L6dź,
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Sob. Sw. Róży Lim.
Niedz. Św. Rajmunda.
Poniedz. św. Idziego Op.
Wtorek św. Stefana kr.
Środa św. Bronislawy.
Czwart. Św. Rozalii.

CENA PRENUMERATY:
-

Piąt. św. Wawrzyńca.

67

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńczy 5 k.
Z

Wschód: p:. 5 m. 10.
Zachód:
g. 6 m. 50 .
D!. dnia: g. 13 m. 40.

••

K·

przesyłką pooztową:

Rocznie
rb. 10 kop. Pólrocznie " 5
Kwartalnie
2 •
50
Miesięcznie
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CENA OGŁOSZ:b:Ń:

Redakcy a
w LODZI.

Sobota, dnia 1 7 (30) sierpnia 1902 r.

· ul. Piotrkowska fi Ili.

Kantory• własny w Warszawie , Wspólna 32; w Pabianicac h li p. Teodora Minke;
w Zgierzu u p. lkierta.

.M telefonu 593.

.N ad es lane" na 1-sz~j stronicy 50 kop. za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz
nonparelowy lub jego
miejsce. Małe ogłoszenia po 1 1 /~ kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1 kop.). Rek I am y i Nek ro
I ogi e po 15 kop. za
wiersz petitowy. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uważa za bezplatne; rękopisów drobnych nie zwraca.
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Ostrzeże nie.
Powodzenie, którego

doznały

nasze papierosy ze

złotemi

upraszamy,
firmę,

celem

odróżnienia

bezplatne.
w sali.

puda codzie'Ilnie na miesiąc 3.60, na bile ta po 15
kop. :ra pól puda. Dla chorych sprzedaż o każ
dej porze.
1079-15- 3
Rozkład
Wrchodzą

z

Łodzi1

pociągów.

o godz. 12.31, 6.4A**, 7.12•,

12.43, 3.05*, 6.02**, 7.28.

Przychodz rt de

Łodzh

o godz. 3.09, 5.0&,

8.06*, 9.32, 10.25**, 3.52, 5.03, 8.22*' 11.02**.

Uwagi. Godziny wydrukowane tlustym drukiem
óznaczaja, czas od & wieczorem do 6 rano.
Pocla,gi, oznaczone •, nie mają bezpośredniej komunikacyl z Warszawa,; pociągi, oznaczonę **, służą dla
bezpośredniej komunikacyi „Łódź - Warszawa"
bez
prieslada nla się w Koluszkac h.
W niedziele, świ'łta i dni galowe kursują
pociągi komunlkacyi miejscowej: .M 22 odchodzi z Łodzi
o g. 8 m. 34 rano, przychodzi do Koluszek o g. 9 m. 38
rano; :li 23 odchodzi z Koluszek o g. 8 m. 48 wieczorem, przycho~.r;i do Łodzi o godz. IO wieczorem.

naśladownictwem,
baczną uwagę

Wejście
odbędą się

Lód sztuczny, Długa 72.
!

wysokiemu gatunkowi tytoni i znakomitej prawdziwej egipski.ej bibułce, spowodowal o,
że i inne fabryki wypuścity również papierosy ze złotemi mundsztukam i.

Szanownych odbiorców przed tem
aby przy kupnie naszych papieros!lw zwracali

Przędzalniana 1'] 64.
Jutro, t. j. w Niedziel~, d. 31 Sierpnia
..,- Koncerty w ogrodzie . -...
Świdwiński.

hygienfoznemi mnndsztukami

zatem

MŁYN

o godz. 5 popol.
W razie niepogody koncerty

~

Ostrzegając

KSIĘŻY

Początek

Angielskie 10 sztuk 10 kop.
Kair
I 10 szt. 6kop.
Ze1nczuZne
dzięki

;Rok U.

Kalendarzyk tygodniowy.

199.

W ŁODZI:
Rocznie rb. 8 k.
Pólrocz. " 4 "
K.wartal. • 2 "
Miesięcz. • - "

,

lv111 1902 r.

na

prawdziwych naszych wyrobów od falsyfikatów.
Z powrbulem

. Towarz ystwo fabryki tabaczn ej
1060-2-2

Saa tcz y i Man gub i
„

żeńska

Zofii z Baderów Libiszowskiej
UL.. PIOTRKO WSKA 2.8.

Zapisy uczenie przyjmuje od d. 29 sierpnia. Lekcye rozpoczną się 2 września.

\V

Poznaniu .

Bank związku spółek zarobkowyc h
znańskiem ogłosił roczne sprawozdan ie
ności za rok 190 l ( 16-te działalności).

.•.

4-ro klaso wa pens ya
1031-d-8

Ban[ zwiąZKU S~ÓleK zaroo[owycl1

I

w Poz czynPowta-

rzamy poniżej glówne ustępy:
Rok 1901 był pierwszym, w którym kapitał zakładowy osiągnął milion m., podczati gdy
w poprzednich latach pracowano z kapitałem
zakłudowym 500,000 m. Do udzialu w trzeciej
emisyi, wynoszącej fi00,000 ru. w 500 akcyach
po 1,000 m., zostały zaproszone i spółki i osoby
prywatne. Spółek należących do związku w W.
Ki:!ięstwie Poznańskiem i w Prusach Zachodnich
jest 126. Z tych nie wszystkie wzi~ły i nie mogły też brać udziału w subskrypcyi . Niektóro
z nicu, ze względu na wysokość własnego majątku, po1:1i.adały już dostateczną ilość akcyj;
inne spółki albo były za male i dopiero rozpoczynały swe działanie, czę,stokroć przy zna•·znem przyczynien iu się banku, alho tei postu.wiły
i;ouie odrębne, nie kredytowe zadanie i. nie miały dlatego powodu do nabywania akcyj. Lici'.ba
spółek, któreby mogły wziąć udział w subskrypcyi, wynosiła 111. Z tej liczby 9 odmówiło wzię
cia udziału, a pozostałe J02 spółki zgłosiły si1:2
do udziału w snbskrypcyi .

2
Wzięło więc udział w subskrypc yi:
102 spółek nu
480,400 m,
83 osób prywatny ch ua
1:32 .000 m.
razem 158 akcyonary uszów na
til2,400 m.
tak, iż nadwyżka w subskrypc yi wynosiła m.
112,400.
Przyznano zaś:
83 spółkom
395,000 m.
65 osobom prywatnym
105,000 m.
razem 1-!8 akcyonary uszom
50U,U011 m.
Pierwsza emisya w sumie -±0,000 m. była
rozebraną "' ylącznie vrzez osoby prywatne.
Stosunkow o najwięksia ilość akcyj . iostała
rozebrana przez osoby prywatne i przez ducho-

wieństwo.

Bank związku spółek zarobkowy ch, posiadający przeszło dwie trzecie kapitału zakłado
wego od spółek, ma obowiązek służenia kredytem przedewsz ystkiem spółkom w granicach , regulaminem określonych.-Po za spółkami zalicza
do swojej_ klienteli kredyt czerpiącej, kupców,
pr:r.eruysłowców i rolników. N aj większe zapo-

