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Cena prenuJleraty
w

Łod;i:

Rocznie . rs . 8 k.
PÓłrocznie"

4-

Kwartalnie"

2 -

Kalendarzyk tygodniowy.
Wtorek: Cyryllego i l\Ietodego BB.
Środa: Dominiki P. M.,
Izyasza Pr. ~I.
Czwartek : Apolioniusza i
Odona BB.
Piatek: Elżbiety Kl'. Wel.
.
IGliana B. M.
WschÓd g. 3 m. 47.
Zachód g. 8 m. 21

~:;~;~~Lt,~· ~:~ •Dl.,." ',i. , 16
Z przesyłkI pocztową:
Rocznie . . .' rs. lOk.
Półrocznie .. ' "
5 ~
Kwartalnie .'"
2 50.

.
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REOAKCVA
i

vVtorek, duia 28 czerwca (5 lipca) 1898 r.

AOMINISTRACVA
W ŁODZI

~M~1~'e~8i~ęc~z~n~ie~.. ~'~'~~8~5~.~.,~nl~.~P:iO:t:rk:O:W:Sk~a~N!~2:':73:._ _ _ _~K:antory: własny
:-

w Warszawie, ul. Oboźna 7; w Częstochowie w księgarni M. Lipskiej.

CENA OGl-OSZEŃ w "Rozwojn:" "N a d e s ł a n e" na 1- szej stronnicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego
miej,ce.
Małe ogłoszenia po 11/ 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po l-ej kopiejce).
Rek l a Dl y i N e kro l og i po 15 kop. za wiersz petitowy.
(Nekrologi dla robotników za pół ceny).
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niemiecki, by rozkruszyć go doszczętnie i nawet
0'l'UZ z ziem swoich wyrzucić gdzieś po za Elbę.
l:l
Ze głosy hakatystów niemieckich i junkrów
pruskich, głosy szowinistów w rodzaju W olfa
i jego popleczników mogły wobec zjazdu lekarzy
i przyrodników przyjąć ton niepl'zyja~,ny i z muchy uczynić słonia, u tern nie wątpiliśmy ani na
chwilę, Panowie ci przyzwyczaili nns do wielu
specyalista w centralnem ogrzewaniu i wenty- t niespodzianek, n icb buta i arogancya kr~y~acka
lacyi, poszuJ6wany jest do Mos"-""y dla z~ stała sią już przysłowi?w~. L~cz po ,za mm,l stał
rządzania technicznem biurem. Wynagi'odzeme \ jeszcze cały naród llIemle.c]o, ~~1'()~1 filozofów
roczne 3000 rubli. Pierwszeństwo Wychowańcom i uczonych, naród poetów I myśhcIel1; sta~ rząd
rosyjskich technologicznych instytutów, znającym jednego z najpo.tęźniejsz.yclt państw, ~boWlązany
do przestrzeguma swobod konstytucYJnych, zajęzyk niemiec~i i'pos~ada.iącym zn.acZną praktykę
gwarantowanych uroczyś-cie wszystkim poddanym,
w wyzej wylUlem?neJ specyalno~Cl. Uferty z kT6twchodzącym w skład rz'3szy.
kilU życiorysem J dokładną wIadomością o doLecz kolos ten drży widocznie na glinianych
tychczasowej działalności nadsyłać pod adresem
Moskwa, KOlherczeskij pocztowyj jas~czyk X2 395. nog'ach a lurl niemiecki dzisiejszy, lud Momsenów i Schoenerer6w zatracił już poczucie własnej
godności, jeśli W koncll dziewiętnastego stulecia,
KACENDARZVK TERMrNUWlt.
w dobie najwyższego rozwoju cywilizacyi kongres lekarzy i przyrodników polskicb, noszący
Jutro.
ńa sobie jedynie charakter naukowy za. groźny
Zgromadzenia i posiedzenia.. Posie(lzenie człon
dla siebie poczytuje. A jednakże nie jest to byków komitetu baz ~U'u dobroczynnego w przy illłku starców
najmniej
igraszką słów, naboznem źyczeniem
i kalek.
pracy szowinistycznej lecz faktem spełnionym:
W y8 ta w y. Lotni Sal on !Lrtystyczny w BeJenowie.
wczoraj bowiem () godzinie 6 minut 30 wiec~o
P a n O r a m a. "Oblężenie Paryża" (Pasaż ~zulca).
rem
ll a
ręcc j ednego z lekarzy
warszawskiCh
T e a. t r l e t n i Selina (Koustantynowsk t M 14).
nadszedł telegram tej treści:
Lyggia" dramat w 8 obrazach B:trreta, OSllIltr na tle po"Z powodu wzbronienia przez władze berliń
~ieści "Quo vitdis". Początek o godzinie 8 WJ~ezorem.
skie udziału uczonych zagranicznych, Zjazd lekarzy i pl'zyrodnikó~ nie odbędzie się"
Prezes Zjazdu Swięcicki.
Sekretarz generalny J arnntowski.
Odwołanie
Dokument ten rumieńcem wstydu pokryć by
powinien oblicze każdego uczciwego niemca, jako wymowne świadectwo, czem jest jego dzi Widmo ws~e?hsło.wiallskiego zjazdu w.Pradze siejs1,a wielka ojczyzna niemiecka --ta Germania,
Czeskiej wytrąCIło n,leI?CÓW z r6wnowagi .\ naród, dla której on krew przelewał, z której był dumktóry - jal, sam mOWI o ~obie - nie bOI.się ni- nym i za przodowniczkę cywilizacyi ją poczykogo Opl'óct Boga, uląkł ~Ię własnego cieDlu, rzu- tywał.
conego 'p od Wl}ływe~ ,0g~JSka, pr~y któremjednoZaiste gasić poehodnie światła, czynić wstręczyły się lttdy słoWlanskw, gwoli UczCZelll'l, najty uczonym, tros~c'l.ącym się o dobro ludzkości
w iększego 'JJ m~żów pobra.t ymczego narodu. Niem- I całej, odm6\'vić w swych granicach gosciny podcy tak już pl'.zyz'~J:czaili się do niezgody sł~wiań danym ~agranicznym, spieszącym podzielić się
skiej, pomagaJ~ce.J lm .zwalczać ich w pojedYllkę, z współtowarzyszami zawodu wynikiem badań
I
że słowa bratDIego pOJednania, aczkolwiek ngli- ~ swych na polu najpiękniejszej z nauk-to jeden
ste jeszcze j niezbyt wyraźne, ktore padły Ustóp z tytułów, dających narodowi ni~mieckiemn prapopiersia palacky'ego, doprowadziły ich do wo do przodow~nia ludom, ale nie ze sztandawrzenia.
rem cywili~acyi na czele, bo ten jasnerni barwaPisma hikatystyczne na wieść, że na z:.azd mi się mieni i wszystkie ludy po jednym wielekal'zy i Jjl'zyrodnikó w W Poznauiu przY~dą dzie szlaku.
i lekarze cziscy, doszły do szału i w kongr1sie
Histu-'Yę współczesnych Niemiec dzieje cywiuczonych, zljerających się na wiec, by radzH o lizacyi ludzkiej na czamej zapiszą karcie, bo od
ulżeni u cieJ'pącej ludzkości, wi edzę przYl'odnic:t;a Sedanu począwszy niema wniej ani jednej świe
posunąć napr z6 d, podzielić się zdobyczami naub· tlanej karty, ani jedntlgo z czynów, płonącego
węszą jakąś. kohortę słowiań~ką, niby przedrĄą dobroczynnem zarzewiem, ani jednego promyka
straż wdzier~Jącą się W dziedziny niemieckie, ~4
rozpraszającego eiemności owej krwawej tragedyi,
kt?rą .zw~rt~ . kolumną idą całe tłumy ku zagła która pod Sedanem stworzyła wielkie Niemcy ale
d~le memlecl-Iego l udu. Uderz)'ły więc we wszyst.
obnizyła poziom moralny ludu niemieckiego i
kle dzwony aa gwałt, na wszystkich trąbach za, obudziła w nim dzikie instynkta.
grały wielkit larum, ostrzegając rząd i lud swoj
I Francya zalała potokami krwi całą nieomal
przed. najazdem słowian, dopominając się natar- Europę, ale przodowały jej ideje humanitame i
czywie, aby władze zabroniły przyrodnikom i le- dlatego poniosła ona na czele ludzkości pochodkarzom polskim owego zjazdu, który nie jest ni- nię cywilizacyi i nieść ją będzie dalej, pomimo
czem więcej o~rom jednym z wielu taranów, wielu nieszczęść, które ją dotknęły, pomimo zaktórym zuchwalI słowianie wnlą w gruby mur wrotów na manowce, bo lud jej nigdy światła

Nadesłane.

In ż y n i er,

zjazdu.

,
l

nie g'~!;ii- i -nig'dy nie miał u~zonych, którzy by
walkę rasową e x c a t -e d r a propagowali.
I nas nie zgnębią s~ykany niemieckie, nie powstrzy~ają one naszego rozwoju, obudzą jeno
pOCZUCIe własnej godności, a ukaznjąc wroga
z podniesioną przyłbicą naucza, jak mamy stać
n~ s~raz~ interesów własuych, ~obec zachcianel~
niemieCkICh, gdzie i z kim i'lię hlczyć w bratm
sojusz.
Zai~te, przyjazń z takimi niemeumi dziś nikomu nie
c~ynJ zaszc~ytl1 a nazwa słowianina, jako synomm zgody I miłości bratniej, coraz powszecbniejszy budZI szacunek .
S. Ł.

yMateryały

do Historyi łodzi.

