc ie rozbudzić wśród nas poczuc ie osobist ej godnośc
i i
podyktować środki zaradc ze na poparc ie przynależnych nam praw. Znam ilrodek bardzo
prosty a nader skutecz ny: „gdzie ci sprzedają lichotę, tam nie chodź wcale' '.
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KALENDARZYK TERMINOWY.
Juko.
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Mirona.
TEATR VICTORIA. O g. 3 i pol po pol, "Lalka,"
operetk a w 5 aktach Audrana ; o g. 8 i pół wieczorem:
"Zaczar owane koto," dramat w 5 aktach L. Rydla.
ZEBRA NIE ogólne czlonków stow. "Ziarno," przy
ulicy Konstantynowskiej nr. 14. Początek o godziniE' 3
po południu

Na 187
gub. tomski ej: Bijak i Barnauł, Ałtaj, oraz okrę
gi kuźniecki i semipałatyński. Od Odbors ka linia pójdzie do oceanu Lodow atego, wiążąc tym
sposob em połu<luie z daleką północą.
Projek t znalazł życzliwe poparc ie sfer rzą
dowych . Przybliżony kosztory~ obliczo no na 150
milionó w. rubli.
Politec hnika w Rydze. <Ry~. Wiest nib donosi, ze w r. b. do po li technik i ryskiej przyjnr nwani będą jedyni e kandyd aci z kraju nadbal tyckiego według konkur su patentó w.
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Miejs cowa
Komite ty trzeźwości. lVIinisteryum skarbt1
zwróciło się do prezesó w komite tów miejsk ich
i
powiat owych kurato ryum trzeźwości w sprawi e
powiększenia doLych czasow er;o składa członków
komite tu, w celu zwiększonego niż dotąd oźywie
nia dzia!alności komite tów. N a skutek tej odezwy, łódzki powiat owy komite t trzeźwości postanowił zwrócić się do opieku nów obwod owych,
aby ci przeds tawili kandyd atów na nowyc h

członków.

Legaty kościelne. Na skutek zażądania przez
władzę wyżl!zą danych o legatac h
kościołów,

magist rat miejsco wy odpowiedział, iż źaden z kolegatów nie posiad a.
Kolejk i podjaz dowe. Zarząd kolejek poLljazdow ych Zgierz-Łódź-Pabianice zwrócił się
do sztabu okręgu wojsko wego w Warsz awie
z prośbą o zezwol enie na przepro wadzen ie studyów przedst~pnych nowych linij kolejek elektryczuy ch podjaz dowych : z Łodzi do Konsta ntynowa i z Łod·t.i do Aleksa ndrowa . Sztab dał
odpow iednie zezwol enie i studya rozpoczną się
wkrótc e.
Podate k szkolny . Magist rat sporządził już
kwitar yusz podatk u na utrzym anie klas równo·
ległych w miejsco wej szkole przemysłowej, wysokość którego wyniosła w roku bieżącym 10,037
rub. 50 k. i przesłał takowy w dniu dzisiej szym
do kasy miejsk iej, która od dnia dzisiejs zego
pobierać będzie rzeczon y podate k od obywa teli
miasta i fabryk antów.
Żydowskie Tow. dobroczynności. Na dzień 20
b. m. w lokalu żydow::!kiego Tow. dobroc zynuośei o godz. 8 1/ wieczo rem wyznac zono nadzw y2
czajne zebran ie ogólne , mające na celu omówi enie sprawy projekt owanej budow y Schron iska
dla obłąkanych.
Z cechów . Na skutek zwróce nia się komitetu obchod u jubileu szoweg o Chrześci~ńskiego
Towar zystwa Dobroczynności do cechów rzemie ślniczych o wzięcie udziału
w uroczystości,
członkowie cechów przystąpili do zbieran ia na
ten cel i;ktade k dobrow olnych wśród członków
dla utworz enia sumy niezbędnej na pokryc ie
kosztów , część któryc h w miarę potrzeb y ponio ·
są kasy cechow e, o ile &kładki dobrow olne nie
ściołów łódzkich

OJ. osoby po;w:ażnej otrzymaliśmy list na.
s tępnjący:
wy!ltarczą.
Poniedziałek.
„Już to polacy , Szanow ny Redakt orze, słynZ łódzkiego żyd. Tąw. dobroczynności.
IMIONA
SŁOWIA
ŃSKIE.
Bronisla wa.
ui są. ze swej gościnności. Niech się ukaże cuP. Abram K.anel wpl:acit do kasy Tow. rb. 5 k. 50, zeTEATR
VICTOR
IA..
Przedst
awienia
niema.
dzoziem iec, którego nazwis ko ma końcóv-ke elli
brane na uroćzystości rodzinnej w domu pp. Fichten holc.
Zamiast depeszy na ślub panny Maryi Lubaws kiej
eri n chociażby nawet i ano, wnet go 'biorą
z p. Adolfem Jakubowiczem, ofiarowali po rb. 1 na rzecz
w otwart e ramion a, tulą do serca, dytyra mby
Tow. pp.: Mauryc owie Schrote r, Henryko wie G. Sachs
na jego cześć składają, a zaopat rzywsz y jeg~"
i Leonowie Pilichowscy.
kieszen ie ,,obfici e", urządzają owacyjne.i:'§,Al-llfet; Et'?!!
Za powyższą ofiarę zarząd uprzejmie dziękuje laderci".
skawym ofiarodawcom.
rq~p
A owi, tak uprzejm ie podejm owani goście,
Plany zatwier dzone przez rząd gubern ialny
czy nam płacą pięknem za nadobn e? Bynajpiotrko wski nadesłane zostały do magist ratu miejOgóln a.
mniej. Zadow oleni, że udafo im się złapać
Uwolni enie studen tów. <Smol. Wiest.> do- scoweg o na następujące budow le w Łodzi:
wróule na plewy, śmieją się z nas w duszy, nosi, iż dnia 4 go b. m. z rozkaz
1) Stowar zyszen ie wz<1jemnej pomoc y suu Najwyższego
no i, oczywi sta, wracają raz, drugi i trzeci.. . uwolni ono wszyst kich studen tów,
którzy w zamku biektów handlo wych, przy ulicy Długiej pod
My znów, wierni prawom gościnności, otwier a- smoleńskim odsiad ywali karę
za udział w nie- M 45/271 , nadbud ówka trzecie go piętra na domy serca i kieszen ie na oścież, i powtar za sie porządkach, jakie wydarzyły
m u frontow ym i budow a ustępów;
się w Moskw ie
ta suma history a. Oni zaś tym razem poczyn a: w lutym r. b. O godz. 10 przed
2) Antoni Czekal ski, przy ulicy Rybnej pod
południem do
j<~ ;;obie z nami nieco inaczej ... Uważając sie
cel studen tów przybył gubern ator i osobiście za- M 5/14~, przeró bka suteryn w istniejącym dowśr6d nas za pionier ów sztuki i piękna lekce: wiadom i! o rozkaz ie Najwyż
mu i-piętrowym;
szym, poczem zaraz
wazą sobie publiczność, spragnioną „circ~nses" i studen tów wypusz czono.
a) Edwar d Blau przy ulicy Łomżyńskiej
obchod?.ą się z nią popros tu oburzająco i brupod .N~ 24/105 4, budow a drewni anych komóre k;
Nowa wielka kolej. O istotnie olbrzym im
talnie.
4) Juliusz Kajzer , przy ulicy Widzew skiej
projek cie kolejow ym donosi <Rus. Kuryer >. ToW swej, za daleko już id~cej, arogan cyi
pod X2 109/10 97, przybu dówka sklepu do 2-pię
najwyraźniej dają nam do zrozum ienia, że to my war:f.ystwo prywat ne, zloźonc z kapital istów ro- troweg o domu;
od nich, a nie oni od nas zależą; swem poste- syjskic h i zagran icznyc h, z S. I. Mamon towem
5) Stanisław Antoni ewski, przy ulicy Mikopowan iem najocz ywistsz a składają. d'.lwody, ie na czele, który rzecz całą zapoczątkował, za- łajewskiej pod J\'i! 18/110 9, nadbud ówka
3-go
mierza. pobudować kolej, łączącą rosyjsk ie polic'l.yć się z nami nie mają najmni ejszej ochoty ,
piętra na domu i 2-ch oficyna ch.
siadłości środkowo-azyatyckie z całą północną
gd_yi i;ą, przekon ani-, że my i tak do nich pój6) Fajwel Griiufe ld, przy ulicy Piotrko wdziemy . Ale tym razem, a twierdzę to z całą Syberyą.
skiej pod M 62/505 , budow a 2-ch balkon ów na
Kolej zacznie się w Turkes tanie, przetni e
pewnością, zawied li się srodze na swych ra2-iem piętrze domu.
w _pobliźu Tomsk a linię kolei sybery jskiej i pójchubac h.
Zamkni~cie ulicy. Z powod u robót brukar dzie ku północy. Dokładne punkty jeszcze nie
Publiczność nasza posiad a jegzcze tyle poskich ruch kołowy został wstrzy many na ulicy
czucia swej godności, ze nie pozwol i sobie uchy- są ostatec znie ustanow ione, prawdo podobn ie je- Zachod niej na przestr zeni od ul. Konsta
ntynow dnak kolej obejmi e bogate przestr zenie zbożowe
skiej do Ogrodo wej.
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Rewizya kasy miejskiej. W dniu dzisiejszym
z powodu rewizyi kasy miejskiej

należności

nie

były wypłacane.

Przedstawienie amatorskie, jakie odegrano
w ubiegłą środę, zostanie powtórzone, w celu
przysporzenia dochodu na rzecz przytułku w Kochanówce w przyszłym tygodniu.
Zgierskill Tow. cyklistów. Na posiedzeniu

łódzkiego kółka zgierskiego Tow. cyklistów postanowiono przyjąć w poczet członków zamiej-

scowych pp.: Cezaryusza Borysławskiego, Stefana
Kuncego, Leona Świderskiego i Henryka Siemiątkowskiego, jak równiez zapisać ponownie na
listę członków p. Leonarda J asikowskiego, uwzględniając jego prośbę. Wobec zajęć ciągłych
kapitana, wybrano na jego pomocnika p. Roberta Wetzlera. Nakoniec zaprojektowano dwie
zbiorowe wycieczki: w dniu 31 b. m. do Rawy,
zaś w dniu 7 września r. b. do Warszawy na
wyścigi.