trzebowan ie kredytu pochodzi, czy to bezpośrednio, czy pośrednio ze strony rolników i to
przeważnie
większych
właścicieli
ziemskich .
Bypoteki, dane bankowi na pewność udzielonych pożyczek, wynoszą 3,603,904. 35 m. Z tej
kwoty hypotek przypada na zastawion e "2.7 wię
kszych majątków ziemskich , posiadających 13,61 O
hektarów, 1,456,042 m. Hypoteki posiadłości
mniejszej wynoszą 366,620.25 m. i dotyczą 88
gospodars tw, posiadających razem 955 hekt.
Przytem znaczna część pożyczek rolników iest
zapewnion a tylko poręczeniami, albo wypływa
jącemi z obiegu odnośnych
weksli. Handel i
przemysł, czerpiący z instytucyi 1:1we zapotrzebo wanie pieniężne bywał zawsze, o ile na to zasługi wał, dostateczn ie obsługiwanym,
zwłaszcza
priemysł budowlan y znajdował w banku chętne
poparcie w przeprowa dzeniu podjętych budowli
domów; kredyt ten bywa żądany na krótki sto sunkowo czas i łatwo się realizuje. Trudniej
przycl.todziło zaspokoić zapotrzebo wani a kredytu,
żądanego przez rolnikow, szczególni ej, że kredyt
ten udzielany być musiał na kilkoletnie terminy.
Z tego też powodu z przyjemnością wypada zaznarzyć, że wytworzo na przed niedawnym czasem !:!półka z ograniczoną odpowiedzialnością
<Związek ziemian>, założona przez najmajętniej
sze rody Księstwa, może oddać i pod względem
kredytu, posznkiwa nego przez większych właści
cieli, niepomier ne usługi i tym sposobem portfel
hypotek, pochodzących od większych wlaścicieli,
znacznie obniżyć, a przez to środki banku znacznie powiększyć dla użytku mniejszyc h właści
meli. Z roku na rok wzrastający popyt na ziemię ze strony włościan i tych, którzy pragną
posiąść ziemię na własność, wskazuje kierunek,
w ja.kim i bank dążyć winien przy rozdziale
środków pieniężnych.
Lokacya drobniejsz ych
sum z regularną. roczną opłatą przedstaw ia się
tutaj, jako wdzięczne pole, którego nie wolno
nam spuszczać z uwagi, mimo licznych instytucyj i licznych osobników , parcelacyą się trudnią
cych.
Tegoroczn y rachunek zysków i strat przedstawia się bardzo korzystnie i to tak, że rok
uplyniony zaliczyć należy, wśród 16-letnieg o
istnienia Banku, do najkorzyst niejszych. Jakkolwiek zyski z dyskonta wynosiły za rok 1901
tylko 509,184.03 m. i zmniejszyły się wobec
1899 roku o 56,387 m., a wobec 1890 roku
o 29,720 marek, to jednakże ogólny wynik, ze
względu na to, że płacone przez bank procenty
od obcych kapitałów jeszcze zmniejszyły się w po·
równaniu do tego wydatku z lat 1899 i 1900,
priedstaw ia się korzystnie j, aniżeli w poprzedzających dwóch latach. Zaznaczyć też wypada, że podczas gdy rachunek walorów wykazywał w roku 1899 straty, wynoszące 89,337.51 m„
n w 1900 roku 15,131.84 m., to w roku bieżą
cym są do zaznaczen ia nie straty, lecz zysk,
wynoszący 56,413 91 m.
Ogólny zysk jest tego rodzaju, że pozwalał
zaproponować rozdział dywidendy , wynoszącej
7 & do 8%. Uwzględniając jednakże możliwość
,...padku papierów, uważała rada nadzorcza i zarząd za •1dpowied nie cały prawie zysk na pa]Jiernr h od pit1ać od funduszów rezerwowy ch,
a cz i;; 8ć prze ni eś ć do zysków przyszłorocznych,
tak, ii.by do podziału pozostało tylko to, co zyt1kauo z dyskonta, z dochodów z domu i zysku,
przeniesio nego z 1900 roku. Jakkolwi ek dywi-
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dendę należało za 1901 rok obliczyć nie jak
dawniej od 500,000 kapitału zakładowego, ale
także i od całego kapitału wptaconeg o na trzecią emisyq, a wi~c uudto i uu 374,500 m, to
iednakże, jak to że słusznem zadowolen iem podnosi zarząd może polecić walnemu zebraniu wydzielenie 6% dywidend y.

KALENDARZIK TERMINOWY.
Jutro.
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Świ ętosława.
TEATR VICTORIA. O g. 3 i pól po pol. "Bettina,"
operetka w 3 aktach Audrana; o godz. 8 i pól wieczorem:
,Podprefekt," farsa w 3 aktach ze śpiewami i tańcami
Goudineta, oraz .Bęben," operetka w 1 akcie Offenbacha.

. Poniedziałek.
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Dzierżyslawa.
ĆWICZENIA wszy stkich 7 oddzialów lódzkiej ochotn.
straży ogn. Początek o g. 5 /~ wieczorem.
1

Kompania.

Dnia 6 września wyruszy do
kompania z parafii Chojny; weźmie
w niej udział przeszło 400 p11tników.
Częstochowy

Okólnik ministeryum oświaty. W okólniku zarządzajl!cego ministeryu m oświaty ogłoszono:
Dostarcza nie,
jak dotychcza s rektorom uniwersyt etów
i dyrektoro m
wyższych
zakładów specyalny ch sekretn_yc h charakter ystyk
abituryent ów szkół śreclnicb, znosi się. Tym,
którzy ukończyli kurs szkoły średniej, wydawać
się ma na przyszłość calkowity wypis z ich
sprawowa nia. Wnoszący podanie o zaliczenie
go w poczet studentów dołącza wypis wspo·
mniany.
Ustanowio nych dla wyż~zych zakładów norm
kompletów nie znosi się, jednakże władzom uaczeluym pozwala się przyjąć do 1O proc. ponad
komplet na kurs I. Uniwersyt etowi św. Włodzi
mierza nadaje się prawo przyjęcia w poczet stu.dentów kursu I ponad komplet do 200 osób.
Komplet dla wyższych kursów. w Moskwie pozwala się doprowadzić do liczby 300 słucha
czów.
Co do osób wyznania mojżeszowego przywraca się na rok nadchodząry dla uniwersyt etu warszawsk iego i noworosyj skiego oraz dla
ryskiego instytutu politechni cznego normy procentowe, zniżone przez rozporządzenie 1901 r.
Procent osób wyznania mojżeszowego oblicza
si~ we wszystkic h wyższych
zakladach w stosunku do ogólnej liczby nowo wstępujących.
Przyjęcie do wyższych zakladów osób, uwolnionyc h za udział w zamieszka ch, bez terminu określonego, może być dopuszczo ne najwcześniej z początkiem l 903 -4 roku akademick iego.
Uwolnieni za udział w zamieszka ch na czas określony przyjęci b~dą z powrotem po upływie
terminu.
· Osoby, uwolnione bez zabronien ia m>tąpienia do innego zakładu naukoweg o, mogą być
przyjęte najwcześniej w początku 1903-4 roku
akademick iego.
Opłaty stemplowe od planów. W tych dniach
p. gubernato r piotrkows ki rozesłał do wszystkic h
prezydent ów miast i naczelnikó w powiatowy ch
gubernii piotrkows kiej okólnik za X2 640, w sprawie ścisłego przestrzeg ania § 13 p. 1 lit. g. oraz
§ 14 p. 1 ustawy o podatku stemplowy m, na
zasadzie których wszystkie plany, kopie z nich
i odnoszące się do nich dokument y opatrzone
być winny markami stemplowe mi odpowiedn iej
wartości.
W myśl

tych przepisów na każdej sekcyi
placu lub kopii, jeśli chodzi o zatwierdze nie planu na dom mieszkaln y, naklejać potrzeba markę stemplową, wartości 60 kopiejek, zaś przy zabudowani ach fabryczny ch marki stemplowe wartości 1 rubla.
W razie nie zastosowa nia sie
ściśle do tego przepisu , rząd gubernialn y piotr~
kowski pozostawiać będzie plany nie rozpatrzon e
i odsyłać je właścicielom. W tym duchu otrzymali okólniki tutejsi budownicz owie miejscy i
powiatow y.
Komisy a szacunkowa. Wczoraj o godz. 11
przecl południem, w sali 1:1 esyonalne j biura powiatu ł ód zkiego zg l'Omadzili si ę członkowie ko-
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misy i powołanej do oszacowan ia gruntów, zaję
tych pod budowę lódzkiej kolei obwodowe j.
Udział w obradach, pod
przewodni ctwem p. o.
naczelnik a powiatu łód11kicgo sztabs - kapitana
Sobolewsk iego, brali pp: Czeliszcze w, komisarn
do spraw włościańskich, Łastoczkiu, sędzia pokoju, Bobrow, insp ektor podatkow y, St. Lem enc
inżynier - budownicz y powiatowy ,
w obecności
delegowan ego z ramienia ministeryu m komunika ·
cyi urzędnika do szczególny ch polece1i przy kontroli państwowej p. Baumgart ena. Po przedwstępnych obradach wszyscy udali się na miejsce wywłaszczonych gruntów, t. j . do wsi Karolew, pod Łodzią, gdzie dokonali oględzin nieruchomości pp.: Szera, Lorentowi cza, Szulca i
Ballego.
Nieruchomości
dwóch pierwszyc h przemysłowców składają się z osad i domów mieszkalnych, zaś ostatni posiadają cegielnie. Zadaniem
komisyi było, prócz oględzin nieruchomości i zbadanie stanu dróg, które zostały zamknięte z powodu budowy plantu oraz grubości warstwy
gł.iny na pomienion ych wyżej cegielniac h.
Dopelui wszy szczegółowych oględzin wszystkich budynków , komisya protokula rnie poleciła
inżynierowi St. Lcmen e sporządzić szczegółowe
otaksowan ie techniczne wartości budynków , które Hkutkiem przeprowa dzenia kolei obwodowe j
zakwalifik owano do rozbi órki, jnko przylegające
do plantu kolejoweg o.
Inżynier Lemene pracę swoją przedstaw i na
nnstępnem posiedzeni u komisyi, wyzuaczon em na
d. 5 września r. b.
·

Wynagrodzenie za

wywłaszczone

grunty.