(Dalszy ciąg-patrz N.! 150).
Dl

Zajętej w powyższy spo~ób ogólnej przestrzeuzyto i wydzielono jakoto:
kw. mórg. pr.
A) na 310 pl:1Ców tkackich
360 12
B) na 167 osad pl'ządniczych
510 196

do czego dodawszy
do tego nieużytki i ulice exre
tychże placów wypływające a obejmujące

886 208
69 198

Razem

956 106

dalej:
C) Na posiadło bielnikowe, pana
Kopisch , z warunkiem opłaty do kasy Miejskiej złp. 6 od morgi polskiej
cOI'ocznego kanonu nadane
D) Na posiadło Wodno-fabryczne
w miejscu młyna Lamus urządzone
(które do dyspozycyi jeszcze pozostaje)
E) Na posiadło przędzalni baweł
nianej w miejscu Młyna Księzego
urządzone i wieczyście jak wyżej
zmarłemu r. T. Wendisch wypuszczone
F) N a posiadło wodno··fabryczne
w miejscu Młyna W ójtowt:lkiego, które z mocy zawartego przez Urząd
Miejski kontraktn podounież wieczyście Wendyschowi z warunkiem opła
ty corocmego do kasy Miejskiej
w ilości złp.--a teraz praktykowanej
kanonu jest wydzierżawione
G) Na posiadło Araszt zwane, pozostające do dyspozycyi
H) Na osadę rolniczą Lamusowi
wzamian za młyn tegoż nazwiska

39 200

71

90
80
94:

nadaną

I) Na pastewnik dla osady

J2 200

Łodka

Razem jak regulacya w 1825 roku obejmowała
do czego przydawszy:
K) N a osadę tkacko-kolonialną
Slązakami nazwaną, na nabytem W ójtowstwie Zarzewskiem urządzoną
Ogółem wedle ostatnie regulacyi

107 94

US1 100

132

1613 100

2

ROZWÓJ.-Wtorek, dnia 5 lipca 1898 r.

Przy t.ymze samem atoli prostowaniu ubyło:
kw. morgo pl'.
2
a) do lasów Rządowych
] ~ t,2
b) do wsi Zm'zewa
'" 1"'~
c) do Choin
[)
-------PozostaIo więc w roku 1825 w terytoryum Łódk.a
1481 100
Gdy następnie w roku ]828 przybrano jak wyżej nabyte W ójtowstwo
Zarzew, które wedle dokonanego już
poprzednio urządzenia obejmowało
132
Tym tedy sposobem użyto wedle
ostatecznego roz{!;raniczenia na urządzenie osady Łódka wogóle mórg
1613 100
Załączający się w jednym egzemplarzu plan
pomiarowy zajętych jako wyżej gruntów, niemniej przynależny do niego rejestr pomiarowy
szczegółowe i blizsze w tej mierze dają wyja-

I
I
I

śnienia.

Przydać jednak w tym tu miejscu nie będzie
zbytecznem, że najprzód co się dotycze młynika
do probostwa Łódzkiego naleznego i jak wyżej
sub . Ni? 9 pomiędzy 'l.ajętemi gruntami wykazanego , takowy wcielony wprawdzie został
do osady, o której mowa, llie ostał się wszakże
przeto własnością Gminy miejskiej, jedynie mocą
zawartej w dniu 26 Czerwca 1825 r. pomiędzy
proboszczem Łódzkim a zmarłym \'Yendisch
przedsiębiorcą przędzalni bawełnianej zatwierdzonej, później postanowieniem Rady Administracyjnej z dnia 20 Lipca 1830 roku, umowy
przeszedł w wieczystą dzierżawę pomienionego
przedsiębiorcy, który zato proboszczowi zlp. 712
corocznegc kanonu opłacać jest obowiązany i że
powtórc co się dotycze gruntów w ubszerności
mórg kw. 129 pr. 61 prywatną własnością mieszczan i proboszcza Łódzkiego będących a powyżej sub. J\2 12 wymienionych, takowe nabytemi zostały na własność Gminy miejskiej, jakoto grunta prywatną· własnością mieszczan będą
ce zakupionemi od nich zostały funduszem kasy
miejskiej za sumę złp . 14-165 a mocą pozawieranych z interesantami pojedyńczych kontraktów czego dołączające się w kopiach raport komisarza fabryk z dnia 3 Lipca 1829 r. tudzież
wydanej kasie miejskiej z dnia 28 Lipca 1829 r.
~~ .,1,8037/1397 niemniej oryginał protokółu deklaracyjnego takowych interesantów tudzież kopia wykazu oszacowania drzewa na odpadkach
w zamian dodatkowo udzielonych znajdnjącego
siq oraz wykazu ile i komu wypłacono.

Jakkolwiek za rozporządzeniem się w planie kupców ma dwie oferty: jedną od Towarzystwa
osady rękodzielniczej o której mowa zwłaszcza kredytowego miejskiego, które ofiarowuje sale
teź przedwstępnie raport Radcy Stanu Prezesa posiedzeń i dwa przyległe pokoje, dnlO"ą od wła:
komisyi Wojewódzkiej z dnia-Sierpnia 1824 ro- ściciela Grand-Hotelu, gdzie znowu ~fiarowana
ku M 1982 komisyi Rządowej jak wyżej złożo- I jest sala balowa wraz z kilkoma przyleO'łemi po:
n.y o~św.ieżyw~zy w pamięc~ ł~two bardzo d?- I k o j a m i . .
.'
'"
Clekac SIę dają powody: Jakle do utworzema I
Zgromadzenie cechu maJstrow szewckich.
tejże O,;!ady w tako a nie inny sposob nakłania- ! W czoruj odbyło się zgromadzenie cechu majstrów
ły, nie będzie może jednak zbytecznem zwrócić I szewckich przy ul. Piotrkowskiej pod j\g 8 w 0w tern tu miejscu uwagę, źe uregulowaniu rze- becności asesora cechu p. Czernielewskiego, arczonej Osady bieg wód i możuość użytkowania chiwisty magistratu.
z onych, główny nadawały kierunek: że posiadła
Na zgromadzeniu, które w cechu tym zazwywodno-fabrycznemi nazwane t. j. te które dla czaj odznacza się niezwykłem ożywieniem i duża
zakładów siły wody potrzebować mogących pierilością wygłaszanych nowych teoryj, przyjęto 2
wotnie zaraz przy regulacyi przeznaczonemi by- uczniow, wyzwolono 7 czeladników i przyjęto od
ły, wydzielonemi zostały w rozciąglejszej jak się
cechu 4 majstrów.
wyżej okazuje obszerności'z uwagi, iżby przeto
Starszym tego cechu jest p. Restel.
przedsiębiorcy nad brzegami ujętej przez siebie
Osławiona punktualność niemiecka. Dnia 26
wody bez prz~szkody i w każdym czasie w mia- marca 1897 r.
Nordwestliche Eisen- und Stahl
rę po.trz~b. ro~rządz~ć byl~ wst~nie a. z.arazem Berufsgenossenschaft" towarzystwo zawodowe,
w .mo~noscI. oSledla.lll~ w bliskoŚCI swoJeJ ręko- wzajemnej pomocy, a mające swoją siedzibę
d~lellllków l ro?ot~l.lko~ przy swych zak.ładach w Bremen (Bremie) odniosło się do d-ra W.
u~y.tyc~ pos~awlelll byli: ze przepl:owadzelll.e dł~- w Łodzi,
aby poddał ogl<tdzinom niejakieg0
glej uli~s: PlOtr~owską na!,waneJ l pow.ydzI~lan!e Benllo Rychtera, i zawiadamiając tO\~ arzystwa o
przy ~I~J .pla?ow, tkaclnch połącze!-ue. SIedZIb stanie zdrowia jego, jednocześuie przedstawił rastaromiejSkICh l glownego zakładu blelmkowego chunek na załąezonym szemacie.
Dl'. W. dwukrotnie Zbadał szczegółowo w~miau
wedle połozellia wody i sposobności miejscowej
założoI~ego ni~ głó~ny.~ miało celu.: że place kowanego wyżej chorego o czem powiadomił tow.
prządlllcze WIększej lllZ place tkackIe obszeruow liścic rekomeudowanym z d. 22 bviet. 1897 r.
ści wyznaczonemi być musiały celem, iżby obeji przesłał rezu11ht oględzin, załączywszy rachunek
ml1jące one przadkowie włożtrć
sie na nich mia- na dziesieć rubli oJ)ieraJ'ac
sic w tylll wz"'ledzie
J"
"~'"
o "
~emu obowiązkowi uprawy lnu, zadość czynić
na wynagrodzelliu przyjętmn w tutejstych TowaI w, po.trzebn~ ku te~u ,w.łasny nawóz zaopatry- rzystwach ube:t,pieczeń.
wac Slę byli w moznosCI: że nakoniec oO"ólna
Tymczasem J'Uż j)ieć kwartałów od teO"o czasu
"po
formowanych
" "
l'1 osc
placów tkackich
i przędni- upłynęło. a pnyuależnego honOrclrvmll dl'.'" W. nie
•
czych za zbyteczną uwaźana być nie może sko- odebrał.
1'0 pomimo zaszłycb , a wiadomych przeszkód
Należy tu zaznaczyć, że dr. W. odpisał Towiększ08ćonych już jest rozebraną·
warzystwu po polsku. Nie przypuszczamy, że(Dalszy ciąg nastąpi).
by. ,o~in~a pi~na P? polslu~, bjła powod~m do
opozlllellla U1szczellla naleznego doktorOWI honoraryum.
Rezultaty wyścigów niedzielnych, urządzonych
przez c'donk~w klubu cyklistów "UlIion" są naCo

Co

KRONIKA.

Giełda

w Łodzi.

-

W numer:l.e wC:l.Orajszym donieśliśmy o Najwyżs/'ern zatwierdzeniu ustawyłódzkiej giełdy zbożowej i towarowej.
Tę tak pomyślną dla rozwoju łódzkiego przemysłu i bandlt1 wiadomość otrzymał z Petersburga drogą telegrafiClmą starszy :l.gromadzenia kupców p. Edward Herbst. C:l.yllllości giełdy otwarte będą w jesieni. Kupcy tutejsi i przemysłowcy
mają zamiar wnieść dla giełdy wspaniały gmach,
urządzolly według wszelkich wymagań nowoży
tnej techniki, nie żałując nakładów. Na dotychczasowe zaś pomieszczenie g-iełdy zgl'omadzellie
chodzą,

5)

MICHAŁ

WOLO JVSIll.

MARYSIEŃKA.
Powieść

51

I
I

co zgadza sie z obszernościa zajętych a powyzej wy kazany~h gruntow i co wreszcie dołączo
ne jak wyżej plany i rejestru pomiarowe usprawiedliwiają·

](g ]

historyczna wtrzech częściach na tle stosunków XVII-go wieku.