Sprawy tramwajowe. Bawił u nas przez dni
kilka dyrektor tramwajów elektrycznych w Gdań
sku, inżynież Pape, który zwiedzał linie tramwajowe, oraz stacye. Pobyt inżyniera Pape połączony jest ze sprawami tramwajowemi.
Z są;dów. Sąd okręgowy piotrkowski sądził
w tych dniach następujące sprawy: 30-letui Józef Wożniak oskarżony był o kradzież u mieszkańca Łodzi Dietelsona i innych.
Sąd skazał
zloczyńt:<J po pozbawieniu praw, ua 1 rok wię
zienia i 4 dozoru policyjnego.
18-Jetni Józef Śrr.iechowicz vel Śmiechowski
stawał przed sądem, jako oskarżony o zadanie
rany nożem mieszkańcowi Łodzi Stanisławowi
Prużyńskiemu, który z tego powodu zmarł. Sąd
ska?;ał Śmiechowicza na 8 miesięcy więzienia.
Przed sądem stanęło 4 oskarżonych: Walenty Otorowski o kradzież, oraz Stefania Pianowska, August Klim i Wincenty Radoszewski o
przechowywanie skradzionych rzeczy u Zygmunta Winińskiego. Sąd, po zbadaniu okoliczności,
skazał Walentego Otorowskiego na 8 miesięcy,
pozostali zostali uniewinnieni.
Z doli dziecięcej. Na ulicy Konstantynowskiej,
przed domem nr. 4, bawUa się gromadka dzieci na chodniku. W czasie zabawy, 4-letni syuek robotnika, Józef
Dudek, wybiegl na uli c ę i wpadl pod konia przejeżdża
jąc ej dorożki. Tu roz egral:a się straszna tragedya: rozpędzony koń uderzyl dziecko dw a razy kopytem, przyczyniając śmi e rć na miejscu. Zawezwano Pogotowie, le karz j e dnakż e nie mógl już nic uc zy nić wobec zgonu.
W tej chwili też nadbi egla matka; straszna j ej r ozpacz
nie miała granic.
Przy pracy. Przy kolei obwodowej Stanisl:aw
Klempow, robotnik, la t 38, spad ając z wagonu, ulegl'.
wywi chni ęc iu nogi. Lekarz Pogotowia udzielil pomocy,
pozos tawiając poszw ankowauego na miejscu.
Kradzież. Niewiadomi dotąd zl:oczyńc y dostali się
do wn ętrza mieszkania Mowszy Brodacza, przy ulicy
Piotrko wski ej nr. 130, skradli r ó żn e rzeczy, j ako t o: gard e robę, futra, srebro stol:owe i t. p. na sumę 270 rb.
Z opieki nad zwierzętami. Na ulicy Kon·
stantynowski ej, obok kancelaryi cyrkułu II, czyściciel
miejski schwytal wyżła, należąc ego do p. M. Poni e waż
pies byl: do ś ć silny, użyto więc takich środków do schwytania go, że wl'.aś ci ciel nie mógl go poznać po wykupieniu od czy ś ci ciela. Zadano mu mianowir.ie kilkanaś cie
ran, z których trzy w gl:ow ę niebezpieczne.
Z ulicy. Na ulicy Poludaiowej nr. 33, znaleziono
kobietę, l ez ącą bez prz y tomno ści ; by la nią Marya -Albin,
lat 38, w ogólnem oslabieniu. Lekarz Pogotowia udziem dor aź nej pomocy.
- Na ulicy Widzewskiej nr. 102, Józefa Zaręba, lat
26, znaleziona została na trotuarze w stanie nieprzytomnym. Lekarz Pogotowia stwierdzil stan gorączkowy,
a udzieliwszy na miejscu doraźnej pomocy, odwiozl chorą do szpitala ś w. Aleksandra.
Bójki. N a ulicy Plotrkowskiej nr. 234, Oskar Kubecki, lat 18.wskutek uderzenia t ęp e m narzędziem, otrzymal ran ę nad okiem. Lekarz P ogotowia ran ę opat rzyl,
pozos ta w iając poszkodowanego na miejscu.
- Na ulicy Dzielnej nr. 16, Franci szek Nowak, lat
38, otrzymal ranę, zadaną tępem nar z ędziem. Lekarz
Pogoto wia ra nę opatrzyt
Atak. Na ulicy Wschodniej nr. 69, Bajla Krin, lat
30, ulegla atakowi ner wowemu. Lekarz Pogotowia udzielil pomocy.
Wypadek. Na ulicy św. Jakóba nr. 5, Lejbuś
Sztera, lat 5, spad! z wozu ne bruk, wskutek czego zranil'. gl:ow ę. Lekarz Pogotowia ran ę opatrzyl, pozostawiając po sz kodowan ego a a miej scu.
Napad. Na szosie Rokiciński ej, wiozący mleko do
miasta ze ws i Bukowca, Marcin Kajnert, lat 32, został
napadni ę ty, prawdopodobnie w celu rabunku, przez nieznanych ludzi, którzy zadali mu rany glowy, szyi i t warzy ostrem narz ę dzi em. Nadjeżdżając e wozy odstraszyly
rabusiów. L ekarz Pogotowia rany opatrzyl, pozostawiają c poszwankowanego na miejscu.
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Krwotok. "Na ulicy Zachodniej Henryk Kohn, lat
15, ulegl krwotokowi nosa wskutek uderzenia. Lekarz
Pogotowia krew zatamowal:.

Kasa pogrzebowa. Naczelna władza krajowa poparła prośbę o pozwolenie na utworzenie
kasy pogrzebowej w Ozorkowie, w gubernii kaliskiej.

Ekonomiczna.
„Ziarno". Przypominamy o jutru,is·l em ogólnem zebraniu, które odbędzie się w ,;aJi Sellina
przy ul. Konstantynowskiej 14. Put':qtek o godzinie 3 po południu.

SZTUKA

PIŚMIENNICTWO.

(St. Łp.). W czwartek wieczorem w sztuce
pr.ierohionej z powieści Henryka Sienkiewicza
„ Pani Wołodyjowska", w roli Azy i l\Ielechowiabudowlano-policyjna pod przewodnictwem budowniczego gubernialnego p. Nowickiego dopelniła ra, wystąpił po raz pierwszy gościnnie na naoględzin pięciu nowych budowli
fabrycznych, siej scenie p. Jan Pawłowski, pierwszy amant
w celu wydania pozwolenia na puszczenie ich teatru miejskiego w Krakowie.
w ruch.
P. Pawłowski posiada wiele warunków zewnętrznych na dobrego amanta, chociaż o ile
Aukcye londyńskie na wełnę, w której wzię. ły udział firmy tutejsze, ukończyły się. Tenden- sądzić możemy z pierwszego występu, talent jecya była przez cały czas zwyżkowa. Wełna go więcej posiada cech liryzmu i do ról bohaterskich młody artysta naginać go musi, co napodskoczyła w stosunku do cen ostatniej a ukcyi
turalnie
odbija się ujemnie na_ szczerości w wyo 5%. W zapasie na nat1tępną aukcyę, która
konaniu,
zwłaszcza
tak trudnej roli, jak Melerozpocznie się w dniu 16 września, pozostało
chowicza,
tego
syna
stepu, który w pierwszych
170,000 bel, w tej liczbie 80,000 bel merinos.
aktach tłumić musi rozsadzające piersi jego
Z kolei. W ciągu tygodnia, od dnia 30 lipca do
uczucia, ale tak, by to było widoczne dla wi5-go b. m. drogą żelazną fabryczno-lódzką dowieziono
dza. W drugiej zaś połowie sztuki wybucha
towarów:
z całą gwałtownością pierwotnej dzikiej, nie
Mąki pszennej 80 wagonów (48,000 pud.), mąki ży
tniej 29 wagonów (18,300 pud.), pszenicy 2 wagony I okiełznanej natury, aż do chwili kiedy z prze(1,200 pud.), żyta 13 wagonów (8,000 pud.), owsa 41 wa- kleństwem na ustach i nienawiścią w sercu idzie
gonów (22,600 pud.), jęczmienia browarnego 2 wagony
na śmierć okrutną.
(1,200 pud.), jęczmienia na kaszę - wagon ( pud.),
Wszystkie te momenty p. Pawłowski usiło
grochu 1 wagon ( 600 pudów ), kaszy jaglanej 6 wagonów (3,600 pudów), siana prasowanego wagon
wał uwydatnić w
odpowiednim tonie i z wła
( - pud. ), sl:omy prasowanej - wagonów ( - pud. ), ściwą plastyką i ut1iłowania jego pomyślny uslomy prostej wagony ( pudów), wel'ny zagrawieńczył skutek.
Z takim Azyą, pogodzić
nicznej 47 wagonów (10,000 pud.), wel'ny krajowej 32 waaię
jeszcze
można.
Był
dzieckiem stepu,
gonów (7,500 pud,), bawełny zagranicznej 17 wagonów
(5,000 pud.), bawelay rosyj skiej 31 wagouów (9,300 p.),
był tatarem, pełzającym skrycie wśród buszaodpadków bawełnianych 41 wag1Jnów (8,500 pud.), że
nów, dopóki nie osaczył ofiary i nie rzucił się
laza 29 wagonów, gliny ogniotrwalej 3 wagony, wapna
palonego 11 wagonów, wapna niepalonego - wag., .nar- na nią z chciwością tygrysa. Dodajmy do tego
ł ardzo clobr~ charakterystykę i odpowiednie komuru kieleckiego w bryl'ach 3 wagony, cementu 17 wagonów (10,310 pud.), drzewa budulcowego 51 wagonów,
styumy oraz zachowanie się Azyi ua scenie,
drzewa opalowego 21 wagonów, desek 78 wagonów, wę
a będziemy mieli calość niewiele pozostawiagla kamiennego 1472 wagonów, koksu 6 wagonów, kamiejącą
do życzenia.
nia piaskowca 3 wagony, koś c i 1 wagon, soli 6 wagoWogóle sztuka szła. gładko i sprawnie, ponów (3,600 pud.), nafty 17 cystern, tektury smolowcowej 5 wagonów: smoly 3 wagony, farb 4 wagony, kwasów
mimo usterek w obsadzie lub też pojęciu nie6 wagonów, papieru ó wagonów, węgla drewnianego 1 waktórych ról. Co zaś do wystawy i kostyumów
gon, cegły licowej 7 wagonów i różnych towarów 432
zapisać je należy na dvbro p. Majdrowicza.
wagonów.
Wszystko to stylowe, odpowiednie i świeże, co
Pociągami pośpieśznemi dowieziono do Łodzi: ryb
2 wagony, bydl'a 19 wagonów, trzody 49 wagonów, mię
uie zawsze, niestety, zdarza się nawet w teasa 3 wagony i różnych towarów 31 wagonów.
trach pierwszorzędnych, rywalizujących nieraz
Wysl'ano z Łodzi: wyrobów bawelnianych 80 w_agoz
powodzeniem ze sceną warsi;awską.
nów (54,000 pudów), wyrobów wełnianych 21 wagonów
Jutro wieczorem p. Jan Pawłowski wystę
(11,620 pud.), wyrobów żelaznych 1 wagonów (720 pud.),
wyrobów terrakotowych 3 wagony, tektury smolowcowej
puje po raz drugi i ostatni w Łodzi, w baśni
i smol'y 2 wagony (1,400 pud.), cegly licowej l wagon,
dramatycznej Rydla „Zaczarowane Kuło" w roli
cegly ogniotrwałej 2 wagony, szmelcu 3 wagony, kafli
Maciusia.
3 wagony i różnych wyrobów 414 wagonów.
Po południu odegraną zostanie „Lalka",
Wysl'.aao pociągami pośpieszn emi: wyrobów bawelnianych 14 wagonów (9,000 pud.), wyrobów wełniany ch
operetka Audran ' a.
3 wagony (2,200 pud.), i różnych towarow 21 wagonów.
* P. l\fajdrowicz nabył w tych dniach prawo wystawienia sztuki „Krzyźacy" przerobionej
z powieści Henryka Sienkiewicza. „K.i·zyżacy'·
ukaz~ się na scenie za parę tygodni.
sąsiedztwa.
* ,,Czasopisma lekarskiego" zeszyt sierpnioZ kolei kaliskiej. Rozpoznawany na ostatniem posiedzeniu komitetu kolei kaliskiej pro- wy zawiera:
O sposobach badania plwociny w pierwszych
jekt tymczasowego etatu osobowego (obejmujące
okresach
gruźlicy. Opracował Ludwik Pinkus
go stałe dopłaty do pensyi urzędników wydziastud. med.
łowych), zmieniono w ten sposób, źe projektowane
O własnościach
odkaźających formaliny.
nowe posady utrzymano, co zaś do opłat, te wstrzyOpracował
Tadeusz
Mogilnicki
stud. med.
mano do ponownego rozpatrzenia i decyzyi po
O badaniu przez lekarzów produktów spouruchomieniu linii kaliskiej. Wzamian za to,
żywczych, dostarczanych do szpitali, przez d-ra
urzędnicy, zajmujący się czynnościami tej linii,
Serkowskiego (dokończenie). Z dwiema tabliotrzymywać mają wynagrodzenia za likwidaca.mi.
cyami.
Spostrzeźenia z praktyki. Dwukrotna ciąża
Z polecenia dyrektora kolei, przyjmowani
do służby ruchu smarownicy obowiązkowo na zamaciczna Uajowodo~a) u jednej kobiety, popewien czas przeznaczani być mają do warszta· dał dr. Fr. Wychowsk1 (z Soczewki).
Towarzystwa lekarskie prowincyonalne: I)
tów wagonów osobowych, dla obeznania się
z urządzeniami i działaniem części mechani- Towarzystwo lekarskie łódzkie. 2) Sprawozdacznych wagonów, a następnie dopiero przecho- nie z 25-cioletni.ej działalności kaliskiego Towarzystwa lekarskiego.
dzić do służby pociągowej.
Wiadomości drobne.
Ze Zgierza. P. generał-gubernator warszawKronika: a) naukowa; b) bytowa.
ski zwrócił się do ministeryum spraw wewn~trz
Krytyka i bibliografia: Hygiena ludowa.
nych o powiększenie wydatku 200 rb. na 900 rb.
Trzeba dbać o zdrowie, aby się m1trzedz chororocznie na płace nauczycieli i nauczycielek szkół
by. A. Fabian. Z nauki o życiu. J. Tchórznic·początkowych w Zgierzu.
ki, Kąpiele ludowe. J. Tchórznicki Łaźnia luW szkołach handlowych: męskiej i źeńskiej d?wa w Ci~l~śnicy., J: Polak, Pensyonat hygiew Pabianicach egzaminy wstępne odbędą się mczny w mieJscowosc1 Ph1dy-Góry pod Wanizawą.
w dniach 26 i 27 b. ro . Prośby o przyjęcie przyj- Słowniczek chemiczny.
muje dyrektor tych szkół.~
:.: ~ • j
List
do Redakcyi
(L. Czarkowskiego,
z Wilna).
~ z Tomaszowa. Ministeryum spraw wewnętrz
nych pozwoliło na wypłacenie z kasy miasta
--:::-Tomaszowa, w gub. piotrkowskiej, po 1000 rubli
rocznie na zasiłek dla siedmioklasowej szkoły
handlowej w tern mieście.