W tych dniach komii;yll, powolaua do oszaco·
wania gruntów, zakwalifik owanych pod budowę
kolei obwodowe j łódzkiej przysądziła fabrykantowi p. Karolowi Kreningow i rb. 566,685 tytułem wynagrod z enia za ~iemię przestrzen i 3 dziesięciuy i 189 kwudr. sążni, oraz znajdujące się
na niej zabudowa nia fabryczne , za pas gruntu
1043 sążni kwadr., który nie można użytkować
należycie z powodu blizkości kolei, oraz jako
rekomp i.: nilatę za straty i niedogodności, wywolane budową kolei, według opinii ekspertów .
Z Pogotow ia ratunkow ego. W ciągu lipca
r. b. wplynęły następujące ofiary:
1) Za po ś rednictwem p. policmajstra, jako polowa
czystego dochodu z wystawy obrazów, urządzonej przez
p. J. Grodka (od 22 maj a du 6 lipca) 50 rb.
2) Za pośrednictw e m "Lodzer Zeitung:" zebrane na
weselu A. R. 4 rb. 28 k.; majstrowie i oficyaliści tkalni
Tow. akc. L. Grohmana, zebrane na zabawie leśnej w Rudzie 13 rb. 25 k.; p. I. Miiller i panna M. Nestel, zebrane na chrzcinach u p. H. Miillera 2 rb. 85 k.; K. Zimmer i J. Wiśniewski, jako resztę z obrachunku z wycieczki do lasu 53 k.; formiarz e firmy M. Bauer 4 rb. 4 k.;
K. W. 1 rb.; p. W. Mazanek, zebrane na weselu p. R.
Neumana z panną Geisler 3 rb. 78 k: p. I. Kiikert i panny: Heiman i Trautman, zebrane na zabawie ogrodowej robotników fabryki Gustawa Geyera 3 rb.: zebrane
na weselu A. Z. z panną S. B. 6 rb. 30 k.
3) P. K. Goeppert, zebrane na zabawie robotników
jego fabryki 8 rb. 19 k.
4) O. V. 5 rb 37 k.; p. Sam. Kohn 2 rb.; S. Budz.

50 k.

5) Tow. akc. skladów warrautowy ch, j ę.ko karę od'
robotników, niesumiennie spełniających swe obowiązki,
1 rubel.
6) Za okazanie pomocy pp : F. Kosowski 5 rb. i K.
Kroning i S-ka 5 rb.
Razem 116 rb. 9 k.
Firma "Prowadnik" (oddziaJ: techniczny), i:ia deslała
dywan z linoleum.
Za powyższe ofiary i za laskawe f>O Ś rednlctwo zarząd
serdecznie dziękuj e .
Rezultat z wystawy nie odpowiada dobrym chęciom
pp. A. Stamirowskiego, inicyatora wystawy; J. Grodka,
który się zająl Jej urządz e niem; dr. K. Benniego, wiceprezesa Tow. zachęty sztuk pięknych w Warszawie , który użyczyl zbiory Tow.: A. Roszkowskiego, który oddal
Pogotowiu bezplatnie lokal i E. Gundelacha, który ze
wzgl ę du na Pogotowie, przyczynił się do udekorowania
wystawy. Osobom tu wymienionym zarząd sklada szcz ere
"Bó~ zaplać."

W

c iągu

lipca r. b. zapisali

się

na czlonków pp.:

1) Za po ślednictwem kancelaryi Pogotowia: H. Kross

i K. Hugo;
2) Za pośre dnictw e m

gaj ska;

p. B.

Chądzyńskiego:

K. Hu·

3) Za po średnictwem dr. S. Dąbro w ski e go: E. Ehrlich
("Julianów") i R. Gregory;
4' Za po średnictw e m p. S. Hirszenberga: F. Librowicz, M. Sandler i S. Wileński ;
5) Za p ośr ednictw e m p. A. Roszkowski ego: M. Vogt.
Zarząd skl:ada serdeczne podziękowanie powyższym
osobom - jednym za l:askawy trud, drugim za dobre
uczynki.

Z przemysłu. Tutejsi przemysłowcy otrzymali wiadomości, że jarmark niższonowogrodzki
zawiódł oczekiwan ia. Panuje tam silna rezerw a
w zakupach. Jako główną przyczynę tego objawu podaj ą to, że zapowiada ; ące się z początku

x~
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świetnie

urodzaje wypadły nie tak, jak r.ię spodziewano.
Co do ruchu sprzedażnego w Łodzi, to prowadzony on jest bardzo ostrożnie, poprzednie
bowiem lata dały dobrą nauczkę. Tylko większe
firmy czynią zakupy sezonowe, ml\iejsze zaś zadawalniają się zakupami na bieżącą chwilę, nie
chcąc robić zapnt1ów wobec zawodnych pór roku.
W drobnym handlu skarżą się powszechnie na
tegoroczne lato, które nie poruszyło ze składów
arty kuł ów letnich.