(Dałszy ciąg patl'z M 150).
Sobieski ani się opatrz.ył, gdy z pod l'l1mien ia
i oczów zniknęła mu nieWiasta, do której od tak
dawna wzdycbał. Tchu mu zabrakło, serce bić
O'wałtownie zaczeło. Przymknął oczy - ogarnęła
go niemoc wielk~ ~ z miejsca ruszyc się. uie mógł.
Popychano go, szturchano - st.ał Jak posąg
kamienny.
.
Oczy otworzył dopiero wtedy, gdy ~u ~lem~ .
podszedł dorodny równie jak on młodzlemec ~ dłon .\
na ramieniu położył. Dotknięcie to podz1ała~0
tak silnie na skamieniałego, że wstrząsnął SIę
cały i głowę po za siebie zwrócił.
- To ty Marku? szepnął!
- Czas na spoczynek!. .. zabrzmiała cicha spokojna odpowied~.
W mieście gospody zajęte
w::!zystkie - wyprosiłem celę 11 ojca Barnaby,
podzieli się nią z nami, ale ciasno u~u.zie bo we
czterech...
- Idżmy, id~my stąd, byle prędko - zawołał
Sobieski gorączkowo chwytając za ramię towarzysza.
- Grzeszne myśli - mości chorąży z głowy
wypędź czasy na rzeczpospolitę ciężkie na-

nie szlamazarnych potrzeba jej adonisów
a rycerzy twardych ...
- Pst, pst, Marku nie mów tak do mnie zatykając rękę mlta mówiącemu przerwał Sobieski - chodźmy ...
- A no, c!lOdźmy! powtórzył młodzieniec ujmując go pod ramię.
Młodzieńcem był chorąży husaryi pan Marek
Matczyński. DoŚĆ spojrzeć było na jego wyniosłą postać , twarz szczerą, łagodną oczy jasne
a pełne siły i hartu - aby odczuć, jaka dusza
w tern ciele mieszkała. Był to jeden z tych rycerq przeszłości , o których mówiono, ze się do
tańca i różańca. rodzą·
P\'~wadził Sobieskiego, który mu się cały poddał, szybko przez salę rycerską klasztoI:U, korltarze długie, aż w końcu zatrzymał SIę z ll\ m
przed drzwiami celi jednej, na których kredą
wypisaue były słowa: pater Barnaba.
Zapukał i wnet drzwi się przed gośćmi otwo-

rzyły:

-

LaudetuI' JesUl, Christus -

unisono szep-

nęli przy tern.

-

In saecula saeculorum!... AL .. to wy Mości

chorąży?...

-

Z gościem, którego wam ojcze wielebny

zapowiedziałem.

- Bóg z wami, - pójdicie - kąt mały to prawda, dla zakonnika wystarczy, _ dla panów
z wielkiego świata trudniej - ale pono dziś
w grodzie Matki Najświętszej wybredzać z lokacyą niesposób ...
- 'l'ak ci to jest!...
- Siana dość - ułożymy się na ziemi pokotem! Późno już, czasu szkoda, bo jutro od świtu
zajęcia dość.

,

stępujące:

r-szy bi~ 25 wiorstowy. Jeźdzców oBmiu.
Pierwszym przyl>ył do mety Alfred Gilles (J8
.. ","ob.. h
IglID D
11 ITI
b
(f\{) lU.) , trzecim Gusta,,~ Bec k (53 m. 30 sek.), czwartym
Oskar Katscher (58 m. ' 45 sek.)
II-gi bi~ 15 wiorstowy. Jeżdzcow sześciu.
Pierwszym przybył do mety Aleksander Ła
komski (;3~ m. ;30 13.), drugim August Beitler
(34 m. 45 s.), trzecim Adolf Ri.tter (aO m.)
III uie; 25 wiorstowy. Pierwszym był Henryk l{und:tein (53:1 4 m.), drugim Ernil Krueger
(5.,1,1 2 m. ~ trzecim Aleksander łJukomsld (68 1 2
minut.)

I

- N) wenne tylko odmówię przed spoczynkiem.
'
Osobliwe - bo i pan Wespazyan Kochowski heruu Nieeznja, którego tu oto Wasze
oglądajt oczy - nowenuę zmówić ma - zmówimy ,~ więc razem, - rzekł ojciec Baruaba
usuwaj) się na bok i odsłaniając przez to przed
p~'zybY'ymi trzeciego młodzieńca, który w ką
cIe tuz za piecem celi klasztornej !:lied1t:iał.
- Pan Wespazyan, huknął serdecznie Matczyńsłi - do kroćset tatarów, aleć to Zllajomość
stara _ pono nawet i koligacJ'o
ie swe
ku si!dzącemu wyciągająC...
.,
'
PIU Wespazyan na odpowledz <lługo c~ekac
nie rozwolił, podane dłonie .1$cis~ął ~orąco I ~w~
cału~, jakiemi obdtiellł jeg~ policzk1 MatczynskJ
.
z ró",nym ogniem lllu ZWI'OC11...
~ Bogu Najwyższemu chwała, zesmy Slę
na Waści natknęli. Mości chorązy kor?nny pozw{l zaznajomie cie z imci panem Wespazyanem
Ko~howskim -'szlachcicem setnym cO na parnas
wltzł - i sypie madrygały a pieśni ludziom, jak
baJa ziarno gadzinie - v-ersocletus to. ~ławny ...
_ Niby skowronek hoży, wtrąci : oJciec Barntba.
Najpierw wierny sługa RzeCzypospolitej
.
I ]Y.ości Marku i żołnierzyk jal;: inni. . ..
_ Oby Waśd kury ",d~pt~ły, {lOWIC Ule do
Jzeczy, - żołnierzyk jat:. ]n~I -:- gd~~y Rz.ecz~ospoljta takich wszystloch .zolllIenYKOW lUlała,
! znikłyby jej kłopoty WS:bystkle.

I

(D. c. n.).
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IV bieg 10 wiorstowy. Pierwszą nagrodę zdobył Rerthold Russe, drugą Alfred Fibiger, trzecią

wę

zaś

Wtorek, dnia 5 lipca 1898 r .

skierowano dp

sędziego śledczego

II-go

rewiru.

Adolf Jakubowski.

Schwytanie podpalaczki. W d. 30 czerwca o
godz. 10 wieczorem we wsi Rokicie nowe. gm .
Bruss, w pow. łódzkim wynikł pożar w mieszkaniu Emilii Pietrzak vel Matusiak, stałej mieszkanotrzymali flrebrne medale z napIsem "Za gor- ki wsi Piaskowice w pow. łęczyckim, w dom n
Rejngolda Krama.
liwoŚĆ" do noszenia na piersi na
wstędze św.
Aleksandra: w Łodzi-Edward Sonnenbel'g, Moj Całe mieszkanie napełuione było słomą, którą
żesz Nowak, Franciszek Dolewsld, Jan Kopczyń
szybko objęły płomienie.
ski ' w Pabianicach-Fnmciszek Glinka, Berthold
Poza l' został stłumiony w zarodku przez są
, w Radogofl7.CzU Julmsz
.
G uent h er.
siadow Krama, a śledztwo wykazało, że ogień
Szulc;
podłożyła sama lokatorka Emilia Pi etrzak, która
Wspomni~nie pośmiertne .. Wczora.) o gO?z .. ,6
tym
sposobem chciała się zemścić na właścicielu
popołudniu lIczny orszak znajomych l przYJacIOł
domu
za to, że z oskarżenia tegoż mąż jej wyodprowadził na miejsce wiecznego spoczynku B. '
rokiem sądu skazany został do więzienia za krap. Zofię Wąsowsk.ą, żonę zna~ego u nas artysty
dzież desek.
rzeźbiarza Ludomll'a WąSoWskIego.
.
Podpalaczkę ujęto i odesłano do więzienia
Zwłoki koledzy artysty ponieśli na .cmentarz
łódzkiego.
na własnych barkach, karawan zaś wió'lJ wieńce
Napad. W dniu 30 czerwca około godz. 10
i szarfy żałobne.
Kondukt pogrzebowy prowad~ił ks. Szmidel. wieczorem mieszkańcy wsi Bruss w pow. łódzkim
proboszcz parafii
Staromiejskiej w asystencyi Wojciech Tutak, Wincenty Skoczy las, Andrzej
Kobela i Franciszek Nowak napadli na szosie
dwóch wikaryuszów.
N abożeństwo za spokój dusz;), zmarłej odpra- Konstantynowskiej za osadą Mania na przeje:i.wione było o godz. lO-ej ranO w kościele św. dzającego mieszkańca Konstantynowa Jana Szulca
Józefa.
i zadawsz.y mu kijem dębowym kilka ran w gło
Na pogrzeb przybyli kustosz \Vąsowski, ojciec wę zabrali mu rs. 10 w gotowi żnie, oraz zegarek
srebrny z dewizką wartości rs. 6.
wdowca i Badowski, artysta malarz.
W o,iciech Tutak i Skoczy las zostali areszto·
Straszny wypadek. Wczoraj o godz. 7 wiewani
i osadzeni w więzieniu łódzkim, dwaj inni
czorem naprzeciwko kościoła Stal')miejskiego zdazaś, jako mieszkańcy stali, pozostawieni na wolrzył się straszny wypadele

Sędziów pokoju radca
stanu Moskwin wyjechał na urlop 2 miesięczny.
N astępujący nauczyciele szkoło elementarnych

Osobiste. Prezes Zjazdu

Doktorowa Bronisława Brzozo",ska powracała
wraz ze swą 15-letnią córeczką Jadwigą ulicą
Lutomierską do domu przy ul. K\Ścielnej.
Na zbiegu ulic Lutomierskiej i Zgierskiej, gdy
przechodziła na drugą stronę ulic:, zobaczyła pę
dzacego konia w uprzeży. Chcac Iniknać nie bezpie'czeństwa, poczęła t;ciekać k'u ~ttarni, za ktorą chciała się ukryć. Tymczase'll rozbestwione
zwierzę, widząc ją uciekającą pO)ędziło za nią
i przy samej latarni, stojącej przJ parkanie 1.0ścielnym, uderzyło piersiami w plICY i w skroń,
a następnie przygniotło do latarni tak silnie, że
ilłup żelazny latarni został zgiętr, nieszczęśli
wa z aś uległa. zgnieceniu klutki pirsiowej.
Przechodzący wówczas urzędnk policyjny I
rewiru , p. l\1ilak wraz ze stÓjkOWyl\ Sliwką podbiegli na pomoc nieszczęśliwej i niell'zytomną odwieźli do mieszkania, o 15 kroków zaledwie odległego.

Na r a tunek

podbiegł i mąż,

dr. Brzozowski

który z okna widział cały dramat.
'
Nieszczęśliwa dawała jeszcze znak,źycia, w i ęc
zawezwano kilku lekarzy, pomoc je(hak okazała się daremną wskutek naruszenia S8-ca, 1j w pół
godziny Ś . p. Bronisława Brzozowska !'akończyła
życie.