Nowe fabryki. W dniu dzisiejszym komisya

z
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CZĘSTOCHOWY.
(Od naszego korespondenta).

-oPomimo niepogody i robót polnych olbl'zymia stosankowo ilość pątników przybyła tu na
wczorajszy odpust, by złożyć hold Matce Chrystusa Pana. Pomiędzy śpieszącymi widać b)ło
stroje ludu z rozmaitych zakątków krain. lud ten
przybył po większej części pieszo.
Od samego
rana kościół Jasnogórski , pomimo swych dużych
rozmiarów, nie był w stanie pomieścić pobożnych,
to też ci, którzy się spóźnili, modlili się w korytarzach i na cmentarzu klasztornym .
Kompanij pątników przybyło przeszło 100,
najwięcej osób liczyła kompania warszawska ,
g<lyż z górą 3,000.
Co zaś do ogólnej liczby
pobożnych, to tych w roku bieżącym nie przybyła taka· ilość, jak lat poprzednich , co tłómaczy
się wyjątkowym czasem zbiorów, które z powodu niepogody są bardzo opóźnione, w niektórych
okolicach nietylko, że nie zżęto żyta, ale i nie skoszono traw, jak: w olkuskiem, miechowskie111 i
sędziszowskiem; z tej przyczyny wieln go$podarzów pozostało w domu.
Jeżeli niepogody potrwają tak dalej, to sta·
nowczo rok bieżący dla rolników będzie krytyczniejszy niż rok zeszły, gdyż, co nie wygnije,
to wyrośnie na pniu.
Dzięki staraniom O. Rejmana, przeora klasztoru Jasnogórski ego, i ofiarności pobożnych, ca·
ły klasztor na zewnątrz został odnowiony.
Budowa wieży postępuje dość szybko i jeżeli tak
dalej pójdzie, to jeszcze w roku bieżącym bę
dzie doprowadzo na do przykrycia. Restauracya
ogrodzenia klasztoru wiele się przyczyniła do
jego upiększenia.
Mieszkańcy Częstochowy narzekają na podrożenie produktów spożywczych, gdyż mięso, iarzyny i kartofle podskoczyły w ostatnich czasach przeszło o 25%.
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się podać do emerytury z
dodać jeszcze należy,
że

powodu utraty słuchu,
krok ten o tyle jest
niesprawied liwym, ponieważ znajduje się w Poznauiu i Księstwie mnóstwo pozasłużbowych
profesorów gimnazyalny ch, narodowości polskiej.
Zasadniczy warunek postawiouy w legacie przez
testatora, opiewa wyraźnie, że kuratorem ma
być tylko kandydat, urodzony w Księstwie Poznańskiem i posiadający dokładnie ob yd wa ję' zyki krajowe. Głuchy Collmann teraz dopiero,
w celu obejścia warunku legataryusz a, zaczął
się uczyć po polsku (?!). Ciekawem będzie, jakim.
sposobem głuchy nieruiec z Hesyi porozumiewać
się będzie z publicznością polską?
- Potwierdza się wiadomość, że zuany hakatysta, P,rof. Teodor Scbiemann, mianowany
został na mocy najwyższego upoważnienia, zwyczajnym profesorem wydziału filozoficznego przy
uniwersytec ie berlińskim. Jak wiadomo, prof.
Schiemanu pochodzi z Kurlandyi, studya odbywał w Juryewie, a habilitowaw szy się potem na
docenta w Berlinie umiał pójść z modnym prą
dem hakatyzmu, od którt'go i nauka niemiecka
nie jest dziś wolną. Poglądy jego na sprawy
-polskie zalecają się nienawiścią rnsową, a zarazem tendencyjne m fałszowaniem liistoryr.zny cb
i społecznych faktów. Ostatnia właściwoSć wypływa również z zupełnej ignoraeyi stosnnków
polskich ze strony prnfesor11, który je poznał
tylko ze żródel jednostronn ych. W każdym razie to wyróżnienie hakatysty na katedrze nniwersyt-eckiej, w przededniu uroczyRtości wrześniowskich w Poznaniu, jest nader wymownem .

Przepowiednie katastrof.

minach peryodyczn ych i że rok 1902 jest jednym z takich straszliwych terminów. W okresie lat stu, od 1732-1832 , nie zdarzyło się ani
razu, aby w roku kończącym się cyfrą 2, nie
nastąpił gdzieś wybuch wulkanu. Dowodzi tego
następujące zestawienie: w 1732 roku w Fue11go,
w Ameryce środkowej, w roku 1742 w Cotopaxi
(15 czerwca, 27 września i 9gruduia) w roku
1762 na Martynice (22 stycznia), w roku 1772
w Tunguragua (Nowa Grenada), w roku 1782
w Massaya (Ameryka środkowa) w roku 1792
na Martynice . (styczeń), w r. 1802 w Gwadelupie (luty), w r. 1812 w St. Vincent (wrzesień),
w r. 1822 w Irrazu (Ameryka środkowa) w r.
1842 w Tacana, w roku 1852 w Fuengo i w La
Trinidad.
W seryi tej brak tylko dat 1752 i 1832;
na nie przypadają wybuchy na Jawie, Lavu
(r. 1752 maj) i Merapi, jako też wybuchy Etny,
Wezuwiusza i innych. Trudno również przypisać
ślepemu wypadkowi daty wybuchów w r. 1562
(Merbaba na Jawie), w r. 1632 (Banda na wyspach Molukach) i we Włoszech w roku 1682
w Sycylii w roku 1692, w Saint-Christ ophe i
na Oceanie, w r. 1862 na Sumatrze. W latach
tych wybuchom wulkaniczny m towarzyszą zawsze
liczne inne w różnych częściach świata .
Lata kończące się P,yfrą 3, także przynoszą
wybuchy. Serya ich zaczyna się w roku 20~
(wybuch Wezuwiusza ) i rozwija się z przeraża
jącą regularnością aź do pamiętnej katastrofy
Krakatoa w sierpuiu 1883 roku Na tej podstawie dają się oznaczyć okresy lat 10, w których
wybuchy wulkaniczne powtarzają się z nadzwyczajną ścisłością, :l co każde stulecie wzbierają
z nową siłą. Potwierdzają to lata: 1632, 17 :)2
i 1832, jako też: 1712 i 1812, I 692 i 1792,
1682 i 1782, 1692, 1792 i 1892, 1802 i 1902.
Przyczyny tej zaciekawiającej peryodyrzności dopatruje się prof. Zenger w oddziaływaniu na powierzchnią ziemi (tak, jak i innyeh
planet) przewrotów i zmian w atmosferze okolo-