Przejechan ia. Przy zbiegu ulic: Wólczańskiej i
Cegielniane.i, W. D„ lat 26, 1rskutek przejechania dorożką
odniósl rany nóg. Lekarz Pogotowia rany opatrzył, poczem odwiózł poszwankowanego do mieszkania.
- Na ul. Zgierskiej nr. 8, Dania Dawidowi„z, lat 43,
przewrócila się pod kola dorożki, które przesz! y jej przez
nogi. Lekarz Pogotowia rany opatrzyl, pozos1 awiając poszwankowaną na miejscu.
Z ulicy. Na ulicy Widzewskiej nr. 1. A. G., lat
32, znaleziona została w stanie ogólnego oslabienia. Lekarz Pogotowia udzielil pomocy, poczem odesl:ano chorą
do mieszkania dorożką,
- Na ulicy św. Andrzeja nr. 30, Ignacy Truszkowlat 27, został znaleziony w stanie ogólnego osl'.abieOdnowienie fabryki. Właściciel spalonej apre- ski,
nia. Pomocy udzielil' lekarz Pogotowia.
tury w Zgierzu p. Maks postanowił odbudować
- Na ulicy Jakóba nr. 9, Grzegorz Szymczak, lat
cały gmach zniszczony po pożarze i w tym celu
42, ulegl oderwaniu przedramienia wskutek upadku z wozu. Lekarz Pogotowia udzielil'. pomocy, pozostawiając popowierzył sporządzenie planów gmachu o 3-ech
kondygnacy acb inżynierowi-budowniczemu pow. szwankowanego na miejscu.
Bójki. Na Rynku Bal'.uckim Marya Żernicka, lat
łódzkieg<> p. St. Lemene.
4,8, odniosl'.a rany boku i żeber, zadane tępem narzędziem .
Kopalnia 11 Saturn". Jak wiadomo, dla zu- Lekarz Pogotowia rany opatrzyl'., pozostawiając poszwankowaną na miejscu.
pełnego ugaszenia pożaru, kopalnia węgla ,,Sa- Na ultey Staro-Zarzewskiej nr. 18, Maciej Loch,
turn" została zatopiona, skutkiem c:<:eg6 eksploa- lat 46,
otrzymal'. ranę gl'.owy, zadaną tępem narzędziem.
tacya ~ostała na czas dłuV.s~y przerwana. Obe- Lekarz Pogotowia ranę opatrzyl'.,
pozostawiając poszwancnie, jak nas inf6rmuje zarząd Tow. „Saturn.,,, kowanego na miejscu.
W6da z kopalni zmituła zl!lpełnie wy{łompowa.na
Krwotok. Na ulicy Zgierskiej nr. 6, Wawrzyniec
Chojakowski, lat 26, uległ gwałtownemu krwotokowi pl'.uc.
i wkrótce rnzpocznie się eksploatacy a węgla.
Lekarz Pogotowia, udzieliwszy odpowiedniej pomocy, odliowa · kopalnia. D6wiadujem y się, źe Tow. wiózl'. go do szpitala Poznańskich.
~<:>palni ,,Saturn" zami-erza na k~ncesyach swych
Przy pracy. Na ulicy Wólczańskiej nr. 100, maw miejscowości Wojkowice Komorm-e w powie- ' szyna pochwyciła 62-letniego robotnika, Karola Woźniaka,
za ramię, wskutek czego ul':lgl poranieniu. Lekarz Pogo·
·cie będzińskim, budować nową kopalnię na towia
udzielił pomoey.
ipod-stawie dokonanych prób wiertniczych , które
- Na ulicy św. Emilii, w fabryce Grohmana, Bolewykazały grube pokłady węgla na głębokości
:Sl'.aw ZabJ:ocki. maszynista, zbliżywszy się za bardzo do
·kilkuset metrów. Do i•ebót przystą,pią z wiosną maszyny, zosta! zraniony w twarz. Lekarz Pogotowia
.rany opatrzy!.
'f. b.
Zgon. Na ulicy Spacerowej nr. 30, do mieszkania
Są;d. Wydział kryminalny są.du okręgowego
N. N. zawezwano Pogotowie, gdzie nagle zanie1!1ogl'.o
,p iotrkowskie go od poniedziałku do czwartku od- dziecko. Przybyły lekarz Pogotowia zastal'. już malenstwo
bywać będzie swe sesye nie jak zwyJde w Zjeż- , 1nieżywe. Wszelkte usilne starania, podjęte w. celu przy·dzie sędziów pokoju, lecz w koszarach pułku .wrócenia mu życła, okazały się daremnemi.
Osobiste. Lekarz-dentysta, I. M. Szwartz, popiechoty przy ulicy Konstantyno wskiej.
! 'Wrócil'..
Tragiczny wypadek na polowaniu. WczoraJ
,na polowaniu w lasach leśmierskich zdarzył się '.
'tragiczny wypadek. Przez nieostroiiność zabiił '
SZTUKA PIŚMIENNICTWO.
brat brata, mianowicie p. Włady11ław .B oetticbcr i
t1trzelił tak nieszcz~śliwie, ii zabił na miejscu ;
swego brata Stanisława. Bliższe· szczegóły o wy* Rep~rtuar teatru „Victoria", zap 1iwiada
padku podamy w nast~pnym numer2e.
na dziś ~ieczorem operetkę w 3-ch aktach
Zaginiony.. W ' ubiegły czw.artek ·o g. 8 wyszedl I Weintzla .Zputy kawale1·."
z domu rodziców 13-letni Edlllttnd Kepke, s~n ekspedyenJutro zaś popołudniu odegraną zostanie "Betta fabryki Tow. akc. I. K. Poznańskiego i dotąd jeszcze ,
nie powrócil:. Stroskany ojciec, Albert Kepke, poczynil 1 •tina" czyli „Bziewczę szcz~ścia'', operetka w 3-cb
wszelkie poszukiwania, le~z dotąd .nadaremnie. Zrodzilo ; aktach Audran'11; wieczorem zaś poraz drugi
się podejrzenie, że młody Edmund wyemigrowal do Arne- , ,,Podprefek t", farsa·, w 3-ch aktach Gaudinet'a,
ryki, do swego wujaszka Schneidra, gdyż ciągle o tern : oraz „Bęberr", jednoaktow a operetka
J. OffenmarzyJ: i zwierzat się z projektem przed swymi kolegami. ·
Gdyby ktokolwiek wiedział u polilycie Edmunda Kepkego, bacha.
W środę przyszłego ty..:odnia w Pabianicach
zechce zawiadomić natyd1miast rndzinę, zamieszkałą przy
ulicy Ogrodowej nr. 26, mieszk. nr. 4.
w sali p. F1'ohlicba Towarzystw o p. l\lajd1·owiŚmiała kradzież. Wczoraj o ĘOdz . 1 .popołudniu ·Cza odegra ,;Grochowy wieniec'', komedyę w 4-ch
do mieszkania robotnika fal:iryki P.oznanskiego, Aleksan- .aktach,
Antoniego .Małeckiego.
W próbach
dra Lelewskiego, zamieszkateg o przy ul. Konstantynow- .,,Smocza jama'', czyli „Krakowiac
y i Górale",
skiej pod 1-& 8 na 3 piętrze zakr~dli -się niewiadomi do.sztuka ludowa, ze śpiewami i tańcami I. N. Katąd złodzieje w chwili, gdy żo~ Lelewski-:lgo pouiosla
mińskiego, oraz „Zbyszko i Danusia", sztuka
mężowi obiad. By się dostać do mieszkania, złodzieje
weszli do sąsiedniej z mieszkauiem . niezamkni~tej próżnej r w 8 obrazach, ,przerobiona z powieści B. Sienkomórki i rozbili ścianę murowaną . Dostawszy się tą i kiewicza p. t. ~Krzyżacy", p. A. Walewskieg
o.
drogą do mieszkania, splądrowali je, poszukując pienię
Towarzystw o p. Majdrowicz a kończy sezon
dzy, których jednak nie odnaleźli. 1Za fatygę zabrali
tylko nowy garnitur i budzik_. Nie dając za wygraną, •W Łodzi 1!) wrześnin, poczem wyjeżdża na dwa
widocznie za.mierzali poczynic dalsze poszukiwania dzi · tygodnie do Łowicza a na 11ezon zimowy do
rano, gdy Lelewska poniosła mężOJWi śniadanie . Lecz L. .c~ęstochowy.
powróciła do :ić szybko i spotkała na llchoda.ch młodą kobietę, oraz dwóch podejrzanych mężczyzn. którzy zbiegli.
Łapka n.a łatwowiernych. Wlaś c iciel in1roligatorni pod firmą .Xadzieja", mieszczącej się prny No'wym Rynku pod X~ 2, znajdując się w krytycznem materyalnem pol<lżeniu, obmyślU sobie sposób na zdobycie
!Pieniędzy łatw1J, drogą. Ogłosił on w jednem z pism
Grono prs.cowników kolei nadwiślańskiej
miejscowych, że poszukuje inkasenta z kaucyą 50 rubli.
Na drugi dzieli zjawi! się przybyły do ŁQdzi w celu wy- obchodzi dziś 2:l-letni jubileusz pracy na tejźe
szukania sobie posady, mieszkaniec gminy \Vichertów kolei. Liczba jubiJató~ wynosi 314. Ponieważ
"" powiecie tureekim niejaki Ludwik Ciszewski i prr;e- urządzenie zbiorowego obchodu okar.uje
się nie.ezytawszy ogloszooie, udał się do introlłgatora o zaofiarowani e mu posady inkasenta. Introligator wziął od możliw.ern, poszczególne więc kółka zbiorą Rię
:n1ego 50 rb. kaucyj,. obiecał mu 5 rb. tygodniowo pensyd na wspólną biesiudę. Uczestnicy sprawili sobie
d po 10 kop. od każ.d.ego zinkasowanego rubla, na zape- również własnym kosztem pamiątkowe żetony.
wnienie wydal mu. we11.sel i kazał przyjść do zajęeia
W tych dniach odkryto w Warszawie
nazajutrz. Gdy Ciszewski przybył do zaję.eia, zastał
drzwi z<J,mknięte, a siroz oświadczył mu że introligator fabrykę fałszowanego likier!l i koniaków zagrasię 1ryprowadzil. Wówczas C. rozpocząl poszukiwania
nicznych. Unędnicy akcyzy zjawili siti w domu
posiad.acza kaucyi i odnalazł go 1vczoraj wieczorem.
Introligator oświadczyŁ, it niema co inkasowae, a. kaucyę lłrzy rogu ulic: Smoczej i Nowolipek. gdzie w pizwróei, jak będzie miał pieniądze. W ten sposób Ci- wnicy, należącej do Lejby Burakowski ego znaszewski został i bez posady i bez pieniędzy.
leźli furmalną fabrykę tych trunków.
Burakowsk
i spr<'wadzał z zagranicy w malycb butelecz·
Śmiertelny wypadek. Wła 'c iciel maj'<lttk:u Bu·
czek w powiecie laskim p. Anto:;zewski, powracająe kon- kach, z których bardzo zręcznie odlepiał etykieno z Zelowa, odległego o 7 wiorst od jego majątku, ty i naklejał je następnie na butelki nie zawiepr::y wyje.!:dzie z osady zosta.l poniesiony przez konia,
którego splos7.yły dzieci. Pan A., wysadzony raptownie rające już ani kropli koniak u. To samQ działo
z siodła, nie mógł się utrzymać na koniu i ~padl. lecz się z likierami. Trunki te szły do dalszych gutak nieszczęśliwie, że znalazł śmierć na miejscu. Ponie- bernij Cesarstwa, jako zagrani czne. Pomysłowego
waż żadnych rau ani śladów stłuczenia nie zualeziono
dystylatora aresztowano , a fabrykę opieczęto
na ciele ofiary wypadku, istnieje przypuszczenie, iż przywano.
czyną śmierci byk anewryzm serca. Zmarly liczył 30 lat,
osierocil żonę i córkę.
- Za użycie noża w b6jkach skazano w cią-
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gu miesiąca od d. 1-! lipca do 1-1 sierpnia 72
osoby.
- Wczoraj zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Rodysa, a mianowicie: Antoni Olszewski
skazany został na. 2 lata więzienia, Apoloniusz
Józefowicz na 1 rok i 4 miesiące, J.!OZOt!tali skazani zo11tali na więzienie po 8 miesięcy kaźdy.
Sąd ustalił, że w danym wypadku nie szlo o
morderstwo , lecz tylko o pobicie, które spowodowało śmierć bez woli złoczyńców.

Teleg ramy .
(Od naszych korespondentów).

Petersburg, 29 sierpnia. W ,,Zbiorze praw''

ogłoszono nowy etat zarządów rolnictwa i dóbr
państwa i rozporządzenie Q utworzeniu wydziału

górniczego w warszawskim instytucie politechnicznym.
Petersburg, 29 sierpnia. W ,,Zbiorze praw"
ogłoszono prawo zatwierdzon e d. 12 (25) czerwca, mocą którego istniejące przy I gimnazyum
żeński em w Warszawie tymczat!owe kursy pedagogiczne języka francuskiego i niemieckieg o zamienione zostają na stałe. Uczenice, kończące
pomyślnie te kursy, otrzymają
prawo wykladania specyalnie języków nowożytnych we wszystkich klasach gimnazyów żeńskich i podobnych
źeńskich zakładów naukowych w państwie.
Pierwsze trzy lata po ukończeniu uczenice
te obowiązane są przesłużyć w warszawt!kim
okręgu naukowym, jeźeli w chwili ukończenia
nauk znajdować się będą w okręgu miejsca wakujące .
Scheveningen, 29 sierpnia. Prezydent Oranii
Stejn ma się znacznie lepiej, tak, że może juź
się podnosić z łóżka.
Berlin, 29 siorpnia. Król Wiktor Emanuel
z kanclerzem br. Biilowem odbyli wczoraj dłuż
szą konferencyę, następnie kanclerz i minister
Prinetti konferowali długo ze sobą.