Zmarł~ liczyła la~ 4ą, a uprzejmO\cią swoją
i zaletann towarzyskIemI zyskała sobe sympatyę wśród szerszego koła znajomych, nt ktorych
wypadek ~en sprawił pl'1.ygnębiające wrażenie.
ROZWŚCIeCZony końz.0 8tał zatrzymatr · i znajduje się przy kancelarYl . komiilarza polł.lyi I-go
rewiru, jest on własnOŚCIą Jana S'tWaltla mieszkańca wsi Doły pod Łodzią.
'

Narzędzie zhrodni. Głuchoniemi zJHni sa ze
swej gwałtowności, której głównym cz)nnik'iem
kalectwo.
Korzystając z tej okoli(;~ności, mieszlo,ńcy m.
Zgierza Władysław i Franciszek bracia D<minowscy, Konstanty RzadkiewirJl i mieszkankc gm.
Lućmierz Stefan Broniewsk~ chcąc zemśCić się
na Adolfie Szulcu, karczmufzu we wsi Krzywe
w gm. Łagiewniki, do ktÓrego mieli złość Dddawna, namówili głuchoniem~go nazwiskiem Jasman, aby zażądał wódki, a gdy mu karc~,marz
nieda, przebił go nożem.
Jasman spełnił polecenie i w obecności "Wyżej
wymienionych w chwili, gdy karczmarz odmówił
jego żądaniom, wyjął nóz i zadał mu kilka ran
w rękę, którą się napastowany zasłaniał przed
napastnikiem.
Dzięki jedynie energii sołtysa, Stanisława
Grodzkiego, który wyrwał nbż z ręki napastnil\a,
Sz. uniknął gOl'ilzych następ~tw.
Gdy sołtys powracał do wsi, by zarządzić
aresztowanie napastnika, głuchoniemy Jasman
wraz z Dominowskiemi, Rzadkiewiczem i Broniewskim napadli nań i zbili go lliemiłosiernie, a nadto jeden z nich wystrzelił d\) sołty ..,a lecz chybił.
Strai ziemska aresztowala wszY8tkich pięciu
przestępcow i osadziła w więz: eniu łodzkiem, spra-

ności.

Sprawę

skierowano do sędziego śledczego 2

rewiru.

Licytacye.

Rząd gubernialny

piotrkowski olicytacye:
Dnia 26 lipca na wydzieriawienie na czas od
13 stycznia 1899 r. do 12 stycznia 1902 r. dochodow z dwóch rzeźni w Łodzi .
Licytacya rozpocznie się od sumy JO,421 rs.
opłaty za rok in plus.
Udział w licytacyi brać mogą tylko .rupcy
pierwszej gildyi.
Deklaracye w kopertach zapieczętowanych
wraz z dowodami gildyjnemi i kwitem na kaucyę w iloBci 12,12"7 rs. składać należy po rządu
gubernialnego najpóźniej do godziny 12 dnia 26
lipca.
Ustny przetarg dopuszczalny.
Dnia 19 lipca na wybrukowanin przedłużenia
ulicy Słowiańskiej w Będzinie od sumy 9,449 rs.
45 kop. in minus. Warunki jak zwykle.
Dnia 19 lipca na budowę 3 mostów na szosie tl1szyńsko-wolborskiej od sumy 1,] 26 rs. 55
kop . iu minus . Warunki jak zwykl e.
Magistrat miasta Łodzi ogłasza licytacY\i na
budowę 2 żelaznych mostków na rynsztokach u\ ~icy ~lgi?skiej przy zbiegu z ulica~ni Dzielną
l CegIelmaną, od · sumy kosztorysowej
1,227 rs.
66 kop. in minus.
I
Deklaracye zapieczętowane wraz z kaullyą
w ilości 122 rs. 77 kop. nalezy składać przed
godz. 12 w dniu 18 lipca.
głasza następujące

I

I

Kradzież. W nocy z 28 na 29 czerwca we
wsi Ciosny gm. Dzierzazna w pow. lOdzkim popełniono kradziez ze sklepu Izraela Grossa 58
rubli w gotowiźnie i rÓŻnych rzeczy wartoŚ'ci rs.
25 kop. 35.
Pożar. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca we
wsi Dombrówka - Strumiany, gm. Dzierzonzna
w pow.'óuzkim wyni.kł pozar w nieruchomości
Aleksal1 , . Bucholtza od którego spaliła się stodoła w .a . oborą ubezpieczona na rs. 270 i nieh J ~z 1.
.'
10
ruc p0l'.l(Jści , warto~cl rs..
: d
;- ,
, pozaru meWIa oma
''?:)'czyna.
.

z łVARSZAWY.
Rudowa nowego kościoła na Woli przJ~ drodze

k ~ ';"kiej, nie może być prowadzona z należytym

pOllp ' chem a to z powodu braku wody, potrzebnej gLl)wnie do lasowania wapna.
Trze'i.~ a zatem cierpliwie czekać ua ułożenie
rur wodo( ~ągowych, ktore mają b'y? przeprow"dzone od ~ranicy miasta do ~leJsc.a. bl:dowy
]'undator kOL' ciola ks .. SiewierskI w Imlemu komitetu zrobił c. to podanie i od dość dawna otrzymał przychylną decyzyę magistratu.
Studni nie kOP<'1.no pl''liy budowie, wydatek bo-

wiem na ten cel byłby daremnym, gdyz w gruncie
torfowym i gliniastym prawie-niema wody.
Dozór i kierunek ll~trl budo~""ą ko~cioła objął
twórca planów p. Józef Dziekoński, budowniczy,
który w Sil.mej tylko \rarszawie dwie nowe świą
tynie wzuosi i dwie powiększył.
Roboty mulan;kie powierzom, p. Wacławowi
Popławskiemu, b. wychowańcowi szkoły budownictwa w Moskwie, kt.óry jllz piąt~ świątynię
wznosi w Króle"twie .
Hoboty ciesiel:;kie wykona p. Jozef Grott, majster ciesielski, obywatel miejscowy, zarazem czło
nek komitetu budowy kościoła.

Z osad rolnych. Na sobotniem zgromadzeniu
'rowarzystwa, zarząd przedstawił komitetowi sprawozdanie z działalności swojej, tudzież sprawozdanie z działalności osady w Studzieńcu i przytułku w Puszczy za r. 1897, bilans, wykazujący
stan majątku towarzystwa w dnin 31 grudnia r .
z. i rachunki wydatków i dochodów za r. z. Ko·
mitet zatwierdził sprawozdanie, bilans i rachunki.
Całkowity dochód zarząuu i osad wynosił
w roku sprawozdawczym 48,979 rs. 28t kop.,
wydatki zaś 42,669 rs. 89 1 / 2 kop.
W rOklt ubiegłym było wychowańców 149,
przybyło w ciągu roku -!7, uwolniono po . skoń
czeniu 18 lat 19-u i warunkowo 19, z tych umieszczono w warsztatach 14, w go:;podarstwie
rolnem 8, oddano rodzicom 16.
Z 214 wychowańców, umieszczonych w warsztatach, dwóch wyzwolono na czeladników.
Do przytułku Puszczy przyjęto w ciągu ro::u
1897 dziewcząt 4. tak, źe ogólna liczba z dnia
31 grudnia 1897 1'. wyn08iła 16; w roku sprawozda wczym żadnej nie uwolniono.
Kursy handlowe. Oddział szerzenia nauk han(llowych przy towarzystwie pomocy ~YZajemnej
J;ubiektów przystąpił do utworztJuia wieczornych
kursów handlowych dla członków towarzystwa.
Do programu wykładów wchodzą następujące
przedmioty: rachunkowość handluwa, hllchalterya,
korespondencya ruska i polska, oraz kaligrafia.
Języki nowożytne będą wykładane za oddzielną
dopłatą·

Oprócz

członków

towarzystwa na kursy mo-

gą uczęszczać postronni słuchacze.
Norma płacy będzie wyższą dla tej ostatniej
kategoryi. Całkowity kurs obejmie sześć miesię

cy czasu.
Wytrwały podróżnik. Kupiec tutejszy i zamiłowany sportsman p. J. Wad0wski , przedsięwziął
podróż i to przena rowerze.
Wyjechawszy d. 4 czerwca wieczorem koleją
do Trzebiń, nazajutrz już na rowerze pojechał na
Wiedeń, Tryjest, stąd statkiem do Wenecyi, a następnie mów na rowerze przez Bolonię i Florencyę do Rzymu, dokąd przybył d. 27 czerwca
i o czem zawiadomił listownie 'rowarzylltwo Cyklistów w Warszawie.
Z Hzymu udaje się p. W na rower'lie do N eapolu, skąd statkiem do Fiume, a potem przez
Peszt na rowerze do Warszawy, gdzie zamierza
powrócić między 17 a 19 b. m.
Dodać należy, że p. W. przed wyjazdem sporządził dokładną· mapę, z oznaczeniem gdzie którego dnia ma stanąć i 7.e w podróży do Rzymu
nie chybił ani jednego dnia.

w

ubiegłym miesięcn daleką

waźnie

Wyścigi cyklistów. Druga połowa programu
wielkich wyścigów tegorocznych u cyklistów odbyła się vi' czoraj z jeszcze liczniejszem niż we
środę udziałem publiczności.

W pierwszym wyścigu dla amatorów zwybyli pp. Dołęga (pseudonim), p. Hoch
i A . Krnpski (.ze Lwuwa).
W wyścigu drugim dla amaturow i zawodowców, pierwszy u mety był p. S. Kelders, drugim
p. Dziunio (pseudonim), trzecim p. Vodilek (z Pragi czeskiej).
W biegu czwartym tandemów i trypletów zwyciężył tandem, na którym jechali goście lwowscy pp. '1'. Gustawicz i A. Krupski, drugim był
tandem łódzki pp. Gajewskiego i W. Boguckiego.
. W forsownym biegu 50.wiorstowym nagl'odę
pJerwszą (300 fr.) wygrał p. M. PotUl'zański z Kijowa, dr.ugą 10 fr . p. S. Wychowski (któremu
trzykrotllle pękała guma roweru), trzecia 60 fr.
przypadła w udziale p. M. Barańskiemu.
W wyścigu pocieszenia nagrody otrzymali pp.
lOrwid, Janota iTioli.
cię,źcami

ROZWÓJ. W końcu p. S . K elders z Odesy wykonał rekord jednowiorstowy w ciągu l minuty i 19
sekund.

Obstalunek z Syamu. W tych dniach nadszedł,
jak donosi ~Kur. War.", do Warszawy list od
urzędnika ministeryum rhyoru .króla syamskiego
z źądaniem nadesłania rozmaitych
dr~buych
przedmiotów, które upodobał sobie władca Syamu
podczas zeszłorocznego pobytu w Warszawie.
Pomiędzy innemi zażądano wyrobów galanteryjnych rymarskich, fotografii oraz obuwia. Przedmioty żądane mają być wysłane do Londynu,
a ztamtąd do stolicy Syamu.