Z powodu ostatnich wulkaniczn ych wybuchów na Martynice, pojawiło się studyum profesora uniwersytet u praskiego Karola Zengera,
który dowodzi, że katastrofę tę można było do
pewnego stopnia 1111przód przewidzieć i przepo- słonecznej.
-:-:-:I wiedzieć.
'
· . Nie od dziś już wskazywano na pewien
Zdanie podobne wypowiedział już przed związek między zmianami plam na
słońcu i pe\
. I laty w osobnej broszurze astronom-d yletant, Perwnemi :1.jawiskami na naszej planecie. Stosuje
renod, zatrudniony przy ouserwatory um astrono- się to do temperatury natężenia
magnetyzmu ,
micznem
w St. Pierre. Nie można oczywiście zorzy północnej itp, Zjawiska
Z Poznania.
te stara się prof.
ściśle określić miejsca, dnia i godziny wybuchu.
Zenger uporządkować i poddać pewnym prawi- W sprawie obsadzenia wakującej po
Spostrzeżenia jednak, razem zestawione i
dłom.
I tak: słońce nwa~a on jako olbrzymie
śmierci ś. p. prof. Sosnowskieg o, posady kuraprzejrzysto ugrupo"' ane przez prof. Zengera, do- ognisko dla energii elektromagn etycznej;
pro,
tora biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przez prowadzają same przez
się do wniosku, ze kamieniowauie JeJ wywiera wpływ z odległości
niemca z Hesyi, prof. Collmana, który musiał tastrofy te potitępu.ią
po sobie w pewnych ter- przez indukcyą na wszystkie nieświecące ciała,
To jego prawo, jak prawem młodzieży jest, ryerze Codziennym u skargi na młodzież naszą.
aby była młodą.
Z. Piet .. „ przedrukow ane w "Rozwoju."
Idzie jeno o to, by się jej serca paliły, by
Czy nie przejęło twego serca uczucie, któl'e
duch jej wzbijał się w podsłoneczne szlaki na ' budzi zazwyczaj wszelka niespradliwo
Jeremiady nad upadkiem moralności pośród mlodzieży.
ść?
1:1krzydłach uniesień, a dobro powszechne brała
Rozrywki, jako rzecz spoleczna.-B rak ich w Łodzi.
Na mnie przynajmnie j takie wywołało wraza miarę powinności, obowiązków i celów.
żenie zarówno wy!i1tąpienie Z. Piet...,
jako też
.Zgoła przywary stare, chociaż nowa era."
Rzućmy okiem w przeszl0ść.
Wszystko to i autora odnośnego „Zygzaka," umieszczone go
Taki Odwieczna to przywara starości, że samo, chociaż inna era.
w następnym numerze naszego pisma.
w oku młodzieży rada widzi słomkę, chociaż
Starsi, rozwagą i doświadczeniem zbrojni,
Dlaczego?
w swojem belki dopatrzyć nie umie, zapomina- temperują zapały młodzieńcze
i widzą tam waBo
trudno winić klin, że zamiast rozsadzić
jąc przytem tej
zaiste niczem niezaprzeczo nej dy i przywary, gdzie w istocie rzeczy jest
jeno pień, polupal się na drzazgi, gdy ze zmurszałe
prawdy że: „jakie drzewo,-ta ki klin!''
nadmiar sił, wylew uczuć i uniesień,
Niema nic naturalniejs zego nad ową różnicę wany niczem a podsycany młodością. niekrępo go zrobiliśmy go drzewa.
Każdy kwiat, zwiędly przedwcześnie, budzi
w poglądach na rzeczy i ludzi pomiędzy scboTylko pomiędzy narzekaniam i starszych na myśl, że jakaś zła ręka lub wichru
siła nie dadzącem już ze sceny źycia a
wstępującem na
nieopatrzność młodzieży, nie ma tego, co w nała mu rozwinąć się zupełnie. Każde zimne ser·
nią pokoleniem. To bowiem, czego człowiek się
szych czasach rozdźwięku, niema tej przygnę ce, obojętne, apatyczne przejmuje
nas lodem,
uczy bolesnem doświadczeniem, nie da mu i dać biającej myśliciela
racyi stanu, niema bezbrzeż wywołuje żal i skargę, dla czego mu dano żyć
nie ' może najidealniej sza szkoła, najlepsze i naj- nego holu nad upadkiem
tych, co powinniby być hez uczuć wielkich, dlaczego uczyniono zeń opo1.Jardziej celowe wychowanie domowe.
naszą dumą i radością.
kę kamienną, na której
najplenniejs ze ziarno
Młodzież z natury rzeczy wrażliwszą być
Natomiast w narzekaniac h ówczesnych na nie wze.~dzie, bo ·wicher je zwieje w
przepaść, zamusi na wszelkie nowe prądy, nurtujące w spo- młodzież ówczesną dźwięczy
jakby duma starego nim kiełkować zacznie.
łeczeństwie. Żywiej ona odczuwa a tern samem wiarusa na widok
młodych rekrutów,
idących
Wejdźmy w siebie i przedewszy stkiem
i silniej reaguje na wszelkie bóle i radości, w bój z zapałem i
wiarą.
Zbytnią może i nionw swoich szeregach skrupulatny uczyńmy rozraśmielej wyraża swoje myśli i uczucia, goręcej
sprawiedliwioną uiczem, ale zawierającą w sobie
chunek, my starsi, czujący się uprawniony mi do
tiię zachwyca i głośniej sarka.
ów talizman, który zwycięstwo czyni prawdopo- jeremiad nad upadkiem młodzieży.
Trudno wymagać, aby młodzieniec sposobią dobnem, a nawet możebnem,
wśród najbardziej
Jakim świecimy jej przykładem?
cy tiię dopiero do życia, lub zaledwie wf'!tępują niesprzyjających okoliczności.
Tai się w nieb,
Ty le u nas do roboty na wielu polach i zacy w jego szranki, miar już spokój i doświad jakby żal za straconą
młodością, za. jej nieogonach. Cały ocean prac, ofiar, poświęceń i
czenie wytrawnego bojownika. 'l'rudno nie po· patrzną brawurą, którą
doświadczenie i przebyte
czynów. Tyle zadań do spełnieniu, by skojarzyć
godzić się z tym, tak naturalnym objawem, gdy
koleje życia trzymają na wodzy. Duch radby całoksztfllt trudów społecznych
w jedno dążenie,
pod hasłem-złem czy dobrem-to rzecz inna razem z tą młodzieżą, której się prawi morały, kn jednemu celowi, by zbliżyć
ku sobie oddalolllłodzież rzuca się naprzód na oślep, gdy kipi
wzlecieć hen wysoko na skrzydłach uniesień, ale
nych przesądami, rozluźnione węzły spoić w row niej sił nadmiar i jak wnątek z przepełnio rozum nie pozwala.
Ztąd w słowach oburzenia
dzinie, w życiu publicznem i towarzyskie m, - a
nego nntzyn1u, wylewa się na zewnątrz, nieba- starszych owej
ery, skierowany ch pod adresem ludzi tak mało do ich podjęcia.
cząl', ażalić zamiast pożytku, szkody nie przemłodziezy, mieści się wiele dla niej wyrozumiaTyle mamy stowarzyszeń, związków, kółek
czyui.
lości,
a zarazem i dumy, że jest taką, a nie . j kółeczek, a wszędzie brak życia.
Wszędzie
'l'rudno się jednak dziwić, gJy wiek doj- inną.
panuje monotonna, bezbarwna, nudna apatya,
rzały, co już niejedno przeżył
przebolał, na
- Czy coś podobnego dostrzegłeś czytelniku, żyje ona wciąż z nami i nami włada.
widol< tej nadmiernej energii, co nieópatrznie czytając jeremiady
starych nad upadkiem mloDlaczego?
igra z niebezpieczeństwem, odzywa się głosem dzieży nam współczesńej
.
Czy doznałeś innego
Bo nie chcemy jej wytępić, bo nam brak
rozsądku i przestrogi.
uczucia, oprócz niesmaku, przeczytaws zy w „Ku- woli i energii, bo brak nam
ludzi o sercu gorą-
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które slońee w swym systemie ciągnie z sobą,
rnzem z ziemią przez przestworza.
Najmniejsze zminny w otocr.eniu słońca, powstające w burzliwej atm(')sferze pary, rozpalonej do białości, muszą się oczywiście w jakiś
sposób zaznaczyć na powierr.chni ziemi. Plamy
w słońcu-podług opata Moreux-zdają się być
objawem znacznych tam zaburzeń, t. j . cyklonów,
wybuchów wulkanicznych w rozmiarach przechoOne to wywołują i
dzących naszą wyobraźnię.
u nas podobne przewroty, czy to burze, czy cyklony, trzęsienia ziemi, wzbmzenie morza, lub
Gdyby zatem można z góry
sił podziemnych.
oznaczyć krzywiznę plam słonecznych, możnahy
może na tej porlstawie przepowiadać zjawiska
ziemskie od nich zawisłe i dawać przestrogi
ludzkości.

Słońre co 10 lat ma ten sam wygląd i to
do tego stopnia, że zdjęte obrazy z jego powierzchni z tych okresów pokrywają niemal zuAnalogia ta i;topniuje się
pełnie, jak kopie.
jeszcze w okresie stuletnim. Peryodyczność ta
tarczy słonecznej schodzi się ze wzburzeniami
wulkanicznemi, które również stosują się do
12-dniowych okresów, w których słońce dokonywa pól obrotu tuki ego, iź dwa antypodyczne
jego bieguny, jako masowe objawy elektromagnetyczne, dochodząc do swego najwyższego natężenia, wyładowują swą energią na naszą ziemię, co również zaznacza się nowern natężeniem
w rozpoczętym już wybuchu wulkanicznym. Dodawszy do tego jeszcze inne czynniki, peryodycznie powtarzająll się ze strony innycb gwiazd,
np. spadających i meteorytów, którym atmosfera
nasza zawdzięcza nieruz olbrzymią dozę elektryczności, łatwo przyznać tym czynnikom racyonalne znaczenie dyagnostyczne.
Zenger idzie jeszcze dalej: powiada on, że
z chwilą, kiedy da i;ię określić projekcyę róż
nych punktów globu i;łonecznego na powierzchnią ziemi, można będzie ściśh·j określić, choćby
w przyblir,eniu, burzliwe oddzialywanie owych
zmian w przestworzach na pewne przet:ltrzenie
ziemi w pewnych sferach.
Jak dotąd, teorya ta, głoszona od wieln lat
przez Zengera nie dała wyników pr.aktyrzuych
ani uchwytnych. Warto się jednak z nią zapoznać. Ze1:1tawiwszy wszyt1tkie spostrzeżenia i
zjawiska, może będziemy mogli w końcu njąć je
w usystematyzowaną metodę, podług któ1 ej możnaby przepowiadać naprzód trzęsienia ziemi,
lub wybuchy wulkaniczne, tuk jak burze przepowiada i;ię na kilka tyi;odni uaprzód, z przy-

cem,

zapatrzonych jedynie

daża.

w cel,

do którego

• ·Bo w doborze ludzi do czynów społecznych
kierujemy się rutyną, szablonem, przypadkiem, a
w istocie rzeczy tą samą apatyą, która nas tak
wszechwładnie ogarnęła.