Z ostatnie j chwili.
(Od naszych korespondentów).

Petersburg, 30 sierpnia. Wczoraj

podług

Najwyżej

zatwierdzon ego ceremoniału odbyły się
zaślubiny Wielkiej Księżny Heleny Włodzimie
rzówny z królewiczem greckim Mikołajem.
Petersburg, 30 sierpnia. Wyszedł okólnik
ministra oświaty, w którym między innemi przyznano lekarzom szkolnym prawo brania udziału
w sesyach rad pedagogiczn ych. Wogóle okólnik kładzie silny nacisk na wychowanie fizycz·
ne młodzieży, na rozrywki, gry na woluem powietrzu.

Konstantynopol, 30 sierpnia. Następca tronu
czarnogórsk iego książę Daniło nie odwiedzi suł
tana.
Hradec, 30 sierpni a. Dzisiaj prof. Balze1·
w dalszym ciągu uzasadnia przynależność l\forskiego Oka c!o Galicyi. Przemawia z daleko
większym temperamen tem, niż poprzednio. W sprawie rzeki Białki przytoczył tyle nowych argumentów i tak świetnych, że węgrzy okazywali
najwyższe zaniepokoje nie.
Przemowa Bal zera
ucieszyła
polaków, którzy dotychczat! byli niezadowoleni z ostatnich dni obrad.
Berlin, 30 sierpnia. Pisma miejscowe donosią, że cesarz nie zgodził się na dymisyę dr.
Bittera., naczelnego prezesa prowincyi pomań
skiej, kładąc nacisk na to, że dymisya LoeLninga była spowodowa na względami czysto politycznej natury. Wiadomość ta wymaga potwier·
dzcnia.
Londyn, 30 sierpnia. Rozpoczęto forsownie
budowę nowej linii
kolejowej z Beludżystanu
długości 82 mile ang.
Sofia, 30 sierpnia. Rząd bnlgarski zawiadomił rząd rumuński, że szkoły rumuńskie w Bulgaryi będą pod nadzorem rządu bulgarskiego .
W razie przeciwnym Bulgarya zamknie te szkoły.
New-York, 30 sierpnia. W stanie Wirginia
doszlo do poważnych rozruchów między ludnością robotniczą a wojskiem. Przyszło do krwawych starć.
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Krajowa dyrekcya skarbu skazała Sprecherów za kontrabandę na karli fiskalną 400,000
koron. a Weintrauh łudził się nadzieją otrzyma11ia, jako tt·zeciej cz<_;ści za denuucyacyę kwoty
133,333 koron. Tymczasem stało si~ inaczej.
Z Krakowa.
W Wiedniu znii.ouo Sprecherom kar~ nti. 150,000
- Teatr krakowski znajduje si~ oliecuic ua korou, a \Veintraui.J otnymać miał jako premię
drodze do upsdku. Dzieje t11ę to systematyc·w i e , 5•1,000 koron. Na uieiiz.:1,ę~cie Wcintruuba przyod lat kilkn. Po świetnym skłuchie penwndn,
pomniano sobie jed11<tk w kraj. dyrekcyi skarbu,
<lo którego poprzednie dyrekcye przyzwyczaiły że został on przed kilkunastu laty skazany za
publiczność krakowską -- państwo
Kob1rh1uscy kontrabaudę na kilkumiesięczny areszt i na fiprzedstawiali co sezon b ~irdziej uszczuploną skalną karę pieniężną. Zacz~to lic:1.ye skrupugarstkę uktorów,
starując się usunąe z trupy
latnie, dolicrnć za lat kilkanaście procenty zwło
wszystkich bardziej znanych i głośnych, a wy- ki i oi;tatecznie okazało sic, że nie należy sic
pełniając luki siłami trzeciorzędnemi miejscoweWeintraubowi 1:-:3,333 koro'n. jak on to sobi~
mi lub ~prowadzonemi ze scen prowincyonal- obliczył, lecz tylko 3,000 koron, które mu w rzenych. W krótkim czasie odeszli pp.: Solski, Po- czywistości wyplacono. Otrzymał więc zamiast
pławski, Kamiński, Tarasiewicz, Roman, Zawaclzkwoty olbrzymiej tylko tyle, ile mniej więcej
ki, - panie: Wojnowska, .Morska, Siemaszkowa, wynosiła jego płaca roczna.
Solska, Przybyłko - to jest podstawa trupy kraZ tern wszystkiem groziła Sprecherom ruikowskiej. Na ich miejsce nie zaangażowano ni- na, gdyż oprócz zupbcenia grzywny 15'',000 kokogo równoważnego. Obecni aktorzy krakowscy ron, nietylko odebrano im prawo wolnego sklasą ludźmi pełnymi dobrych l'bęci a może i zdoldu, ale też zakazauo im prowadzi~ dalej fabryno~ci, lecz jak na teraz są to materyały mogące
kę pod ich firmą.
dopiero w przyezłości stanowić poważne siły.
Aby umożliwić istnienie tej, jednej z najScena krakowska zatem przedstawia się ohecuie większych w kraju rafiueryi, utworzyło się we
co do zapowiedzi repertuarowych wspauiale, lecz Lwowie akcyjue towarzyt1two, na czele którego
jako skład personelu, jako - scena zupełuie pro- stanęli: znauy milioner 1wo wski Samuel Horowincyonalna. Publiczność krakowska głośno sar- witz i poseł Piepes-Poratyńiski.
ka na podobną gospodark~ dyrekcyi, nie mając
- Zakonnice Fclicyunki. które we Lwowie
powodu obniżać skali swych wymagań artysty<'zosiadły po wypędzeniu ich z ~'raucyi; '.I.a.mieszkanych, gdyż teatr idzie dobrze - niesie ładue doły u SS. Norbertanek w Cieklinie.
Zamierzają
chody i powinien stać na tej samej wysokości,
one urządzić w Jaśle wielki '.l.akład naukowona jakiej go postawiono poprzeduio.
wychowawczy wraz z klnsztorem. Zakupiono już
Powyższe, wielkim pe11ymizmem nacechowagrunty na ten cel i rozpoczęto budowę gmachu.
ne uwagi, umieszcza „Słowo Polskie", jak pisze,
nie w celu zaszkodzenia tPatrowi krakowskiemu,
ale by zwrócić uwagę kierownictwa, że mu dalej po tej drodze iść nie należy. Odpływ z Krakowa prawie zupełny sit wybitnych i wyrobionych, jest faktem, ktory się nie da zaprzeczyć-,
-:ani pokryć niczem, któremu jeduakże przy odpo·
Wiadomo, że jeclua gałą,ź rodziny Radziwił
vriedniej energii udałoby się znpobiedz, albo i załów od XVIII-go wieku zamieszkała w Berlinie.
radzić.
Istnieją obecnie dwie
linie tej galęzi. Szefem
Ze Lwowa.
jednej linii Jest fligel-adjutant t·esarza Wilhelma
W pierwszych miesiącach r. b. donie- I-go, generał ks. Antoni, ożeniony z margr. de
śliśmy o odkryciu przez organy skarbowe olbrzyCastellane, drugiej - prezes Koła poll:lkiego
miej kontrabandy w rafineryi spirytusu Spreche- w parlamencie niemieckim, kl:!. Ferdynand, oże
rów na Bogdanówce, a w jakiś czas potem o wy- niony z córką Adama ks. Sapiehy. Wobec poroku, jaki zapadł w tej sprawie. Sprecherowie głoski, że księstwo Ferdynandowie opuszczają
uie zadowolili się jednak wyrokiem i rekurso- Berlin ua dobre, pewien dziennik berliński rozwali, wobec czego zniżono im grzywnę. Obecnie waża rolę, jaką ta .pierwotna litewska stara
wychodzą na jaw szczegóły tej osobliwej sprarodzina szlachecka" odegrała w przeszlości Prus
wy. Sprecberów zdenuncyował niejaki Weintraub, i pruskiego domu królewskiego. Za dziennikiem
były magazynier u nich.
berlińskim szezegóły te powtarzamy.

WlADOMOSCl ZAMIEJSCOWE.

Radziwiłłowie

KRONIKA TYGODNIOWA.
Nad

ś wieżą mogilą.