Korespondeneye.
Z Pabianic, 4 lipca.

W dniu 29 czerwca r. b. została otwartą
w naszym mieście kancelarya naczelnika straży
zielllskiej m. Pabianic. Naczelnikiem mianowany
został były policmajster m. Piotrkowa kapitan
Krotków. Referentem kancelaryi były sekretarz
biura powiatu w Łasku Michał Gajler.
Zewnętrzne więc czynności policyjne przeszły
do' rąk wspomnianego naczelnika, zwalniając tutejszy magistrat od tego rodzaju l'lłużby.
Miasto na utrzymanie policyi płacić będzie
rocznie z funduszów kasy miejl'lkiej z górą rubli
4,000.
Ze względą na . otrzymaną wiadomość o zatwierdzeniu u nas 7-klasowej szkoły handlowej,
przedsięwzięto kroki w celu wyboru dyrektora
i w tym interesie dwóch energicznych działaczy
z grona miejscowych obywateli wyjechało do
Kijowa, gdzie mają się porozumieć z jednym
z profesorów tamtejszej szkoły haudlowej.
Tak wiec po ~ługiem uśpieniu miasto nasze
w bieżący~ roku obdarzone zosta~ie dwiema
ważnemi instytucyami, jak wl'lpomll1anym urzę
dem policyjnym, tak i szkołą handlową.
Oprócz tego, rok ten w historyi Pabianic upami~tnionym zostanie rozpoczęciem budowy. n~
weO'o drugiego kościoła katolickiego w CZęŚCi nowego miasta, plan bowiem już zatwierdzony
w tycb dniac!:. nadejdzie do nas, a także buduje
się . i kapliczka na starym cmentarzu w części
starego miasta.
Telegramy pomieszczane w gazetach o we>jnie Hiszpnnii z Ameryką mają taką samą wart.ość, jak rozsiewane również po gazetach wiadomości o połączeniu tramwajowem Łodzi z Pabianicami.
Co zaś do kolei, to jak mówią dawniejsi mieszkańcy,
studya dla przeprowadzenia takowej
odbywały się juŻ kilkakrotnie--;-linia ~yznaczo.na
była tyczkami nawet z chorągwwkaml, które J~
ko zależne od kierunku wiatru zapewne stały SH~
pr'l.yczyną odwrócenia kolei od Pabianic.
Przedl:ltawiciele Towarzystwa akcyjnego wyrobów półwełnianych R. Kindlera, w 'l.abudowani ach w obrębie fabryki urządzili dla robotników
swoich kąpiel natryskową, czyli prysznicową.
Jednocześnie może idę kąpać 60 ludzi, każdy
w osobnym przedziale.
Fakt godzien naśladowania, co radzilibyśmy
uskutecznić i innym w nasze m mieście fabrykom.
Firma fabryczna l\.rusze i Ender zamierza
jeszcze w tym rokll rozszerzyć 8W?j fuhry.czny
szpital o kilkanaście łóźek, w mającym SH~ umyślnie budować nowym gmachu, plac które0'0 łączy się z i8tniejącym szpitalem.
.
b
Tu wypada nadmienić, ~e o ile .,,"opóle l udzl.e
prości mają odrazę do pomle"zczellla lCb. w ~ZI?I
talu-tu przeciwnie lud roboczy wSl?omllla neJ fl~'
my ciśnie się poprostn do tego ~zpltala
razI e
choroby, gdyż tu cborych otaczają nadm nemi
wygodami i macierzyńskiem obejściem, c
) byłem nieraz naocznym świadkiem.
Za staraniem burmistrza tutejszego p. Szołowskiego od roku szkolnego otwartą ' n llas zostanie szkółka początkowa żeńska, fUR dnsz na utrzymanie której głównie pokryt! zostanie . z. wl .
znaczonej przez władzę zapomogI kasy llll eJ slneJ
w ilości 1,500 rs. rocznie.
Że również za staraniem p. S. prze ,l kilkoma
laty otwartą została szkółka początkowa ?gól na
.N?! 3, do której uczęszcza przeszło 150 dZIatwy,
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więc słusznie się należy od mieszkańców p. S.
podziękowanie, a ze strony władzy szkolnej zasłużona nagroda .