Bo wszystko, co robimy, robimy, aby zbyć,
bez uniesień, bez ideałów, bez ducha ofiary.
Co gorzej, ten duch apatyl, który coraz to
silniej bierze nas pod swoją władzę, pochodzi
ze źródła, które najżywiej bić powinno.
Bierze on początek w domu, w rodzinie
spólczei:mej, której nie przyświecają ideały wielkie, a ogniska jej nie rozpaliła miłość.
Bo owo ognisko rodzinne, którego ciepło
ogrzewa młodzież w pierwocinach jej życia i wystarczyć jej musi na całą doczesną wędrówkę,
coraz to częścieć roznieca egoizm, spekulacya,
chęć wygodnego życia bez troski, przypadek.
To też wstrętny, poziomy materyalizm góruje w niem po nad wszystkiem, syczy i dymi,
jak owo zmurszałe polano, rzucone do komina,
które nietylko. samo jasnym vłoruieniem nie zaplonie, ale nadto zdusi strzelający już w górę
ogień i zamiast ciepła swąd jeno i dym po izbie
rozściele.
- Zapisałbym się

do tego lub owego stowarzyszenia, mówi syn w domu ...
- A tobie to ua col - woła matka lub ojciec. Co ci z tego przyjdzie? Wszystko to nie
da ani chleha, ani karyery.
Proszą pana dornu, hy przyjął udział w tej
lub owej pracy społecznej. On, nio krępując się
obecnością syua wyrostka, edmawia.
- Po co? Obejdziecie się bezeronie. To
chleba nie daj c.
W domu, w tych gawędach poufnych w kole rodzinnem, które krzepić winny i rozpalać
w mlodocianych serduszkach podaiosle uczucia,
·
sły1:1zy się wlliąź:
- Ignasiu, ucz się, bo inaczej nie zrobisz

Sobota, dnia 16 sierpnia 1902 r.
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wznosw w opromieniony od słońca lazur niebieski, wkrótce zaś stopniało, jak lekki obłoczek. Zachwycony Kampan długo patrzał w górę: zdawalo mu się, że wciąż jeszcze widzi bosko pię
kną twarz, wysmuklą postać w długiej przezroczystej szacie, kaskadę włosów złocistych i proszampańskiem. mienne hlllkitue oczy.
Naraz usłyszał w pobliżu szmer i plusk.
-?Westchną.wszy, spojrzal w dół i tJjrzat, że
(Dokończenie).
z przewróconej amfory wycieka pieniący się,
Tymczasem Kampan szybko przechodził przez aromatyczny płyn o bu.rwie bursztynu. Zasmudoliny, góry, lasy i pustynie, oskrzydlony na- cony Kampan podniósł naczynie, lecz było ono
wilgotne, wyślizgnęło się z jego ręki i ro~biło,
dzieją ruilości ze strony tej, której bronił od
sobą ich
słyszał zn.
a płyn, rozlewając się szeroką rzeką; popłynął
Często
prześladowców.
wówczas dalej a dalej, zamieniając jałowe pustkowie
wściekłe okrzyki i dźwięki cymbałów;
w kwi1nące winnice. Tam, gdzie p1·zed chwilą
ukrywuł się w miejscach, gdzie go satyrzy zna·
pustynia tylko była, nagle ~ukazały się wspaleźć nie mogli. Tym sposobem ob3zedł brzegi
morza Egejskiego, przebył szczęśliwie śnieżne niałe krzewy szmaragdowo-zielonych wici winnych, obciążonych wielkiemi gronami. B..ampan
wierzchołki gór i zeszedł do prześlicznej żyznej
równiny. Pragnąt bardzo zatrzymać się na tej ujął jedną z wici i zaspokoił pragnienie; sok
rówriinie, ale trwoga, że go dopędzą. prześla winogronowy zdał mu się nektarem niebiańskim.
dowcy, zniewoliła go śpieszyć dalej. Lecz tym Wówczas pojął, że ojciec uczynił z niego narzę
dzie dobra dla całej okolicy i to właśnie złago
już sprzykrzyło się ścigać nieuchwytnego wroga.
Zachwyceni cudownym widokiem owej równiny, dziło jego t~sknotę po utraconej bezpowrotnie
zatrzymali się na niej i zasadzili w żyznej ziemi cudownej nimfie. Wziąwszy wielki liść winny,
wici, które się szybko rozrosły. Sok tych wici Kampan zwinąl go w kształt czary, wcisnął weń
:wonnego soku i uczynił ofiarę na cześć Zeusa,
później stał się sławnym na caly świat, pod naBachusa i owego cudownego zjawiska.
zwą „burgundzkiego".
W zakończeniu legenda głosi, że Kampan
A Kampan wciąż szedł dalej a dalej, nie
Ciągle zda-_ stał- się protoplastą sławnego szczepu gal.skiego;
ważąc i;ię przystanąć po drodze.
miejsce, gdzie doznał widzenia sennego, nazwabrzęk i krzyki
że słyszy gwar,
wało 111u się,
N akoniec zawędrował Kam pan no Szampanią, płynącą tam rzekę - Ai, a wino
prześladowców.
do smutne.i, rozpalonej żarem słońca, bezwodnej z gron tamteji;zych - "szampańskiem".
pustyni. vV wycięńczeniu padł na rozpalony
piasek i zasnął. Sniło mu się, że amfora, któotworzyła si~ uagle i
rą po-;tawił obok siebie,
Kara śmierci w Szwajcaryi.
z niej pomału wznosi sill ku niebu istota przecudowna, jakiej nigdy nie widział poprze
Ogromne wrażenie wywołało w Szwajcaryi
dnio. Biała, jak lilia, powiewna i lekka, _iak
tchnienie zefiru, otoczona falą złocistych włosów, zatwierdzenie przez wielką radę wyroku śmierci,
na którą skazał sąd przysięgłych w Sarinie zbrouwieńczonych gronami winnemi, mara cudowna
z czarującym uśmiechem patr).'.;ala nań promien- dniarza Chattona.
Kilkakrotnie w Szwajcaryi i we Francyi kanemi, laz.urowemi, blyszczącemi oczyma. Pod
!!pojr1.euiern tych oczu czarując.Ych Kampun po- rany za kradzieże 27-letni Stefan Chatton, dnia
1-go grudnia. roku zeszłego zamordował w wiosczuł, że cała jego istota odradza się i uszlachetuia i sam on zamienia się w prawdziwego czło- ce Nayluz swą 17-letnią kuzynkę, Ludwiirę :Metwieka. W owej chwili zbudził się Kampan. traux, poczem rozbił biurko jej ojca, urzędnika
Powstawszy, ujrzał na jawie swój sen ujmujący. pocztowego, i zagrabił 300 franków. Zbrodnie
Cudowna nimfa istotnie uniosła się z amfory i spełnił, gdy cala rodzina udała się w niedziel~
na nabożeństwo, w domu zaś pozostała tylko
wzlatywała ku lazurowym niebiosom, pieszcząc
go piękności nadziemskiej oczyma. Kampan wy- Ludwika, która w chwili przybycia zbrodniarza
Chatton, areszzajęta była gotowaniem obiadu.
ciągnął ręce, pragnąc ująć cudne zjawisko, lecz
ono szybko oddaliło się od ziemi i zaczęło się towany w Lozannie, przyznal się do zbrodni.

określeniem miejsca, czy okolicy. N ie
obroni to nas wpraV7dzie od wybur.hów 1:1amych,
ale przestrzeże ludność zawczasu, aby oddaliła
się z miejsc zagrożonych.

bliżonem

Legenda o winie

karyery, Maniu bądź grzeczną i uprzejmą dln.1·
pana Zenona. To człowiek z pozycyą ma tyle
a tyle tysięcy rocznego dochodu. Kto wie?...
'
' Byłabyś pani~ całą gębą...
Słowem wszystko, co roznieca bałwochwalczy kult dla złotego cielca. Nic, co zapala serca
i oświeca umysł blaskami ideału.
Tam nawet, ędzie pod warstwami grubego
egoizmu tleją jeszcze iskierki lepszych uczuć, na
wezwanie do pra.cy społecznej, do otarcia łez
niedoli lub zaradzenia potrzebie ogólnej, spotkasz
się z odpowiedzią:
Cóż ja na to poradzę?
- Są inni, do tego wybrani i powolani.
- Zrobi się i bez nas, co zrobić można.
Tak mówią wszyscy, nie bacząc, że sluchają
ich wyrostki i podlotki, że w umysł ich i serce
pada tym sposobem ziarno kąkolu, co bujnie
plenić się będzie i dobry posiew zagłuszy.
A już bezwarunkowó nie zaprowadzi młodzież tam:
"Gdzie się serca palą,
Cyrklem uniesień duch,
Dobro powszechne skallł.
-z

Młodzież, wrażliwa, pełna sił i energii, których zasobu nie wyczerpała jeszcze, rwie się do
życia, nieopatr:wa i wrażeń chciwa.

Skoro zaś nie nauczono jej ani w domu,
w rodzinie wzbijać się ku górze, ani też w zetknięciu się z życiem nie na potyka tych ideałów,
k tóreby serca jej rozpalić były zdolne, zużywa
nadmiar sił i energii przy pomocy tych czynników, co tkwią w zwierzęcej naturze człowieka,
poddaje się bez walki pod panowanie zmysłów,
podniecanych w dodatku na każdym nieomal kroku przykładem starszych, rozbudzonych przedwcześnie przez wychowanie, pozbawione pierwiastków
idealnych.
Wreszcie nie samym tylko chlebem człowiek
żyje.

W chwilach wolnych od pracy potrzeba mu
rozrywki, jak wędrowcowi przez pustynię oazy,
gdzieby pod cieniem drzew 01:1tudził spocone
członki, ożywił wodą kryniczną siły wyczerpanc pragnieniem.
Rozrywka - to niebezmyślne przepędzer..ie
czasu dla zabicia nudy.
Powiedz mi, jak się bawisz, a ja ci powiem
kim jesteś.
A czy my mamy rozrywki publiczne, zwła
szcza tu w Łodzi, któreby stały na wysokości
zadania? Rozrywki, z których z pożytkiem dla
siebie korzystać by mogła młodzież płci obojga?
Teatr-i to najczęściej uprawiający repertuar więcej dla młodzieży szkodliwy niż pożyteczny, parę koncertów i niezmiernie wąskiem
korytem płynące życie towarzyskie-Oto cały
nasz niebogaty zasób.
Brak wszystkiego, brak zebrań towarzyskich
z którychby i młodzież dorastająca korzystaJ
mogła, brak książnicy publicznej.
Cóż więc pozostaje wyrostkom w chwilach
wo 1nyc h od zajęc,· zwlaszcza tym, w domu któI ·
h
ryc coc z1enna, jednostajna szarzyzna życia pan uje?
Włóczęga po ulicy i wchłanianie w siebie
niezdrowych jej miazmatów.
Nakoniec wśród skarg i zarzutów pomawiamy młodzież o nieuszanowanie niczego, o lekceważenie wszystkiego, co na szacunek zasługuje.
Alboż my, starsi szanujemy się między sobą
w stos~nk~ch publicznyc~ i towarzyskich, w są
dach Jedni o drugich? Alboż nie umiemy bez
nwll.gi na otoczenie rozwijać poglądów lekceważących wszystko, co od wieków otaczano czcią
i szacunkiem?
Smutnym zaiste jest obraz nędzy moralnej
wśród młodzieży, skreślony piórem z. Piet ....
Lecz kto tu winien?
Wszak jakie drzewo, taki klin!

Janu.z.

6

ROZWÓ J. -

Staw:ouy dnia 22 stycznia r. b. przed sądem
przy~ittgłych, %Ostuł je<lnogło~nie skazany na kurę śruicrci.
Prośbę o U<ihylenie tego wyroku
odrzucono, apelacyu do trybunału związkowego
temui uległa losowi, pozostała ostatnia droga:
odwołania się do łaski narodu, reprezen towaneg o
przez deputow anych fryburtikich, stanowiących
wielką radę.

Dnia 31-go lipca rano wielka rada rozpoczęła posiedzenie, mające zdP.cydować o losie
Chattona. Stawiło się 103 deputowanych Po
wprowad zeniu sprawy, obrońca skazaneg o wyka-

zywał okoliczności łagodzą.ce.
Po ob.rońcy zabierało głos kilku deputow anych. Wszyscy oświadczyli się za karą śmierci,
kładąc wielki nacisk na fakt, że zbrodnia byla
spełniona podczas nabożeństwa, gdy ludność całej wioski modliła się w świątyni. I to wyroku-

je o losie zbrodniarza.
Po rozprawach, każdy z deputow anych, wywołany przez prezydującego, zbliżał się do urny
i składał swój glos. O godzinie 1 po południ u
prezydujący ogłosił wynik: 76 deputow anych
potwierdziło wyrok pierwszej instancy i, 26 gło
sów przemówiło za ułaskawieniem, 4 członków
wielkiej rady wstrzymało się od głosowania.
W sobotę 2 b. m. o wschodzie słońca w wię
zieniu Augustyanów ustawiono gilotynę, będącą
własnością rządu kantonu Szafuzy, a przewiezioną z Lucerny , gdzie pozostawała nieczynną
od wielu lat. W piątek wieczorem zbrodniarz
widział się z matką i siostrami, następnego dnia
o g. 3 rano wysłuchał Mszy św., spowiadał się
i komunikował, poczem został poprowadzony na
rusztowanie. Okazał skruchę zupełną. W ostatniej chwili ~rosił o głos i łaska ta była mu udzielona. „Załuję swej zbrodni-rzekł-błagam
Boga i ludzi o przebaczenie!'' Potem wyrok
spełniono.