-

Szpital w Kochanowce.

nBóg pomazańcom swoim znak na czole
kładnie", by idąc przodem, wiedli za sobą rzesze w świat ideałów, by niosąc na ofiarę talent
11wój, wiedzą i pracą budzili nas do życia i byli
drogowskazami do krainy ładu i harmonii. Naród, który tych znaków na ich czole nie widziupada.
'fo też ilekroć anioł śmierci dotknie swew
wszystko niszczącem skrzydłem jednego z tych,
co, i<ląc przodem, umacniali sily i utrwalali wiar~ w lepszą, światlejszą przysztość, ból okrutny przeszywający piersi łagoduieje na widok
tych liczuych tłumów, które we wszystkich zakątkach kraju kupią się w świątyniach Pań
skich u stóp prowizorycznych katafalków, by oddać bold pamięci tych, co wiedli je przodem;
hołd szczery, płynący z serc gorących i dl!sz
boleścią targanych.
I3óg pomazańcom swoim rOźne przeznacza
posterunki na drogach, które wszelako do jednego wiodą celu, wiodą zaś tam, gdzie na propornl z w:-izechwiedzy drzewa powiewn sztandar po·
1:-tępn i udoRkonalenia. Jedni, jak Matejko, podnoszą z grobu dawno zamarłe postnci, by dały
świadectwo potomkom o tytanicznej pracy przodków, iclących wciąż po szlakach postępu, drogami
zastosowanemi do epoki i warunków, wśród któryćh działali. Drudzy z klasycznym spokojem,
'.l.rówuowaźeni duchowo jak Siemiradzki, uczą
Has ładu i harmonii, które nawet podczas grozą
prrnjmujących wypadków zakłóconemi być nie
po'1inny.
Wymownym dokumentem, stwierdzającym
przewagę ducha nad materyą, są męczeństwa

i Hohenzollernowie.

chrześcijan
~właszcza też za cza~ów

pierwszych

w cyrkach rzymskich,
Nerona, gody zdawało
się, że orgia siły brutalnej, rozpętana do ostatnich granic, w potokach krwi i w hekatombie
zeszpeconych katuszami tysięcy cial męczenni
ków, zatopi najszczytnie}:i:u~ ideę. okupioną mę
czeńską śmiercią Boga-człowieka na Golgocie.
Tymczasem z tej orgii siły brutalnej, z kurzu krwi męczenników, ze zdumiewającym spokojem idących na śmierć okrutną, wypłynęła ona
w całym majestacie i zatryumfowała nad światem.
Siemiradzki wyczuł istotę walki materyi z duchem, a porwany jej majestatem, walce tej poświęcił najcelniejsze swoje prace. Wszak w „Pochodniach Nerona" , ofiarowanych dla muzeum
narodowego w Krakowie, talent zgasłego mistrza
ukazał się w całej 8wej potędze, a zarazem zapanował ów błogi spokój, wyraz dur.ha świado
mego swej siły i pewnego zwycięstwa.
Wyczuły to liczne rzeszfl wielbicieli jego talentu, dla których Siemiradzki był jednocześnie
chlubą i dumą.
Skoro więc elektryczność rozniosła wieść ża
łobną o jego zgonie, tłumy pośpieszyły do świą
tyń pań~kich, tłumy oddały hołd jego talentowi,
zasługom i pamięci. Bo on z płócien swoich wymownym do nich przemówit językiem, nie rzadko ukoił ból szarpiący ich łonem, zbudził do ży
cia słabnącą energię czynu i ukazuł gwiazdę nadziei, widniejącą na widnokręgu teraźniejszych
niedoli i n~dz ludzkich, tak, jak widniała niegdyś wśród rozpasanych orgij rzymskich i poszarpanych na arenie cyrkowej ofiar, dla tych
wybranych z pośród wiernych, co nie wątpili
podczas największego rozpasania siły brutalnej
materyi, że tryumf ducha niedaleki.
Odda wszy hołd pl:I mięci mistrza, nad którego zwłokami świeża zarunila się darń, przejdź
my do spraw doby bieżącej.
Zaledwie dni parę oddziela nas od chwili,
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,,Trzykrotnie spokrewnieni byli Hohenzollernowie z Radziwiłłami przez związki malżeńskie;
czwarty związek, zamierzony przez dwie młode
latorośle obu tyrh rodów, zniweczyły nieubłaga
ne względy polityczne i stanowi on romantyczny
rozdział w bogatej
w romantyczne epizody l1istoryi Hohenzollernów.
Wszyscy, dziś żyjący Radziwiłlowie, wywodzą ród swój od Histicusa Radziwiłła, o którym
kroniki piszą, że „był dowódzcą w mieście Wilnie na Litwie. Przyjął chrzest, a na chrzcie dano mu imię Mikołaja, około r. 1386, gdy wielki
książę litewski Jagiełło stał się curześcianinem.
Wreszcie został hótmanem polnym i zmarł , przeżywl:lzy przeszło 90 lat."
Wnuk tego pierwszego Radziwiłla, Mikolu i
III, uzyska wszy od cesarza Kal'ola V godność
księcia, widział siostrę swoJą Barbarę, zaślubio
ną Zygmuntowi Augustowi,
ostatniemu królowi
polskiemu z linii Jagiellonów, wstępującą na tl'Oll

królewski.
Z niego w czwartej generacyi pochotlzil
Janusz, książę ua Birźach, który stał się zięcieru
elektom braudenbul'skiogo Jana Jerzego i teru
samem nawiązał pierwsze węzły rodzinne z domem Hohenzollernów. Z małżeństwa tego pochodzi syn Bogusław, którego wielki elektor,
wuj, obllarzuł szczerą przyjaźnią. Wielki elektor
powziął też myśl połączenia bliiszego dynastyi
swojej z bogatą rodziną Ra<lziwiłłów. Postanowił ożenić syna -s wego, margrabiego Ludwikn,
z jedyną córką księcia Bogusławn., dziedziczk<~
książęcych jego posiadłości.
Przypuszczał prawdopodobnie elekto1·, że
syn ten z powodu słabowito~ci starszego brata,
późniejszego pie1·w11zego króla pru:ikiego, Fryderyka, przeznaczony jest na jego następcę. Myślał z tero większą przyjemuością o tej kombinacyi, że w księciu-wedle 11łów historyka Droysena - „odrodziła się po:itać ojca." Dziedziczka
Birżów, Ludwika Karolina Radziwiłłówna, miała
wielu pragnących ją pojąć w małżeństwo, a elektor musiał zwulczyć niejedną przeszkodę, nawh\zać niPjedną mtrygę,
zunim zdołał plan swój

urzeczywistnić.

Wedle
ówczesnego zwyczaju margrabia
Ludwik i księżtiicz:ka Ludwika Karolina poślu
bieni sobie zostali w wieku dziecięcym: on liczył
bowiem lat 14, a ona 13. I właśnie w czasie,
gdy oboje dojrzeli, · gdy owe małżeństwo pozorne mialo się stać rzeczywistem, przerwała je nagła śmierć margrabiego.
Był to srogi cioo1 dla elektora, stojącego już
nad grobem. Duia 7-go kwietnia 1687 r. zmarł
margrnbia Ludwik, a stary książę był grnmem
w której przytułek dla umysłowo chorych ma
przeniesiony do nowej siedziby w Kochanówcc pod Łodzią, siedziby zbudowanej z olbrzymim nakładem kapitału, pracy i ofiarności ło
dzian, prawie zawsze chętnie stających do apelu,
ilekroć idzie o dobro powszechne.
Pomijając krytyczną ocenę tego, co już zrobiono i coby jeszcze zrobić należało, stwierdzić
wypada z zadowoleniem fakt, powołania do życia
instytucyi dla tych z nieszczęśliwych najni~
szczęśli wszych, których nietylko pn.ytulić a Ie
nadto, o ile można, i uzdrowićby trzeba. Liczba zaś ich jest większą, niżby z pozoru sądzić
być

można.

Powiadnją, że geniusz graniczy z obłąka
niem. Może to i prawda, ale to pewne, że o ile
geniusz wiedzie umysł ludzki w takie kręgi świa
tła, których przeciętny człowiek żadną miarą
objąć wzrokiem nie zdola, o tyle obłąkanie strą
ca go znów w nieprzebite przez promienie sło
neczne mroki.
Rozniecić w nieb bodaj sztuczne światełko,
ulżyć bodaj na chwilę doli tych biedaków, w których mózgu zgasła ostatnia iskierka świadomości
swego ja, to jeden z czynów publicznego miło
~ierdzia, godzien najwyższego uznania, czyn, od
którego uchylić się nikt nie ma prawa.
l\Iylnem jest zdanie, rozpowszechnione wśród
ogólu, jakoby chorzy umysłowo nie zdawali s0bie sprawy ze swojego stanu. Utrata samowiedzy swego ja, ogranicza się u nich jedynie o tyle, o ile nie są oni w stanie posługiwać się wła
dzami umysłu w sposób właściwy ludziom normalnym. Natomiast nader cz~sto chora wyobra~
nia wytwarza w nicL drugie jakoby ja. Zy.i~
oni wówczas życiem tej urojonej iHtoty, cierpią
jej cierpieniami nieraz w sposób bardzo dotkliwy. To znów wydaje sitt im, jakoby ciało ich
było przedmiotem martwym, rośliną i t. p.
W jednym np. z zakładów dla umysłowo
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Ak c. To w. pa ro w eg o br
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Zarząd Akc. Tow.
parowego browaru Sukcesor
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przygof awywuj e chłopców do niższych klas wszelkich
. czete. Zaplsv orzyjmu i" sie codzil'nole.

jako
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Praco '\Vni a

fil!