zwolenie rzadu na rabunek, ta wiara dziwna, na
pozór nicze~ nie ugruntl)wana, a ta!>. głęboka,
ze l1awet inteligentnemu włościaninowi trudno
wytłómaczyć jej bezsensowność.
Powtarzamx
błędy popełnione mszczą się Ba wet po wielu dziesiatkach lat.
• O stanie wyjątkowym dla całej Zachodniej
AOlCy Sącz 2 lipca.
Galicyi, tu jeszcze nie wiedzą. Ogłoszenie ma
Korespondent do "Słowa polskiego" pisze:
nastąpić niebawem. Jakie będzie wrażenie?
Wrażenie po ogłoszeniu sądów doraźnych dziPrawdopodobnie nie wielkie. Wszak to tylko ()
wne. Miasto spokojne, lUt pozór nic się w niem jeden kr,ok . dalej. Wisieć na jednej no~ze, czy
nie zmieniło; zdaje się nawct, Jakby mniej było na dwóch-to już rJ,ecz obojętna. Krew będzie
wojska, mniej patroli, mniej ruchu. A jednak, zawsze napływała do głowy, wywołując stan
gdy wejrzeć głębiej, gdy pamówić z ludźmi, daje anormalny.
sie odczuć atmosfera duszna , na twarzach i w 1'0- I
A jednak ...
z~owach widać przygnębienie, ' trosk~, czasami
Zastrzegam się ponownie, Że w tej chwili
nawet ból wielki, serdeczny. To wśród inteli- w krytykę wdawać się nie myślę, wszystko za
gencyi, ktora zresztą na samą rzecz zapatruje świeże, za gwałtowne, za dotkliwe, by jednostka
się z rozmaitych stanowisk. Jedni cbwalą, uznapuszczała się na tę HaUlą drogę, co rząd i dokojąc, że był to ostateczny środek dla utrzymania
nywała ,.sądu dora~nego". A jeduak, gdy paładu i porządku, dla położe nia tamy dalszemu
trzę na wszystko, co dokoła mnie dzieje się, gdy
biegowi wypadków, które, idąc z żywotną siłą- słucham, co dokoła mnie mówią - zacqnam ronie wiedzieć dokąd mogły doprowadzić .
zumieć tych, ktorzy tak ostrych, wyjątklIwych
Inni widzą rzecz znów z innej strony; od- chwycili się środków. Bogdaj, ezy w obecnej sywrotne odbicie medalu. Więc ganią, krytykują, tuacyi nie była to jedyna drogu wyjścia.
wołają, że to wszystko niepotrzebne, można było
Może jeszc~e przed kilku tygodniami, przed
stłumić rozruchy inaczej, wcześniej , w zarodku,
kilku dniami n~wet, inne, środki, w porę w poa nawet dziś, gdy i:>totnie, tu przynajmniej, za- wiatach zarząd~~ne, byłyby zaradziły złemu, byczyna się uspokajać.
łyby ocaliły i ludność nieszczęsną a obałamuco
Najwięcej takich, którzy aui chwalą, ani ganą i kraj cały od klęski.
nią, lecz przyjmują fakt, jako spełniony, ubole- .
D:t;iś zapó~\O już ...
wając nad uim głęboko, obliczając możliwe slmSkutki nie dadzą się obliczyć!
tki, biadając nad nim, że na kraj cały spadła
nagle klęska ~rodków wyjątkowycb, nie dla zaciętej walki o idee, nie dla pol!tycznych powodów - lec'l. z przyczyny .rabunkow prostych, dla
ochrony prywatnej własności. Kto wie, czy ci
właśnie nie mają racyi. Było to wszystko, czy
nie było konieczne - faktem jest, że będzie . wyPiotrków. Zapowi edziany zjazd koleżeński
zyskane na naszą niekorzyść tam, gdzie już dzi~ wychowańców tutejl'lzego gimnazyum odbył się
kują z tego broń przeciw tej bieunej n Halb-Azyi",,,
26 z. m. O gt>dz. lO-ej rano uczestnicy zjazdu
A wrażenie wśród ludu?
zebrali się w liczbie 20 na dworcu kolejowym
Rozmaite. Widzin,łem garstkę włościan, jak 8kąd po wZ3jemnem powitaniu w towarzystwie
przysłucbiwali się ogłoszeniu sądów doraźnyc'h na
profesorow: J;)l'dana Kańskiego, Jakóba Popowrynku. Wpatrywałem się w te twarze ogorzałe, skiego, Serafila Jakowskieg~, Aleksandra Ludwiw te oczy, utkwione w Htal'Ostg, w te usta, kiewiczu i Alg-nsta Attenota udali się na nabootwarte dla lepszego dosłyszenia - badałem, czy żeń8tWO do R)sciohl. po-Pij a rskIego.
i jakie to na nich wrażenie .zrobi: Stali na ,miejZebranycq którzy jako ,uczniowie zanosili tu
SCll nieruchomi, na twar.z y ICh m e drgnął zad en gorące prośty do Stwórcy Bwiata, powitał przemuskuł, słuchali donośnego głosu starosty tak sa·
mową jeden z kolegów ks. Ludwik Gawrońf\lki,
mo, jak rano ogłoszenia magistrackiego o za- dziś profesor akademii duchownej w Petersburgu.
mknieciu targów. Potem odeszli spokojuie, roz- Po skońCZOJem naboż.eństwie udali sie WilZyscy
prawiając o tern. co usłyszeli, jak o rzeczy zwy- na cmentar~ gdzie złożyli wieniec na grobie śp.
czajnej, codziennej.
.
Juliana Wilery z napisem "Julianowi Widerze
I wówczas zrodziła się w mojej duszy stra- w dniu 26 czerwca 1898 roku. Koledzy."
szna wątpliwo~ć" .
Po krótdm posiUm w sali cyklisto w, uczestA jeśli ten Ind nie zrozumie całej doniosłości nicy zjazdI zebrali się w jednej z firm fotogranowego stanu , jeśli nie pojmie, że za ukradziony ficznych, ~dzie zdjętą zostala grupa składająca
bochenek cbieba, za jedną zrabowaną chustkę sie '1,25 oą')b . Nai!t~pnie odbył się wl:lpólny obiad
może być w przeciągu trzech godzin śmierć na
wŚród ogllnego oźywienia i radości, podczas któ. szubienicy? Okropne ...
rego na wliosek ks. Gawrońl'lkiego zebrano składk~
Znów będzie padał ~lepy miecz, gdy ręka po- na rzecz budującego się gmachu Towarz~stwa ~o
zostanie nie ukaraną·
broczynn1ści.
Na odjezdnem postanowIOno zJeI ta ręka.! Chciałhym widzieu jednego czło
chać się za lat pięć '/. żonami i z dziećmi.
wieka któryhy mi ją wskazał z dowodami naRadOn. U stawa radomskiego towarzystwa
macal~emi jako prowadzącą, jako czynnik głów wzajem~O'e
kredytu zOstała przesłana do mininy, winny, odpowiedzialny. Ja sam objechałem
steryum s]{arbu do zatwierdzenia. Podanie podprzecież wszystkie powiaty, gdzie były dotychpisało 73 ziemian ohywate'limiejscowych fabryczas rozruchy, mówiłem z tylu ludźmi ze wszy'·
kalItów, przemysłowców, kupców i rzemiQślników
stkich stanów, badałem rozmyślnie sam, jak sę
n' t tyUo z gubernii, lecz i zailliejscowyc~, .c~
dzia śledczy, jak agent poli ('yjny -~ dziś "lI) telll
n jlepitj dowodzi ogromnej potrze'Jy. swoJsk~e~
wszystkiem nie ważyłbym Hi~ ll a llik ogo · l'znci(~
ir tytu~yi finansowej opartej na W~?Jemnoścl l
podejrzenia , nie śmiałbym l)Qwiedzic,~ ua żadne
Ol' ku zaufania i sympatyi dla bankow przybystroDnictwo: Oto ta reka co ślepy m;
p 'owa.'
'.
I
'
'Ic, k
w ~jących zdala.
.
dzi, • A J' ednak ona ,Jest llI er.ll WO( UlC, C
; nI
-ry'
BFawa ta bardzo przycbylme została przyta, niewidzialna, świetnie- ol':;uni zując.c Ję ta pr>t,ez wyższe władze llIiejscowe, kto.rym proMówiłem z urzednikami, ktbrzy J':I;
19łoszew u st an u w VJ. ąt"l;;o wego wroCJ'1 l' ze ~ po
. tyta- Jekt ustawy przedstawił prezes dyrekcYI szczegó. h () wrazcma.
.,
I) lW '(lZIU
1 • ł
,l:S1
f m'
. .I l ue. ło wej tow. kred. 'l.ieJJl. w Radomiu p. Włady:>ław
ł em. 1('
'j rodziński.
.
ł ł
.
l
l:!
ze
przY.JID owa z OWI6szczy
e y d l)r~cw'"''
.
,. ..zme z r·.Mieszkańcy Radomia mają nadziej ę, że prod
zygnacyą, wsz ę zle 'l.
pl' ygnr.'bieul·c .
'L
~ckt niezadługo wejdzie w użycie.
. .
.
Ił'
r
'
'i
n. a yl
l~leJ sca, ~U ZdIe C.I0pl OZU I s'.~ Obl'U2ellL , Il'n i ~'
Siedlce. Obywa.tele tutejsi złożyli prośbę do
CI w owej
umIe szlacbe "ej, zrllnieni <>łP001'
~szak st~.lIęh pod rar zutfo fi Ilajcię~s. ,,.~ ~b r( - w ładzy o otworzenie towarzystwa kredytowego
iejskiego w Siedlcach, podanie to zyskało pl'zym: mQnlu, .ral~u n k u, podp ań, - a !1l':f.e"ieŻ e
:.lbylna opinie p. gubernatora i przedstawione ZOT
\'dZfscy .. lllnL
stało j. O. Głównemu Naczelnikowi kraju. Do .
"tV dz!ejach lndzkości,
k w dnsz)' _jer} Jostki
tkWI za. <Id·t ·ca,sty. CI'.
lliepl a we ' lp ełn .0 - łączona przez obywateli do łłodania u~tawa pro~H .błę~y mS~czą s,i ę, mn . et po pię{..'lziesi~c~n Jektowanego towarzystwa wzorowana Jest w zu) WIęcej latach. W srod l udu tamtei .: zego ZYJC pełności na takiejże ustawie towarzystwa kredyleszcze tradycya r. 1845-o-dy potH'"~ebiel'ani za I towego miejskiego IV Kaliszu.
'.
..,
Ciż obywatele czynią staranlll. u WlaS?lw~J
chłopów komisarze, upowaz~ieui d0. tego \lI'lopni- ł
I ey prowadzili lud na mord i l!~bunek rodzin I władzy szkolnej o otwarcie w naszem mIeśCIe
i dworów szlacheckich. Staf dr.:'s a wiara 'V po - I szkoły rzemieślniczej. Na utrzymanie jej ofiaro-
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wują oni 2,000 rs. od siebie i 3,00 rs., z funduszów kasy miejskiej . . Szkoła moz~ byc wybudowana na placu nalezącym do .mlasta, a który
hyłby na cel ten dany bezpłatme.
Sobolew (gubernia siedlecka). I znów mamy
do zanotowania wielkie burze, grady .i deszcze
j akie w ostatnich dwu tygodniach nawiedzały
okolice Sob61ewa.
Towarzyszace burzy pioruny zabiły 12 osób ,
miedzy illllem( dwie żydówki, które wraz z kozą
se broniły !,lie przed deszczem pod drzewo.
•
("Kul'. Por.")
Nałęczów cieszy się Coraz to. ~viększem. uzna.ni em, ze względu na dogodnosc komumkacYl,
oraz wszelkich wygód, jakie posiada. Zjazd
O!:lób jest wiekszy jak lat ·poprzednich, mię
dzy któremi \:auwa~yliśmy profesorów: ',I'rejdosiewicza i KarłowICza. Personel lekarskI ten
Ilam zabaw i rozrywek wiele. Do tych ostat. ni ch' zaliczyć trzeba teatr amatorski, jaki się tu
organizuje, role już rozdane.
Odbył się tu takie w sali pałacowej wieczór
hilmorystyczny p . Lel~wicz~, na który. składały
sie monologi , około lt>O wIdzów oklaskIwało arty;tę teatru lwowskiego.

z ' PETERSBURGA.
.

Zjazd lekarzy kolejowych w 'Petersbnrg~,
po między innemi roztrząsał sprawę nie doŚĆ Ś.CI
sł ego sposobu dokonywania oględzin lekarskiCb

\Vtorek, dnia 5 lipca
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- Dzienniki petersburskie donoszą, iż ministeryum oświaty wydało rozporządzenie, ażeby
wszystkie gimnazya w obrębie Państwa ujednostajniły formę świadectw dojrzałości, gdyż rÓŻno
rodność tych dokumentów staje się przeszkodą

przy egzaminach .
- "W Zbiorze praw i rozporządzeń rządoI wych" ogłoszono o połączeniu
trzeciego, czwartego i piątego departamentu senatu w jednym
departamencie sądowym, do którego dołączono
ta.k,że istniejąGY dotychczas przy trzecim oddział
rouót mierniczych.
I
_ Podobno w sferach rządowych istnieje proI jekt otwarcia włościanom kredytu' na kupno ~oni.
Pożyczki w sumie do 30 1'13. na gospodarza mają
być umarzane w ciągu 6 lat.
I - Zjażd naczelników wydziałów telegraficzI nych na kolejach, który się odbędzie w Petersburgu w listopadzie, ma roztrząsać sprawę o~
świetlenia wagonów elektrycznością. Wraz z ustanowieniem w wagonach osobowych numerowanych miejsc sypialnych, zamierzono też wpro I wadzić uprzednią sprzedaż biletów
na powyższe
l miejsca nietylko dla używania nocnego wypoI czynku, lecz i do siedzenia. Za taką sprzedaż
I zamierzono ustanowić dopłatę w wysokości około
30 kop. za każdy bilet.
- - W prowincyi Fergańskiej z powodu ujemnych w r. b. warlln~ów atmosferycznych przestrzeń zasiewu bawełny mniejszą jest o połowę
w porównaniu z zeszłoroczną.