Z WARSZAWY.
Przy budowie

kanału

przez ulice Czerw wykopie na 3 m. głę
stary wodociąg drewniany znakomicie zachowany.
Każda rura,
a właściwie kloc, wydrążony
z drzewa sosnowego, ma 15 cali średnicy o otworze 5 cali; długość każdej sztuki wynosi 25
stóp; rury łączą się za pomocą miedzianego spojenia.
Wodociąg taki istniał w dzielnicy Starego
Miasta, a wodę otrzymywał z domu Heuricha ,
na rogu ulicy Leszna i Rymarsk iej, rozprowa dzając ją przez ul. Długą
do dzielnicy Starego
Miasta.
Rzecz ciekawa, czy rura, odkopan a na linii
ulic Książęca-Czerniakewska- Ludna, jest czę
ścią składową wspomnianej sieci i jakie mianowic.ie budowle na Powiślu czerpały ztąd swoją
wodę do picia?
- Z dniem onegdajszym upłynąl wyznaczony pierwotnie termin ostateczn y do skladani a
deklarac yj na wspóludział w wystawi e kucharskiej. Termin ten komitet postanowił przedłużyć
jeszcze na dni parę, albowiem w ostatniej chwili powziął myśl ponownego rozszerzenia terenu
wystawy przez wynajęcie placu z przyległej do
Doliny poeesyi p, Rotberga. Rozszerzenie terenu dało komitetowi możność zaspokoić już wniesione zamówienia o miejsca, oraz przyjmować
nowe, o ile przybran y teren wystarcz y. Onegdaj
przedsta wiciel firmy K. Szajbler w Łodzi, p. Karol Kozlowski, wniósł w imieniu tej firmy deklaracyę udziału jej w wystawi e w dziale nakryć stołowych, dzięki czemu komitet wybawio ny został z wielkiego kłopotu, albowiem dział
ten wobec powstałych niesnase k pomiędzy firmami współzawodniczącemi, nie miał dotąd ani
jednego przedsta wiciela na projekto wanej wystawie.
Nowy termin prekluzy jny do składania deklaracyj wyznaczony :r.ostanie na najbliższem zebraniu komitetu. Afisz wystawy , wyobrażający
wieśniaczkę w jaskrawy m stroju ludowym, z dymiącą wazą na tacy, zapowia da nieodwołalnie
termin otwarcia wystawy na d. 16 września.
niakowską - Książęcą,
bokości natrafiono na

Sobota, dnia 16 sierpnia 1902 r.

Tel egr amy..
(Od naszych korespondentów).

Petersburg, 15 sierpnia. W „Zbiorze praw"

ógłoszono Najwyżej

zatwierdzoną uchwałę komitetu ministrów o przedłużeniu do 14 stycznia
1905 roku tymczasowego odroczenia prawa z d.
~6 kwietnia 18\:13 r.
Irkuck, 15 sierpnia. Wczoraj przybył t.u
pierwszy pociąg bezpośredni w komunik acyi Moskwa-Po rt-Artur .
Kair, 15 sierpnia. Z tutejszej załogi angielskiej .zachorowało 3 żolnierzów na cholerę, 2
zmarli.
Poznań, 15 sierpnia. No. czas pobytu cesarza
w Poznaniu otrzymali zaprosz;enia: niemiecki
następca tronu,
książęta Albrecht, Frydery k,
Leopold, Ludwik i Arnulf bawarsk i, austryac ki
następca
tronu, arcyksiążę Francisz ek Ferdynand d'Este, ks. Ernest Guenthe r (brat cesarzowej niemieckiej), lord Roberts, angielsk i minister wojny, feldmarszałek Walderse e, wioski minister wojny i wreszcie 3 generałowie amery-

kańscy.

]U
Paryż,

16 sierpnia.
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Generał

wojny Andree
kolo Belf<irtu dla
poległych w roku 1870 źołnierzów francusk ich,
miał płomienne przemowy, w których kilkakro tnie wspomniał o pomszczeniu doznanych krzywd.
Zwracając się do wojska, powiedzial: "Przyjdz ie
chwila, kiedy was znowu powołam do zemsty w.
Mowy Andreego przyjmowano z nieopisanym zapalem.
Berlin, 16 sierpnia. Dzienniki są w naj wyż
szym stopniu oburzone na Andree' go za jego
mowy, które nazywają prowokacyjnemi.
Diisseldorf, 16 13ierpnia. Cesarz Wilhelm wypowiedział tu mowę, w której zaznaczając rozw?j ekonomiczny miasta, życzył mu błogosła
wieństwa Boskiego. Cesarz wspomniał, że jest
pod wrażeniem chwili, w której pokój został zapewniony i ugruntow any na długie lata.
Paryż, 16 sierpnia. Rząd francusk i nie zgadza się na zwołanie nowej konfer{lncyi cukrowej.
lschl, 16 sierpnia. Wczoraj odbyły się narady między cesarzem a dr. Koerberem i Kolomanem Szellem. Stwierdzono, że położenie wewnętrzne na razie jest dość zadawalające. Traktaty handlow e będą odnowione tymczasowo.
Londyn, 16 ·go sierpnia. Król odpłynął do
Coves.
Paryż, 16-go sierpnia.
Na zgromad zeniach
katolicki ch protestowano energicznie, jakoby ruch
przeciw nntikong regacyjn ym zarządzeniom rzą
dowym miał charakte r rojalisty czny.
Paryż, 16 sierpnia. Znów nadeszły wiadomości z prowincyi, że włościanie
barykadują
drogi i nie dopuszczają wojska do szkół klasztornych.
Londyn, 16 sierpnia. Lordowie Chamberlain,
Roberts i Kithener wyjechali do Queenstown na
spotkani e generałów boerskich.
Belgrad, 16 sierpnia. Dnia 29 b. m. przybywa tu prezcH rady mioii;trów bulgarskich.
Hamburg, 16 sierpnia. Z powodu wprowadzenia nowych przepisów o jeździe, 2,000 dorożek nie wyjechało wcale na miasto.
w -czasie odsłonięcia pomnika

Berlin, 15 sierpnia. Z powodu wizyty w Rewlu cesarz Wilhelru wyraził życzenie, aby znacznie}ną liczbę oficerów rosyjskic h mógł powitać
w czasie parady cesarskiej w Poznaniu oraz na
manewracl.J, na których cesarz będzie obecny.
Paryż, 15 sierpnia. Gazety opozycyjne twierdzą, że oświadczenie rządu, jakoby ruch przeciwko zamykan iu szkół miał charakte r roja!istowski, jest usiłowaniem wprowad zenia w błąd
opinii publicznej i wykręcenia się z kłopotliwe
go położenia.
Paryż, 15 sierpnia. W Ploudalm ezeau w pobliżu Lesneven wieśniacy zabaryka dowali drogę,
prowadzącą do szkoly, utrzymyw anej przez zakonnice, drutem kolczastym i przed drr.wiami
wykopal i rów głęboki.
Paryż, 15 sierpnia. Na naradzie minil!trów
roztrząsano wypadki przy zamknięciu szkół w Finisterze. Combes oświadczył na zasadzie wiadomości nrzędo.wych, że ruch, który początkowo
mial charakte r katolicki ego, jest bezwątpienia
rojalistowskim. Uczestnicy zaburzeń odpowiadać
będą w drodze karnej.
Paryż, 15 sierpnia.
Wieśniacy w dalszym
Od p o w i e d z i R e d a k c y i.
ciągu zajmują drogi prowadzące do szkół. Urzą
Ciekawe mu. W Warszawie - "Gazeta Sądowa,"
dzono olbrzymią .pielgrzymkę do Fołgoet, gdzie
tygodnik, w Krakowie i Lwowie wychodzą również pisma
i:dę zebr al o z sąsiednich parafii o koło 15,00U lu w tyrn zakresie.
dzi z duchowieństwem, krzyżami i chorągwiami.
Stowarz yszonem u nr. 88. Proj ekt Sz. Pana
Lud śpiewa pieśni nabożne.
otrzymaliśmy zbyt późno, byśmy go mogli dziś zużytkowa ć
Londyn, 15 sierpnia. Na konferencyi kolo- w piśmie. Jest w nirn dużo słusznych uwag, które ranialnej uchwalono następujący rozmiar corocz- dzilibyśmy wypowiedzie ć na ogólnern zebraniu.
nych zapomóg na utrzymanie floty: Australia
płacić będzie 200 tysięcy funtów szt., kraj pr1.ylądkowy 60 tysięcy, Nowa Zelandy a 40 tysięcy,
Natal 35 tysięcy. Z Kanadą _nastąpi osobna umowa.
New-York, ]5 sierpnia. Wniosek dopuszczenia rosyjskiej renty 4 pre. na sumę 2,310 mil.
- - CODZIENNIE - rubli i notowan ia na tutejszej giełdzie przyjęto.
Paryż, 15 sierpnia. Samochód, w którym jechał sy;wagier Vanderbildta-- z żoną, wywróci l się
pod Evreux. Oboje zabili się na miejscu.
orkiestry wojskowej pod dyrekcyą Frczek a.
-:-:-:484-20-1
Z poważa.niem A. Baum.

O[ród maj~trów tkackich.
KO• CERT

Z oatatn iej chwil i.
(Od naszych korespondentów).

Petersburg, 16 sierpnia. Najjaśniejszy Pan
nn przedsta wienie ministra skarbu Wittego raczył zezwolić, aby był zabronio ny wwóz do Rosyi tych papierów wartościowych; których rozpowszechnienie byłoby niczgodnem z interesam i
państwa.

Charków, 16 sierpnia. Dokonano drugiego

opatrnnk u nogi policmajstra Bezsonowa. Stwierdzono, że kula przeszła koło ko~ci, wobec czego
gojenie się rany potrwa miesiąc. Setki osób
składały wizyty kondolen cyjne policmaj strowi.

Nowo-Aleksandrya, 16 sierpnia. Poświ~cono
tu dom mieszkalny dla studentó w na 150 osób.
Berlin, 16 sierpnia. Odbyła si~ narada mi-

nisteryalna z udziałem Wittinga, na której oma·
wiano nowe dalsze środki antipolskie.