Sukien dam~kith i dziecinnych

I

„JOZ EFY"

i@

~

ANSTADTA
koncertu nie będzie.
Zarząd.

aneraTowaLa Hab
Antwerpskiego

~CYGARA
E

~

N

Belgijskiego
rzystwa w Petersburgu
firmy Jose 7 in chan t i Gon zales & C·o

.!!? smakiem odpowiadające prawdziwym hawa11skim w cenie od rb. 5
=
pakow ane po ~, 5, 10, 25 50
"Cl do rb. 60 za sto sztuk ,

-

i 100 sztuk.

'::J

Cl

ECYGARA HAWANS[ KIE

uajlepsz~· eh marek
świeży transport

ODLEŻAŁE z pier~vs~orz~dw
o
AJ
fabryk rosyjskich
nych
n
k
CYG ARA
PAPIEROSY, TYTUNIE zaw&ze świeże
[l

Gł LZY

z najlepszej francuskiej

Q)

N
"Cl

.~

=

bibułki

wfasu ej firmy

POLEC A

Cl)"

Warszawska firma „J. ROSENBLUM"
(Właściciele

... -

Władysław

Ilnicki .

Korz ystn y inte res

.lll::

Za szybką, dokladną i tanią ob sługę,
za przyjście z pomocą , objaś nieni e m oraz
za serdeczne i gorliwe zaj ęci e s ię pogrzebem ś . p. Stanisława Maureli usza Lutyń
skiego, ni żej podpi sani s kład ają serdeczn e
podziękowanie firmi e pogrzebowej ,,Matwiejew i Jakubow ska przy ul. Przejaz d
.J\'2 14. Bóg wam zapłać, poczciwi Judzie.
Anton i Lutyński.
1084-1-1

Feliks Kucharzewski i Adam

t~Qź, N~wr·Rrn1k

Popławski)

ro Q.

- -

na skrzypcach i fortepianie, oraz na wszelkich ins romenta ·h. Mając zamiar po ·
uprasza m
wlększyć z chlopeow orkieałrę,
Szanownych rodziców o zgłaszanie się
z u11znlaml (od las 8-14), Konstan tynowska Ji 10, skład iostromen1ow Ozimlńakle
go, codzitnn le od 6-9 wieczorem z wyjątkiem niedziel i świąt.
Tadeusz Pluclń~kl.
1074-3 -Z

Piotr kows ka 1761
vis-a-vi s Paradyz u, (daw. Piotrkow ska 121)
Zapis ucznlow przyjmo je się Co>dzlenne.
Lekcye rozpoczęły się 20 slerpuia.

Towarzystwo uoosKonalonej perfnrneryi

A. Halle i S-ka
Warszawski,

w Łodzi, Wólczańska 19

korko we w formie desek (płyt), łupin
dis lzolacyi od ci· pła, zimna, wilgoci i przew
fasonó
i innych
ch, a także dla izolac)I przewodow pabudyoka
w
w
nikania od11łosó

poleca izolac ye

i wilgorowych, wodnych, koUow, przyrządów Itp. od utraty cieplika prze•
ci. lzolac ye asfalto wo-ko rkowe absolu tnie nie alnych,
makal ne dla izolacyl lodowoi, piwnic, składów, rur amoniak
nia
szachtow ych Itp. Cegiełki gudro no-ko rkowe do wykładaru•
stajen, wjazdów, nltc, chodolkow eto. Nasad y na złączenia
ks" dla
rowe. Azbes towo krzem ionko wa masa „Feni
ie nlll
absolutn
turach,
tempera
zych
najwyżs
przy
h
parowyc
ów
przewod
ania ŚJiau
wypełni
do
ionka
Krzem
a.
lzolojąc
cie
palna i znakomi
bukasowych. Korek mielon y rozmal\ej grubości ziarna do celow li·
dowlanych, fabrvk chemloznych i do opako11 aoia, Podłogi jedno
Ogniote „Sani tas" ciepłe suche I n ie przepuszczające odgłosu.
Błupow I b ~ lek ż11Ia
trwałe fasony dla zabezpie czenia od ognia
daznych. Wykonywa: wszelkie roboty Izolacyjne, asfaltow11 i krycia 6-2
1046
chów. Plaoy, kosztory8y i ~enoiki na żądanie.

Choroby skórne, weneryczne i dróg
moczowych.
Ulica Cegiel niana .M 14.
1
Przyjmu je od 10-1 I od 31/,-7 / 2 pop.
839-r- 9

Dr. F. Stn~i~wicz

Choroby skórne i weneryczne

And rzeja M. 13

Przyjmu je: 10-12 rano I 6-8 wieczorem,
1\06-d -89
pani" 1\-ll popoł.

Gabi net dent ysty czny

R. Glik

Główna

ul • .M 5.

1020-6- 3

Dr. medyc. Z. Golz
przyjechał.

ul. Zach odnia .M 34.

1070-ó -4

Gabi net dent ysty czny

H. Littwina

Piotrko wska 108, dom p. Endego

Leczenie i plombowaJiie zepsutych
zębów. Wprawianie sztucznych z~
li 82-r-6
bOw.

llob ieta· Leka rz

Dr. Z1ling~an tug1nla
Choroby kobiece, akusze rya

Piotrkowska 124, rog Nawrot

przyjmuje od 3-5 pop.

1096-r -1

Perfu my,

Mydła

Wodę kolońską,

1047-1 0-8

apteczn ych.

J. Orłow~ti~[o i inż. Wł. Malcza

I mieszka obeonle

Dr. E. Sonnenberg

Wierzbowa 7,

,,W rz os ''·

oraz

pop
Przyjmu je od godz. 10-2 r, I 4-6
1
W nledz. 10-12 rano I 21/,-4 /, pop.
880-r- 436

pol ec aj ą ostatnią no wo 8ć p e rfum e ryę

---6- 1

izolacyjnych

powrócił

w Moskw ie. Doeta wcy Dworu
Oddział

gardła, nosa i uszu
zaburzeń mowy,

na ulicy Zielo nej Ni 3

Antoni Żyliński.

1023-8 -6

i

materyałów

Choroby

Szkoła prywatna m·ęzka I

dostać można w perfumer yach i składac h

Specyalna fabryka

Or. RahinowiCz-

z powodu wyjazdu . Folwark 86 mórg, w
tern: 10 mórg .tą ki. 2 kośuej, 2 z pokładem
torfu dobrego, z inwenta rzem kompl etnym
i l'.adnym domem mieszkalnym, 10 wiorst
od Łodzi, 3 i pół w iorsfy od Zgierza do
sprzeda nia. Do kupna pot rzeba 7,000 rb.
reszta pnostan ie na gruncie. Wiadomość
' ulica Konstan tynowsk a .\2 46, u Rosnow1078-3 -1
skiego.

Udzi elam muz yki

krtani i

Przyjmoj11 od 9-11 I 4-7.
Piotrk owska .M 39.
858-d- 31

~

~~.ii8lii!h~~~~~ii!h'888l~~~~~~~IB8&~

nosa,

gardła.

top czyka, ~
obecni e prz y ul. Piotrkow ski ej 145, ~
IBJ vis- a-vis Ewange lickiej . 1077 12 l! il!ł

t P.

naukowych. Lekcye u·
1097-3 -1

Choro by uezu,

?8l dawni ej w domu W-go

'li:

zakładów

Dr. D. Helman

I ~ifil,'%1,'8/.'8/.'Rl~~~~~~w.8!~e

Podzi~kowanie.

I

Kościanowskie~o

Prywatna L.

Cegi elnia na •r. 23 (róg Zach odni ej)

września,

W poniedzialek dnia 1
w dniu pogrzebu

7

Sobota, dnia 30 sierpni a 1902 r.

ROZW ÓJ. -
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W

zakładzi e

naukowym 6 klasowym
żeńskim

Teof ili Schm idt
Piotrk owska 62,
zapis uczenie na rok szkolny 1902/3 rozpocznie się 19 sierpnia, lekcye 2 wrz eś nia.
Do 1 oddziału klasy w stępnej p rzyjmują
s i ę uczenice od lat 6-ciu.
1025-1 2-6

Dr. E. Mittelstaedt

Choro by wewnętrzne i nerwo •
we, elektr yzacy a i massaż.

Piot rkow ska 243

Przy :muje od 8-9 1/ , r„ i od 4-6 pop.
90i-r- 25

Dr. A. Brandstein
Choroby dziecinne I

wewnętrzne,

Akusz erya
przyjmu je od 9-11 r. I 5- 7 wiecz.
Łódź,

Konstantynowska 7.