I

I

I

wzo'lederu urzędników kolejowych.
tlZ,lazd postanowił w tym przedmiocie co na·
!Stepuje:
.
Syberyą,.
• 1) oględzinom lekarskim podlegają wszystk~e
ollooy, obejmujące posady na 'kolejach, i sto80wme
do rodzaju z:ljęcia muszą · odpowiadać pewnym
Gazeta Polska pisze:
warunkom, co do stanu zdrowia, wzroku i t;łuchu;
"Prasa nasza nie bez słuszności utyskiwała
2) posady w wydziale ruchu mają zajmować na brak zainteresowania w tutejszych kolach
o!Soby tylko zupełnie zdrowe, posiadające wzrok handlowych i przemysłowych dla nowych dróg
i słuch normalnie rozwinięty i nie cierpiące na zbytu i nowego terenu przedsiębierstw, jaki 0'laltonizm;
twiera się w Syberyi wobec przeprowadzenia
3) przepisy dotyczące oględzin . lekarskich po- wielkiej kolei syberyjskiej. Dla skorzystania
winny ' nosić znamię wskazówek dla lekarzy ko· z tych nowych rynkow zdziałano u nas nadzwylej o.wych, nie zaś ce ch ę usta wy, której lekarze czaj mało. Kwestya ta poruszona została w paru
musieliby przestrzegać literalnie; .dlatego też by- korespondencyach z Syberyi , pomieszczonych
łoby pożądanem, aby owe przepISy wydane zo- w tutejszych gazetach, stworzono deleg'acyę przy
stały przez departament . kolei w formie okólui- sekcyi rzemieslniczej, mającą ułatwić warsztatom
ka a nie jal;:o rozporzadzenie ministervum kOltJu- rzemieślniczym i drobnym przemysłowcom zbyt
nikacyi, ogłoszone w zJ;iol'ze ustaw; •
na Syberyj, dwie czy trzy firmy próbowały nn.
4) przepisy, dotyc~ące og~ędzill powinny tyć własną rękę na wiązania stosunkó\o" - i oto
jednakże dla wszystkIch koleI." przyczem dep~r- wszystko. Właściwie jeszcze nie wszystko, gdyż
t ament kolei powinien dozwollC na pewne od~~- ,,:zmiankowana delegacya skarżyła się publiczpienia od zwyk!ych' przepisów d~a. niektórych li.- me nil obojętność tych, dla których powołana
nij, z uwzględlllem stosunkbw mleJsc~wych;
,
została do życia, ci bowiem _ .. pomimo gorącej
5) peryodyczne oględziny wszystkIch uJ'zędn1- zachęty na zebraniach sekcyi rzemieślniczej
ków nie pewinny się Ddbywać, jak dotychczas, zupełnie prawie nie popierają zbiorowej działal
r~ na rok, lecz .raz na 5 lat, co jedn,ak nie ..,~y- I no~ci do zorganizowania związków i spółek, cełącza dokonywam a częstszych .oględzlll na pOJe- lem łącznego wyszukiwania dla wytworów . ręko
dyńczych osobach, wedle mmallla lekarza kolejo- dzielniczych nowych pól Ila dalekim Wschodzie.
wego.
Nakoniec nie wszystko jeszcze i dlatego, że
. .,- Pl'o~by o przyjęcie do wyższych z.akładbw nasza sekcya handlowa w ogólności dziwnie olH' ukowych w Petersburgu, będą przyjmowane spała i mało żywotna, nie zajęła się tą sprawą
w terrninach następujących: do iustytutu tecllllo- I wcale, choć ją do inicyatywy zachęcano.
lo ;icznego Oesarza Mikołaja I, od 1 r) b. m. do 10 sierJ ak widzimy, rezultaty pozytywne są skrop ia sto st. i do inst.y~utn górniczego Oesarzowej mne, je~li nie nijakie. Ozy o lepszych rezulta]. .Ltarzyuy II-] / 13 sleJ'pnia; do instytutu leśne- tach dowiedziały się pism:t petersburskie i mofO- do 1/13 lipca; do instytutu komunikacyi Oe- skiewskie, uie wiemy, nIe 'Yiemy już z głosów
sarza Aleksandra I oraz do instytutu inżynierów cy- niektorych organów tej prasy, że przeraziły się
. ilnych Oesarza :Mikołaja I-do 1/ 13 sierpnia; ~amą my~lą, iż usiło wania tutejsze mogą dopro(/0 ~\k8demii wojskowo medycznej-do 15 lipca
wadzić do celu. Takie żale z wołaniem: Oaveant
~s t. st.) do uniwersytetu petersburskiego -od 15 r. tonsules, znajdujemy między innemi w "Mosk,
b. do 10 sierpnia (st. st.); do inst.ytutu bistoryczno- Wiedom. \ które niebezpieczeństwo widzą w "próIilulogicznego-do 15 lipca (st. st.); do żeńskiego Q1Ch ze. st.rony handlu i. przemysłu polskiego
in!ltytutu medycznego- od 15 czerwca do 1 sier- " zit władmęclH, uowym l'ynloem."
ni ~ (st. st.); na wyższe kursy żeńskie do 10
Zdaje się, że nie potrzeba się spierać z taką
si :l'pnilL (st. st.) i do li:Onserwatoryum-do 20 I lll'gumentacyą, ktora niebezpieczeństwo upatruje
sierpnia (st. st.)
. w poszukiwaniu IllHvych pól zbytu w drodze na- W ministeryum oświaty powstał zamiar tUJ'alnej wewnętrznej konkurencyi pomiędzy róż
w prowadzenia znacz·n ych zmian w planie . eg'za- · nerui okręgami handlowemi.
Zdawałoby się, że w tem współzawodnictwie
minów Przed komisyami państwowemi na WY- .
działach prawnych. Zamierzono mianowicie od jedll.ostkowem, ten lepszy i pierwszy, kto taniej
ro ku prll,yszłego zmniej:,;zyć liczbę przedmiotów i prędzej towar ofiaruje. Kor?lyści ekonomicznych
egzaminÓW państwowych, a to przez ustanowie- wevtij~trz samego państwa nie można mierzyć
nie' egz1Lminów przy przejściu studentów wydziału fikcyjnemi prawami pierwszeństwa pewaych, jam Lwnego na o~tatni kurs.
kobJ l~ przywilejowanycb okręgów. Ale należy
- Według orzeczenia senatu, ospby, prag- i trzeba opierać impuls do zdobywania nowych
lHlce :r,dawać egzamin na stopień dentysty, obo- drag zbytu na niekorzyściach, które z otwarcia
" iązaue s~ składać zaświadczenie, iż uczyły się tych dróg dla d::..nego okręgu wypływają. Wtem
dentYstykI u jednego z dentystów, tudzież, iż położeniu jest właśnie nasz rynek.
z vicrzchność lekarska uiema prawa pozwalać
Dia nas bod:i.cem do rozwiniecia obrotów
ltl b zabl'llniać dentystom przyjmowania uczniów. z Syberyą powinien być, je~li już nie ogólny in·
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teres rozszerzenia- stosunków handlowych, to
fakt, że droga syberyjska wytworzyć może ~ czasem O'roźna konkurencye dla tuteJ'szebO'o rolmctwa
b.
•
k'
wobec ułatwionego przewozu zboża syberyjs lego.
Przy korzystnych konjunkturach zagranicznych
zboże to odchodzić będzie zagranicę, ale jeśli
konjunktury nie dopiszą, zaciąży znowu na tutejszym rynku, jak zboże z innych kresów
wschodnich.
W dodatku zdarzają się wypadki, że dla
braku taboru i obsługi na JiOlejach tranzytowych
ładunki zalegają w dr;~dze i skutkiem ~póżnie
nia, Ilzukają już potem ujścia na zachodmem pograniczu. Temu nie zaradzi nawet projektowane
przeprowadzenie rozgałęzień kolei ~yberyjskiej,
które mają ·· skrócić drogę zagranicę . Doświad
czenie przekonywa, że t. zw. taryfy wywozowe
koncentrują zboże na samej granicy zachodniej
i tu skutecznie rywalizuje ono z miejscowemi
płodami. Mąka syberyjska już teraz dopływa do
Warszawy i obuiża u nas ceny mąki krajowej.
W tych warunkach należy się liczyć choćby
z samą potrzebą :,;kompensowania strat naszych
producentow. Jest to zasada ekonomiczna, że
dobre gospodarstwo ~społeczne winno dążyć do
równowagi w wymianic handlowej . Syberya, po
przeprowadzeniu kolei żelaznej, stanowić będzie
rodzaj wielkiej kolonii dla całego państwa. Kolonia ta, w miarę korzystnyeh warunków handlowych, zaopatrywać będzie różne wewnętrzne
rynki w surowe płody: zboże, bydło, skóry.
włosie, drzewo etc. Które okr~gi zdołają w zamian zasilać ją swojemi wyrobami fabrycznemi
i rekodzielniczemi, tc w tym ruchu wymiennym
wytworzą sobie równowagę . Inaczej saldo bilansu wypadnie na niekorzyść danego okręgu.
To są względy, dla których musimy zachę
cać do skorzystania z nowych rynków w Syberyj i dla których ubolewać trzeba, że znacznie
przedw.czesne są jeszcze alarmy organów, dowodzących, że nasi kupcy zdołali już te mi rynkami
zawładnąć. O zawładnięciu nie może być zresztą
wogóle mowy. Syberya jest tak wielka i ma
taką przyszłoBć, że nasz handel i przemysł zawojować jej swoim zbytem nie b~dzie w stanie.
Dla pokojowych, handlowo-przemysłowych zdobyczy jest tu dla wszystkich dość miejsca. Tylko'
śpieszyć się
trzeba, aby w tem współzawod
nictwie stron spierających się nie ubiegł ... handel
niemiecki i angielski, który, nie polemiznjąc
o swoje i obce prawa, dawno już czynną w tym
kierunku rozwija inicyatywę."

Ostatnie

wiadomości.

Anglicy w Chinach.
W Ohinach odbywają SIę bardzo ważne wypadki. Lord Salisbury, mówiąc o nich w angielskiej Izbie lordów, powiedział na wstępie: "mam
wprawdzie llHdżieję, iż w tej chwili nie grozi
żadna katastrofa, lecz wogóle jest ona dla Ohin
nieuniknioną, jeżeli one bez zwłoki nie zostaną
gruntownie zreformowane". Ozyż można jednak
bez zwłoki gruntownie zreformować takie pań
stwo? Sam lord, który w reformach widzi zbawienie Ohin, nie wierzy w icb możliwoBĆ, gdyż
tak się wyraził w dalszym ciągu swej mowy:
"Trudno zreformować tych, którzy nie chcą reform. Bogdychan i jego naj bliżsi doradzcy okazują najlepsze chęci, ale to usposobieni~ bynajmniej nie przenika kolosalnego cielska blUrokracyi; rząd:r.ącej państwem. W setkach milionów
swej ludno~ci posiadają Chiny niewy?zelyany
i znakomity materyał na doskonałą armię I marynarkę, jeżeli jednak urzędnicza horda będ,zie po
dawnemu traktowala sprawę obrony panstwa,
dbajac O'łównie o łapówki i zadowolenie swej
dziecinn~j próżności, to armia chińska pozostanie
zbieraniną motłochu u.

Jak widzimy, lord Salisbury wyraził się o mandarynach bardzo niedelikatnie, lecz angielscy
meźowie stanu nie robią ceremonii z państwami
sh{bemi. Przecież bodaj czy nie ostrzej jeszcze
mawiali w parlamencie Gladstone, Salisbury,
-Granville i Rosebery o Turcyi i jej sułtanie. Ale
surowość wyrazów angielskiego ministra o mandarynach znajduje usprawiedliwienie jeszcze w tern,
Że chińska cesnrzowa-matka stała się teraz, po
smlerci cesnI'skiego stryja Kinga, rzeczywistą
władczynia państwa i podobno dąży do rozpę
dzenia "bordy urzędniczej", a w ostatnich cza-

6

ROZWÓJ. -Wtorek, dnia 5 lipca 1898 r.

sach zupełnie się przechyliła na angielską stronę, widząc w niej ostatnią dla Chin deskę zbawienia. Między nią i jej zwolennikami, a rządem
angielskim właśnie teraz toczą się układy o objęcie przez brytańskich oficerów komendy nad
chińską armią i marynarką.
Układy jeszcze się
nie skończyły, a lord Salisbury tak o nich powiedział w Izbie panów: "Rokowania co do reorganizacyi floty posunęliśmy już daleko i mam
nadzieję, że znakomity oficer, którego pr ... eznaczarny do tej pracy, doprowadzi do śkutku taki
kontrakt, który mu pozwoli z gruntu zreformować chińską marynarkę. Nie w tern trudność, że
chińvzycy przeciwni naszej pomocy, lecz w tern,
że gabinet pekiński waha się dać naszym ofirerom dostatecznie niezależną pozycyę. Dopóki
nie przełamiemy tego oporu, widoki tej sprawy
będą niepomyślne.
Muszę przyznać, że warunki
nasze są dość ciężkie i rząd chiński nie łatwo
może na nie prr.ystać, ale my, pomimo że staramy złagodzić trudności, musimy jednak pamiętać
o tern, że jeżeli oficerom, których wyślemy, nie
bedzie dana wielka swoboda działania, to od
wieków zakorzenione złe, rady ·i nadużycia sparaliżują pracę naszych instruktorów."
A zatem prr.ygotowuje się objęcie przez Anglią komendy nad armią chińską, która może liczyć kilka milionów żołnierzy, oraz nad marynarką chińską, dość jeszcze silną .' i obsadzoną
przez zdolnych majtków, lecz wydaną na łup
zdemoralizowanych mandarynów. Zbrojne siły
chińskie mogą w angielskich rękach stać się
wielką potęgą, bo jak słusznie powiada "Standard", "Gordon pokazał , czem być może chiilski
żołnierz, wymusztrowany i dowodzony przez anglika". W istocie, Gordon, który później zginął
w Chartumie, tak zorganizował p~rę chińskich
dywizyi, należących do wice-króla Li-Hung-Czanga, że moźna było nimi zniszczyć ogromną armią
tajpingów.