Lód Sztuczny

„ ...._8'
Dla chorych

sprzedaż

o

--~-

każdej

porze.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
GRAND HOTEL. Stecki z Warszaw y-Czewke z Mikotajewa- Laza.now a z Petersbur ga-Jarosz ewski z Kalisza-Fiirs tenfeld z Pa.ryża- Wienda. z Braunschweigu Silberman z Ekaleryno slawia.-H esse z Remscheid - Ba·
ron z Warszawy .
HOTEL VICTORIA. Oruch z Dwit1ska - . Asrianc
z Fatagly-Mir~a~hanow, Awanisow z Szuszy - Saparow
z Tyflisu-H an1sch z Katowic- Weinreic h z Tukkurna Azatianc z Elisawetp ola-Schoe nfein ze Zd.-Woli - Konigsdorfer z Berlina.
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HEL ENÓ W.

W

niedzielę

dnia

Sobota, dnia 16 sierpnia 1902 r.

11/2ł

Z ·1 kład

sierpniar. b.

Plotrkowaka ft 113
przyjmaje wsz elkie roboty zegarmlHtrzow skle
•iii;;ii;iiill!l•ml I jabll er s ~ le, jako tez
konserwowani a zegarów w fabrykach I do mach prywatnych. Roboty enml t>n ne i ceny nmln rkowan e
1021-30 1

POŁĄCZENIU

Dr. D. Helman

z koncer tem dwóch orkiestr, wyś ci gami, "'sp an i ałym faj erwerkiem i ilumin acyą ogrodu oraz oświ e tleni em wodospadu. Czysty zysk z powyż s zej za-· bawy przeznacza się na k orzyść kuratoryum dla ociemni alych J ej Ces.
Mośc i Cesarz owej l\Iaryi Aleksandry. Szczególy w afiszach i programach.
Wej ście dla doroslych i stud entów wyższych zakladó'!V naukowych 50 k.
dla ucz ni i dz ieci 20 kop. Bilety woln ego wej ś ci a nie maj ą w dniu tym
znaczenia. Po c zątek kon certu o 3 pop. , początek wyś ci g ów o g. 5.

Choroby uazu,

pod

zarządem

~ ....

·· ·I ·· ·· ·=mJC~~_lE~ÓW

•

Kon cer ty

Choroby dziecinne I

przyjmuje w

chorobach nosa,
i uszu

gardła

do

W szkole prywatnej

Rajska

zawiadamia Sz. rodziców i opiekunów, że zapis uczenie rozpo cznie
si ę d. 26 sierpnia i odb yw a ć ai. ę bę
dzie codzi enni e od godz. 10 - 4.
Lekcye rozpoczn ą si ę d. 2 wrz eśnia.
Dzielna U.

Wielki wybór

l Oł

rano i od ó do 7 wieczorem.

!:trednia .M 12.

426-d-26

ltikcye
r. b.

_. .

Licytacya w lombardzie
D.

z 3 lub 4 pokojów, z kuchnią i wszelkleml
wygodami od tron ;u lub w podworzu na
1 lab II pi ętrze , przy linii iratJJwaiowej.
Oferły s k ładać
w adm. „Rozwoju" dla
„W. G.&
1006-5-2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rudolfa Cybarta

~

Biuro Nauczycielskie

~

X

RADKIEWIC Z, Naw,rot I

X

X
X

Wólczańska

'

X
ma natychmiast do umieszczenia: X
X Nauczycieli, nanczycielkl, freblow- X
X kl, bony rożnej narodowości.
X
X Dział rekomenda cyjny po- X
X leca: Bachalterów, buchalterki ka- X
X syukl, kas r erów, eksp fldyento~, ek- X
X spedyeutkl, magazynierów , rządcow X
X gospodynie, itp. Na żąd a nie kancy~ X
X I poważne referencye. 662-d-40cs X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za~lnęła dzle „ czyuka mająca lat 8, na
Imię Małgosia, nbrana w róźową sukienkę, bez fartu szka,
włosy jasno blond.
Uprasza si ę o ła ~kawe odprowadzeni e na
ul. Mikołaj e wską ~ 29 do liroża.

1476-1-1

I

święta

od 8-11 rano, 4- li
9 11

no'l)ołndnlu

Dr~ A~rutiD.

Choroby i;kórue i weneryczne
Krótka .M 9.
Przyjmuje: rano do godziny 11, po po·
lndniu od 6-8, panie od 5-6.

W niedzielę Sł do 11 1/ 7 r. i 21/,-41/, pop.
34ó 64
814

Dr. MaHl

-d

Choroby skórne, weneryczne
i moczo-płciowe,

PIOTRK OWSKA .M 121,

Przyjmuje od 8 do 11 r. I od 6 do 8 popołudnia . .Panie od 5 do 6 popoł.
W niedzielę 9-12 2-4 popoł.

Dr. E. Sonnenberg

czarny, zielonym pluszem kryty w dobrym stanie tanio do sprzedania. Łódź,
Mikołaj e wska .M 29 m. t.
1017-3-1

szkoła

Południowa Ni 3
Lekcye rozp ocz1 nają się 21 sierpnia.
Szkoła zajmuje się specyalnle przys pasabianllim chlopcow do szkól rządowych.
Kancelarya s zkoły otwarta codziennie od
-6 r. do 8 w.
1467-4-2

18 sierpnia r. b. na zastawy
nieprolongowa ne.
1001-2-2

Meb li

zatwlerdiona z dnia 2.\ lipc& r. b.

Szkoła

Wschodnia 45

Garnitur

mahoniowych do sprzedania tanio. Piotrkowska ~ 18 drugie pletro.
1469-4-2

----- -- prywatn
--- .__._a- ·THO MAS A

Wołohowicza

odbędzie się

Garnitur mebli

.M 105.
Przygotowuje do 8 -ej klasy wszystkich
średnich szkół.
Przyjmuje uczniów I n·Czenlce codziennie. Lekcye rozpoczną się
2ó sierpnia r. b.
1468-4-2

niedzielę

W

~ .„--„ -~- -----

pażdzl e rnlka po~zulmje się

ll·klaso wa

lrog Zachodniej),
d nia 7 (20) sierpnia
1004-· ó-2
<·otrztibnii na wieś

z 4-klasowem wyksitakenle m. Bllższych
wlaiomo1iJI udzieli A. Lipiński, Cegielniana ulica Mi ó6.
993-3-3

Mieszka nia

:Najwyżej

Ewange licka N. 7.

rozpoczną s i ę

Nauczycielka

poleca Emil Schmeche l
Piotrkowska .Ni 98
978-10-6

Leczy: Choroby akórno i weneryome
l:'r11yjmuje panow od 8 - 10, 1 - 2, 6-8
"lll'leozorem. Panie od ó-6 po poła dni u

Cegielniana Hi 23

~

U~rań U~zni~w~ki~A
Od 1

Kościanowskiego

L.

990 -d-1

- -- - - -...·-~--- .... -=-·-.,_.,.

męzkiej

sprzedaje

A.

Ohoroby skórne, weneryczne i dróg
moczowych.
Ulioa Cegielnian a .Ni 14.

Przyjmuje od 10-l I od 3 1/ 2 -7 1/, pop.
839-r-9

Dr. F. Stn~i~wicz
Choroby skórne i weneryczne

Andrze ja N. 13

Przyjmuje: 10-12 rano I 6-8 wieczorem,
panie ó-6 popoł.
606-d-39

Or. Rabinowicz
Choroby

gardła,

nosa i uszu oraz

zaburzeń mowy.
powrócił i mieszka obecnie

na ulicy Zielonej Ni 3.
Przyjmuje od god1.. 10-12 r, I 4-6 pop.
W niedz. 10-12 rano i 21/,-4 1/ 1 pop.
880-r-436

Marszał.

Łódź, Ploirkowsim.!a~1!2!3!.!!!!~

Obia dy
wydaje

się

na miasto w

róźnych

cenach.

Nawrot Hi 8 m. 27.
297-2-d.9

1 _ _ _ _ _ _8.;._so;._-....;10_-.;....o

Or. Leon SUberstein
L~~ntyna

Dobre I ładne
kapelusze mQZkie

wewnętrznt>,

przr~~t ~~n~ta~t;~~;~;aw;~cz.
Dr. Jan Pi1Di3z1k

j

-

dla ohorych.

713-r-40

Akuszerya ,

Popołudniowy o godz. 41 w ej ś cie

Zeńskiej

Łibżk.a

Dr. A. Brandstein

21 i 10 kop.

4-ro kl. Pensyi

Porada 40 kop.

Przyjmuje od 8-9 1/ 2 r., i od 4-6 pop.
903-r-19

Jutro w niedzieli;, dniti 17 sierpnia dwa

Przełożona

.

Przyjmuje od 12-2 pop. I od 4ł-8 wlecz.
w nledz. l •iwlęta od 9-12 I od 4ł-6ł w

Piotrko wska 243

9.

1016-10 -- l

15 i 5 kop.

Dra B. MARGULIE SA
ul. Wólczaliaka 1t 39 róg Benedykta IO.

Choroby wewnętrzne i nerwo•
we, elektryzac ya i massaż.

na imię Inspektora przyjmuje się codzi&nnie od 2 do 6 popoludniu
·Oprócz ni edziel i ś wi ąt. Egzaminy 29 i 30 siepnia. Lekcye 1 wrz eś nia.
W roku bieżąc ym otwarta druga kl asa specyalna.
C. Waszczyńska.

w ej ście

Leoznioa dla Ohoryoh

WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH

Dr. E. Mittelstaedt

·prośby

:Ranny o god z. 61

Piotrkowska 1081 dom p. Endego

Leczenie i plombowanie zepsutych
z~bów. Wprawianie sztucznych z~·
bow.
!:1 82-r-2

krtani i

Przyjmnjti od 9-11 I 4-7.
Piotrkows ka .M 39.
858-d-24

lllinisteryum Skarbu

Zawadz ka

nosa,

gardła.

W 3 klasowej Szkole Handlowej Żeńskiej
zo stając ej

R. Littwina

~t. DRECKIEGO

Zabawa Ogrodowa
W

Gabinet dentyst yczny

Zegarmistrzowski

WIELKA

1019-6-1

7

knsztirka l. Brochocka przyjmuje
Awlenla.
Ul. Piotrkowska li 95.