106!1-r -4,

llortepl an gabinetowy „Mał11ckiego· mało
J! używany sprzedam za 400 rb. Orla Ji
1664-3 -2
10 m. 9.
est do sprzeda nia magiel prawie nowy.
Wlaaomość w No„ ych Chojnach w skle 1566-8 -2
ple monopolowym 16 287.
est do sprzeda nia wózek dziecinny maszwajca ra
Wiadomość u
ło używany.
1573-3 -2
II kla~y na kolei łodzkiej.
Młody człowiek, znająlly język rosyjski
i polsld, poszuku je posady magazy niera lub Innego zajęcia. Oferty proszę skła
dać na ul, Mikołajewską 16 59 m. 50.
1ó67-3 -2pso
otrzbbn e zaraz zdolne stanlcza rkl. „M-lle
Ada~, Piotrkow ska 103 m. 2!.
1565-3 -2csp
otrztobny czeladnis: krawiec ki. Wiado1571-3 -2
mość w adm .• Hozwoju".
wyk8Ztał
dnlem
odpowie
z
~tarszy uczeń
l)cenlem poszuku je mlejs a w agenturo wym interesi e lub banku. Oferty JJOd li1568-3 -2
terami „M. L. 9."
BarlnDwojny
imię
na
aginął paszpor t
Z baum, wydany z g miny Libomll, "ołyń157:!-8 -2
sklej gub.
legltym azka
kslążi:c
i
aginął pa~ zport
Z cyjn3, wydana przez magistr at m. Lodzi, aa 11nlę Seweryn a Glińo klego. Upra8- a ~ i -; o złożenie go w m agi~tracle.
1601-3 -8
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Sobo ta, dnia 30 sierp nia 1902 r.

w~ kb~aw1j ~zk~la u,nQlawaj ~r1w&tn1j
z prawami

pod

Z . G~E~ZENA~il
l!1'llm

12/2 5 sierp nia,
972 -10 -0

! Kto tanio i dobrze chce

kupić!
Wózki: dziecinne, spor towe , koszykowe, dla lalek . Dziecinne kołyski,
lóżeczka. Duże lóżka angi elski
e. Sto0 liki
do kwiatów. Ogrodowe krze sla,
stoly . Umywalki, Ławki szkolne, Opa rkani enia cmen tarne , Kass y ogni otrw ale
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Ziemiańskiej

Zawiadamiam niniejszem, że zapisy uczn
iów rozpoczęły się 25 sierpnia, rok szko lny zaś l września.

Przełoż~ny M. R. Witanowski.

korespondenta

Pożądana znajo m9sc dzial u ubezpieczen ogniowych. Ofer
ty upra sza się skladać w administr acyi ,,Roz woju '' pod Z. K. 100.
1085 -2-2

W 3 klasowej Szkole Handlowej Żeńskiej
zostającej pcd zarządem Mini stery um
Skar bu

9„

opró cz nie.J.~iel i świąt. Egza miny 29
i 30 siepn ia.
W roku b1~zącym otwa rta drug a klas a spec
yaln a.

2 do 6 popo ludn iu

Lekc ye 1 września.

O.

Waszczyńska.
1016 -lu- 6

:ur y wieczo rowe dla
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Za

wynagrodzeni~m.

Kiob y mógł dać wiadomość o zabez piecz onych suma ch na hypo\el!:ach lub
iei
pleni poten cyl po zmarłym ś p. k11lędzu
Monlusz ue z Małynla, oferty niech Bkłada w adD".
"Roz woju " pod "S. A. B.•
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Łóżka dla letników z materatla
mi od rb. 7 k. 50.
Przełożona 4-ro kl. Pensyi Zeńskiej
Kuchenki oryginalne 11 Primus 11 1
•
3-ma fajerkami.
;- Lodownie pokojowe.
o Maszyny do robienia lodów.
zawi adam ia Sz. rodz iców i opie ku'i Prysznice pokojowe.
nów, że zapis uczenie rozp oczn ie
się d. 2o sierp nia i odbywać się
Lichtarze ogrodowe.
bę
dzie
codziennie od godz. 10- 4.
,._Ławki, stoły, stołki ogrodowe.
Lekcye rozpoczn11t się d. 2 września.
; wózki \ dziecinne
_„. -·
_ Dzie lna U. _____:'~0-d -~
11
I sportowe
Fotele, wózki dla chorych.
1
.::i
Wielki i jedyny wybór
Przełotona pensyi IV-klasowej leńskiej
'f Łóżek angielskich od 9 rb.
~ Stale na składzie 1500 szt.
przy ul. Głównej N! 9.
jjllll Łóżka zwyczajne od
3 rb.
Zawi adam ia, li egzam iny I zapis y uczen
ie
odbywają
s!ę codzi ennie
td 9-3 godz.
Kosze do kwiatów, umywalnie.
Rok szkol ny zaCZl\ł się 18 (ó) sierpn
ia.
Wanny, wanienki.
745- 16-1 0
Naczynia kuchenne, emaliowane,
Na IV kl. pens yi żeńskiej z kia• ·
niklowe, niklowane.
są wstępną
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Sprzedaż na spłaty.
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J,DiDJ TJmhniBC~iBj
przy ul.

Średniej

.M 23

Lekc ye rozpoczęły się d. 16-go sierp
nia„
Z"pls y uczen ie co wszy stkich IV
oddziałów przygo\owa'\\'CJ:ych
codd enuleI
od godz. 9 rano do 3 pop. i od 4-ó po~.
Dziec i przyjmują się od lai 6 c' n

kla~
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LP kc ye rozpoczynają się od 1 września,
od godz. 7 - I O wie cz. codziennie
próc z nied ziel i świąt.
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"Rozwoju", Piotrkowska 1fi 111.
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Pio trk ow ska 68.

dorosłych

Prz y szk ole M 8, uli ca Południow
a .Ni 40.

w tlocznt

Pio trk ow sk a 66.
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wla,~ają~ego język~mi: :osyjs.kim, polsk
im i niemieckim.
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pos zuk uje

prośby na imię Insp ekto ra. przyjmuj
e się codzif:nnie od

l.ł\

~

Lmtyna R&j~ka

męzklego.

Interes agenturowo-komisowy

Za wa dzk a

w wie 1m wy orze,
KA LE ND
~

Sprzedał na częściowe spłaty.
-- -- --- - -Niezbędne na let nie
mi esz kan ia
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poleca Sz. Publiczności znane ze swej
dobroci ma_slo śmietankowe, świeżo
solone i kuch enne , krem , śmietankę slodk
ą, śmietan-ę kwaśną, mlek o dwa
razy dziennie świeże , sery w wyborowy
ch gatu nkac h, oraz mleko we flakoua ch, które rozsyła się codziennie dwa
razy do domów bez względu na
ilość.
998 -50 -5
~~~~

Spaceroweł

św.

~:ł ora z ws ze lki e rob oty dru ka rsk ie ~~
W
pole ca po cena ch umia rl<o wan ych
\t~
· Dr uk arn ia i skład pa pie ru
\t~

Dzie lna M 30.
Piot rkow ska 84 i Średnia M 30,

prz y ul.

i wózków

An drz eja 26,
Sklep ul. P iot rka ws ll-.a 95.

rW8!~~~~~

Ad min istr acy a

Filie :

żelaznych

40i'> -d-3l

wejście 15 i 5 kop. Popołudniowy
o godi . 4,
2:l i 10 kop.

M le cz ar ni

może

Józefa Weikerta

K o n c e rt y

~~~~~~

to

dzi eci nny ch

~~~~ów.
Jutro w niedzielę,

na Górnym Rynk u piek arnia , obecnie

rozpoczęła znowu po kilko tygo
llniowej prze rwie , swoją: fai.Jrykacyę i sprz
edaje: chleb świ<"itly funt 3 kop„ chleb
wiej ski
pów i innym po:>tronnym odbiorcom odsta funt 2 i pól kop. Do sklewia firma: chleb światly lunt
3 1/ 4 kop., chleb wiejski funt po 2 3/
Chleb j est smaczny, czys ty
4 kop.
i stara nnie pieczony.
107 1-1 O- 2

WO LC ZA NS KA N2 55,

wstępne

taniości

„W.- Władymirskiego''

Szkół rządowych

<egzaminy popr awko we rozpoczęly się 9122
sierp nia,
lekcye zaś 16/29 sierp nia. Przy szkole
pens yona t.

Znan a powszeclmie z

firmą

F J

•

, k.

.
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pianów

as 1ew 1cz a

przen iesio ny zosta l z ulicy Skw erowej na ul. Naw rot .i\~ 38 (róg Widzewskiej). Tamże przyjmują się .
palac zem. Mo zna
wsze lkie repe racy e i stroj enia.
Jakób a )i 16.
1073 -8-3
10 >7-3- 2
F. Jaskiewicz.

Maszynista
kiory saraz em
musi b) ć

się zgłosić na ul. św.
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