zamo-

1227-13·0
uchalterka-ko respondentka,
skończona
kursistka, poszukuje
posady. Oferty
składać w adm. .Rozwoju•: pod .Buchalterka"
1470-3-2
I 'onversatlon francalse chez une dame in\Jstralte. Oferty „Lothln"
d-38wcs
o wynajęcia zaraz pokój z kuchnią na
parterze. Wiadomość w adm, .,,Roz'l"'o·
jn".
969-d-7
est do sprzedania sit.lep z interesem.
Skwerowa Xi 7.
1461-3-8
iemiecka konwer11acya u młodej polki.
„Stndynm".
d-wca26
rasowaczki potrzebne zaraz do nowej
bielizny. Wiadomość w pralni Wschodnia 64 .
U7l-6-.2
otrzebne zaraz zdolne ssaniczarkl do
magazynu J . Kowalewskiej . ł'lotrkowska 132.
1467-8-,3
ralnia chemiczna. Średnia 20. K. t:.zcze'
pański.
44.1-d-49
o~rzebna 11łaźąca do wszystkiego, poP rządna, młoda dzlewezyna. Nawrot Hi
4! m. 3.
1454-3-.3
o\rzellny na wieś odległą o sześć mil
od ł„odzl, nauczyciel do chłopc11:yka 10
letalego. Oferty z zaznaczeniem warunków
11kładać w adm •• Rozwoju& dla .Lncyana".
1461-10 · 6
raloia I farbiarnia chtimlczna, .M. Soho' iński. Wldzewaka 10, filia Zachoduia
Mi 24.
1406-30 -11
Uits biały, młody, do połowy ostrzyżony
.[· zginął. Odprowadzić za wynagrodzeniem na ul. Piotrkowską 83; skład papieru.
1477-1- 1
•oło„anJe
prywatne zdrowe I tanio.
SKrotka 12 m. 6.
1222-12-0cs w
klep spożywezy do aprzedania z interesem wyrobionym. Ul. Skwerowa M 7.
1473-3-1
ne demołselle fran caise cherche place
poar e tre aupres de jeunes enfant&.
Adresser a la redacUon „F. R."
14-72-8-1
aglnl\ł paszport na Imię Jośka Goldberga wydany z gminy Łęczno.
1446-3-2
zaginęła karta pobytu na imię Katarzyny
Olejnik wydana z magl!tratn m. Łodzi.
1460-3-3
pokoje z kuchnią I wsztilklsmi wygodami na I-em piętrze zaraz do wynajęcia. Konstantynow ska 49.
1466 8·3
aginęła karta pobyln na Imię Maryanny
Z Adamskiej wydana z magistratu m. Łodzi,
1474-3-1
aginęła karta pollysn na imię Józefy
Z Kordzik wydana z magistrata m. Łodzi.
1478- 1-1
aginął paszport na · Imię
Włady8ława
Z Łuczkows k iego wydany z gminy
Zagórów kal. gnb.
1476-3-1

B
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I DOM KONCERTOWY ul. Dzl1ln& :a rn ISI
~

Sala i Restau racya

d

po gruntownem odnowieniu otwarta została w dniu 14 b. m.
o godz. 6 wiecz. ·

•
•

Dorośli

mają najlepszą okazyę

korespond encyi i

języków

Łódż,

! Lekcye

! ·

się

rozpoczną

1

995-r>-4

lekcye

ulicy Ewangellc[ieJ M rn,

dnia 20 sierpnia. Zapisy uczniów
dziennie od godz. 8 r. do 4 pop.

rozpoczną się

przyjmują się

co-

Aleksander· Zimmer.

993-19-5
Mam zaszczyt zawiadomić
dnia 9 sierpnia otworzylem

Szanowną

Publiczność,

że

w

ulica Nawro t M 37.
września.

RozmaUe meble, lustra, obrazy, fortepiany, pianina, skrzypce, portyery, firanki,
lampy, zegary, zegarki, biźuteryę, srebra stołowe, urządzenia kuchenne, garderobę dam&kJl i męskJl, i t. p. na bardzo korzystnych warunkach.

Posiada na akładzie1
Rozmaite meble używane I nowe dobrej roboty jak.: Wielki wybór biurek męz•
kich I damsldch, eleganckie urządzenie restauracyj ne, takiet damski, bambusowe meble,
kiosk elegancki, portyery, używane szafy, łożka z materacami i bfz, garnitury mebli salonowych pluszem I jedwabiem kryte, umywalki I Hzafeczkl noc11e z płytą m>1rroboty, krt'•
murową, markizę, szyldy, kontuar Hp. Garnitury boduuowe dobrej
politurowan e, pensyonark l itp.
. dansy stylowe od rb. &O, szafy satynowe I orzechowełożeczka,
koleb ki Ż<:1lazne, wyroby
I Naczynia kuchenne, emallowai.e I niklowe, wanny,
rowery męzkle, gardeskrzypce.
wyroby,
e
galanteryjn
Rallet,
i
Brocarda
e
perfm:::eryjn
do garderoby;
robę damską, maszynę do pończoch, szybę w,stawową, wielką szafę
~17-52-óó
objekty do foto!lrafli etc.
Na peneyi IV kla&owej żeńskiej,
o kuroi<:I proglmnazy um

J.

977-5-ó

Piątkowski.

1J P~tłrOWQ lr}. B~·

fi.

/J

I Przy ul.
l

I

'
,

Julj a Berg

Przełożona pensyi IV-klasowej żeńskiej
przy ul.

Głównej

Hg 9.

!::i~~J:la~ 1~t c~~~~:r::i~się I 18::P~~
3ne:~~~c.
(ó) sierpnia.

Zacho dniej 51. I Rok

szkolny

zaczął

7łó-16-6

;

prywa tna
z klasą dla początkujących

i

Pen sya żeńska 4 klas owa

An ieli Ro the rt

aJA

I

Lekcye rozpoczęly się. Zapisy ucze- !
nie i pensyonar ek codziennie do 5 ! Szkoła
984-6-3
godziny.

pw

C-IMMA

codziennie o g.
1009- l 0-2

przwjm uje w komis do aprzeda nia1

sobotę

w Pabiani cach, w domu W-go Patzera przy ulicy Zamkowej
Przyjmuję zamówienia na wszelkie wyroby w
róg Zwierzenice.
Jako spólpraco wnik pierwszozakres cukiernict wa wchodzące.
jestem w możności zadowolnić
e
rzędnych firm w Łodzi i Warszawi
Z szacutikiem
względem.
każdym
pod
ć
Publicznoś
Sz-ną

Zapisywać się można

DZIEL NA .AA 25.

Cukiernię

I

w

Sa la Lic yta cyj na

···~·····················-~rzy

rachunków,

Kaucy onowa na

91/

WSzkole Prywatnej

buchaltery i,

8-ej wieczorem.

tR

Lokal c»twarty do godz. 3 w nocy.

się

nauczyć

Wimunr~A I!&mA H&dl~wy~A H. ~Jrklm

Kuchnia pod zarządem pierwszorzędnego kuchmistr za. W szelkie za- M
._ kąski, piwnica zaopatrzo na we wszystkie gatunki win, likierów ~
~ i koniaków. Piwa krajowe i zagraniczn e. Wytworni e urządzone ~
TJJ
gabinety. Ceny umiarkowane. Kwartet muzyczny.
at

1R

187

}i

Sobota, dnia 16 sierpnia 1902 r.

ROZWÓ.]". -

częściowe spłaty.
Sprzedaż
- - ---- - - - - - - - -

na

na letnie
mieszk ania

Niezbędne

I

M. Olczaka

dla letników z materaca- przy ul. Wschodniej N! 74 róg Dzielnej.
Lekcye rozpo(lzoą &lę 20 sierpnia. Zap sy
mi od rb. 7 k. 50.
Na ~ielokrotne
przyjmują się codziennie.
Lekcye rozpoczynają się 3/16 sierpnia. Zapis uczenie codziennie
Kuchenki oryginalne „Primus" z życzenia rodzlcow będą otwarte oddziały
989-6-6
od 10-12 i od 4-6.
98ó-6-4
żeńskie,
3-ma fajerkami.
•
! Kto tanio i dobrze chce kupić!
• Lodownie pokojowe.
Wózki: dziecinne, sportowe, koo Maszyny do robienia lodów.
„Eksik ans" St„ Górszykowe, dla lalek. Dziecinne kołyski,
pokojowe.
Prysznice
'i
skiego .
łóżeczka. Duże lóżka angielskie. Stoliki do kwiatów. Ogrodowe krzesla, ,i Lichtarze ogrodowe.
Hyglenlezny proszek od pMu i odparzenia ciiiła, niezbędny pod.:zas lata.
stoly. Umywalki , Ławki szkolne, Opar:11111 ł.awki, stoły, stołki ogrodowe.
Cena 25 k. l:)przedaż wszędzie. 789-30-6
kanienia cmentarne , Kassy ogniotrwale
dziecinne
l
wózki
;
uczynić to może
f sportowe
li
W fabryce mebli żelaznych i wózków
Fotele, wózki dla chorych.
CC St. Górsk~ego, znadziecin n)'ch
Wielki i jedyny wybór
.a
l I ARAG O ny ze SWtlJ skuteczności na _wyniszczenfo Odcisków
'f Łóżek angielskich od 9 rb.
30 1 50 kop.
szt.
1500
składzie
na
~ Stale
Sprzedaż w składach aptecznych i perul. św. Andrz eja 26,
jjllll ł.óżka zwyczajne od 3 rb.
507-15-1&
fumeryach.
.
umywalnie
kwiatów,
do
Kosze
95„
owska
Sklep ul„ Piotrk
40ó-d-31
Wanny, wanienki.
Naczynia kuchenne, emaliowane,
........
~ . . . ~._. . . . . . . . . .i&8'&. . . . . . ~ .
niklowe, niklowane.
proszek na wszelkie robactwo, tępi rady·
Admin istracy a
kalnle: karaluch y, pruaaki, plus•
Galanterya gospodarcza,
Skład głowny „Inter•
.

NOWO -SPAC EROW A 29.

(dawniej Remus)

Lóżka

I

I
I

I

I

i

I

Józefa Weikerta

Mle czar ni
Filie:

Ziemiańskiej

POLECA

SKŁAD

Dzielna M 30.
Piotrkow ska 84 i Średnia M 30,

poleca Sz. Publiczności znane ze swej dobroci maslo śmietankowe, swiezo
solone i kuchenne, krem, śmietankę stodką, śmietanę kwaśną, mleko dwa
razy dziennie świeże, sery w wyborowych gatunkach , oraz mleko we flakonach, które rozsył.a się codziennie dwa razy do domów bez względu na
998-50- 2
ilość.

......
~~ . . . . . . ~ . . . . . . IB!i&! ~ . . . . . . .__..

FABRY CZNY

!kc. Tow. Wł. Gostyński i S-ka
Piotrk owska 68.
Sprzedaż

na

spłaty.

Szkola Handlowa

~MUZEUM::

Tylko co otrzymane nowe serye obrazów. bardzo interesujące, które codzienni e pokazują się w
Klr EMATOGR AFIE
Początek przedstawie nia codzienni~ ó 3, n i 9
godz. w., w niedziele i dni św i ąteczne o 1, co godz.
Wejście do muzeum i na przedstawie nie tylko IO
kop. Oddzial anatomiczn y tylko dla dorosłych 10
k.; dla pań wyłącznie w piątki.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Jl._oa_a_o_JI_e_ao_D;....;__easyporo,
W tlooini „Rozwoju", Piotrkowska

}i

111.

r.

cznych i apteka1th w

CYRKLERA
przyjmuj e zameldowan ia nowych u-

czniów codziennie o godz. 9 do l 2 i od 2
do 4 pop.
Egzamin y rozpoczną się 7/ 20 sierpnia.
Lekcye rozpocznlł się l2/2ó sierpni.<.
968-6-6

JI0.n;s1>, 3 ABrycTa 1902 r.

Łodzi.

680-· 30-25

wsikol~ nuwatimj
Piotrkow ska 255

36-104-60

Muzeum pozostaje tylko jeszcze 2 dni, t. j. Sobota 16 i Niedziela 17 sierpnia.

Spacer owa .M 7.

kwy, mole.
fectora" n Ludwika Spiessa, L.
GIOcka i we wszystkich składach apte-

zapis dzieel odbywa się codziennie od godziny 1-3. Lekcye rozposzyna ja się 29
997- 3-3
sierpnia.

Alma Otto.
Potrzebny

Pracujący
do

składu

nQtecznegu,

Zielona a7.
1010-3-2

Redaktor 1 Wydawca W. Czajewek i.