'r el e g r a lU y.
Waszyngton, 5 lipca. Jenerał Schafter telegrafuje z obozu pod Sevilina: "Sant-Jago zupeł
nie zamknięte od zachodu i wschodu, lecz zamknięcie to jest słabe.
Zbliżywszy się do Santjago, przekonałem się, że obwarowania tak · są
silne, że niepodobna zdobyć miasta szturmem
przy pomocy sił, któremi w chwili obecnej rozporządzam". Szturm na Sant-Jago odłożono.
Jen. Schafter cofnął się tymczasem w góry
nad morzem, aby czekać tam na posiłki i dać
wypoczynek wojsku. Schafter cofnął się prawdopodobnie z równin w pobliżu Sant-Jago.
Madryt, 5 lipca. Telegram l~rzędowy donosi,
że wojsko amerykańskie w oczekiwaniu na posiłki, cofnęło się z pod Sant-Jago.
Londyn, 5 lipca. San t-Jago poddało się .. Ęska
dra admirała Cervery zniszczona z wyjątkiem jednego statku, który poddał się.
.
N.ew-York, 5 czerwca.
"Heralą" pl~zytacza
z Playo deI Este następujące szczegóły o piątko
wej bitwie: Amerykanie prowadzili ~atak w trzech
kierunkach: Generałowie Lawton i · Whecler zaatakowali El Caney, podczas gdy Kent posuwał
się przeciw Aguadores. Gar~ia zbliżał się jednocześnie z powstańcami od południo-zachodu ku
El Caney. Reszta dywizyj amerykańskich tworzyła od brzegu ku południowym fortyfikacyom
silną linię frontową.
Eskadry . amerJkańsk'a i
hiszpańska odrazu weszły do akcyi. Podcza~ gdy
eskadra Sampsona starała się zniszczyć baterye
pod Aguadores, eskadra Cervery zasypała granatami amerykanów i kubańc zykóW'. Bitwę rozpoczęły dwie baterye lekkiej artyleryi pod · wodzą gen. Shaftera, atakując El Caney. Gen. WhecleI' z kawaleryą i Garcia z kuba.ńczykami ·połą
czyli się z nim, a niebawem nadszedł Lawton.
Przez pewien czas walczyli hiszpanie z rozpaczliwą odwagą aby uratować El Caney, jednakże
amerykanie zdobywali teren krok za krokiem i
odrzucili hiszpanów. Gen. Kent, dowodzący środ-
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uderzył

zaraz na Aguadores. Równie i ta
rozpaczliwie broniona. Okręty
amery kańskie zasypały właśnie w tern miejscu
ogniem wojska hiszpańskie . Okręty Sampsona
bombardowały leżące na wschód od fortu MOlTa
fortyfikacye i obróciły je w gruzy. Nareszci e
hiszpanie musieli cofnąć się z El Caney i AguadoI res w kierunku Sant-Jago. Podczas walki hiszpanie
obrzucali amerykauówgranatam1. Oała jedna kompania została wybitą. Gen. Shafter dotarł do samych wrót miasta. Dopiero o zmroku przerwano
walke.
J
Madryt, 5 lipca. :Ministeryum marynarki ~trzy
mało urzędową depeszę, donoszącą. o przejeździe
w d. 30 czerwca eskadry adm. Camary przez kanał
Suezki.
Waszyngton, 4 lipca. Eskadra kom.andora Watsona, została już skompletowana.
W skład jej wchodzą: krąźownik ·pancerny
.Newark" (okręt flagowy), pancerniki bojowe
;,lowa" i "Oregon", krążowniki "Yosemite",
"Yankee" i .,Dixie". wreszcie statki węglowe
"Scandia", "Abarenda" i "Alexander". Eskadra
niszy w drogę niezwłocznie . Nosić będzie nazwę:
"Eskadry wschodniej". Głównem zadaniem eskadry komodora W atsona, będzie pościg za
eskadrą ~amary na Filipinach.
Madryt 4 lipca. JYfinister marynarki otrzymał
w tej chwili wiadomość, iż eskadra adm. Camary
przepłynęła już kanał suezki. Przejazd ' eskadry
przez b.nał kosztować będzie 1,330,000 pesetas.
Na radzie ministrów zajmowano się głównie
sprawą środków obrony. Ministrowie są' przeciwko pokojowi.
Wiedeń, 4 lipca. W łonie rządri poważnie
I jest rozważana myśl czasowego zniesiel,lia rozpoI rządzeń językowych aż do czasri wejścia w życie
ustawy językowej, która zostałaby przedłożoną
zaraz po ponownem otwarciu parlamentu. Czesi
są temu stano I'V"CZO przeciwni a Gregr groził hr.
Thunowi, w rażie ewentualnego zniesienia rozpo' rządzeń językowych, najostrzejszymi stodkami ze
strony Czechów. W takim razie radykalni Czesi
rozwinęliby razem z Rusinami i polucluiowymi
Słowianami najenergiczniej1'lzą agitacyę za powszechnem prawem wyborczem, co d~łoby w nastqpnym parlamencie większość czysto słowiańską.
Madryt, 5 lipca. W wiadomości o bitwie pod
San t-Jago rząd zwraca uwagę na olbrzymią
przewagę przeciwników: 17,000 amerykau6w, 5,000
powstańców i 80 dział atakowało szańce, bronione przez 2,000 hiszpan6w; 3,000 broniło zatoki. Generał Kinares ciężko ranny potrzałem w le-l
wy bok, oddał dowództwo gen. Toral'owi. Cztery kompanie pod dowództwem geu. Carary w El
Ganney poniosły straszliwe straty, reszta cofnę
ła się w porządku.
Madryt, 5 lipca. Generał Blanco telegrafuje
że amei'ykanie po trzygodzinnej zaciętej walC;\
zdobyli Comas San Juan w pobliżu Sant-Jagl.
Hiszpanie ocalili działa, pomimo, że połowa ich
kiem,

miejscowość była
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wojska niezdolna jest do dalszej walki. Pod Caney amerykanie zostali odparci. 8,000 posiłków
pod dowództwem gen. Pando przygotOWuje się
do szturmowania bateryj amerykańskich.
New-York, 5 lipca. Podług "New-York Heraid" obliczają amerykanie straty swe w bitwie
pod Sant-Jago na 1,200 ludzi w zabitych i ranionych. Hiszpanów zginęło co najmuiej 1,000.
Podług innych żródeł straty jednej tylko dywizyi hiszpańskiej, która pod El Ganey walczyła
z generałem Lawtonem, wynoszą 2,000 w zabitych i ranionych. Liczba zabitych, ranionych
i wziętych do niewoli w śro·dku i Ua lewem
skrzydle dosięga 4,000. Niektóre kompanie amery kańskie utraciły Wszystkich oficel·ów. Zgineło
kilku pułkownikÓW i podpułkowników.
•

Skrzynka do listów.
Szanowny Panie Redaktorze!

':' J\! 143 "Rozwoj ll " korespondent X z Pabjanic,

wi-
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uie mający najrnniejszego pojęcia o omawianej
przez Siebie kwestyi, P?ruszył sprawę otwarcia w Pabjani!l~ch ~tałej kancelar~1 llotaryalnej, zarzucając. mi, że
podJ ęt~ przez mieszkanców starania nie odniosły skutku
"dziękI, jak krążą wieści, p. rejentowi z Łasku, który j est
tern n PI'zeciwny"'. Czy nie naleźało p. X., przypadkowemu
korespOndentowi, głębiej zastanowić się nad tem że dec"\'dująC~ \v tej kwestyi jest głównie władza sądo.:.va po porozUrnI:eUiu się z ministeryami spraw wewnętrznyc.h i skarbu, C.OZ więc wobec tak Wysokiej władzy nawet ów prze
ciwny" (!) rejent zdziałać lUoże?
"
Dalej, omawiając sprawę przyłą"zenia m. Pabjanic do
TOWal'!ystwa Kredytowego w Piotrkowie, p. X. znóW zarznca ~i, żc jestem przeCiwny takiemu przyłączeniu.
I(azdemu, choć troehQ obeznanemu z e.zynnośóarni Towa.rz'ystw kredytowy!lh wiadomo, ż e czynności owe zała
tWla!ą się drogą notaryalną. Dlaczegóż więc owem u p. X.
pomIeścić się w głowie nie może, że przyłą"zenie do Tow~r7Jrstwa z>vięlrszyłoby czynności rejentów w pOw. ła
sInI?' co strat żadn emn z nich nic przyniosłoby, lokata zaś
kapl!ałów będzie również łatwa i pewna j,tk dotychczas.
c~eg) dowodem prywatno pożyczki udzielane na bypote kę
nl er 'll!lOmości w miastach posiadających wspomnione Tow~rystwo. Podawanie zatem podobnych niemozliwoś~.i, jeślI jle wyniJ.. .. -"., "'Je 2.rOz,un.iallego "tanu )·zeez-y lub kretyni:mu, mozę by~ tylko chęe.ią śmaaomego wprowatlzenia
W Itąd ogółu.
.
'V uzupelnieniu swoich wiarogodnych (?) wiadOmoś ci.
teIte p. X. w celu widocznie podszarpnięcia mojej opinii,
dOlaje, że mają! kapitały lokuję takowe na "10 a mOźe
i >ięcej procentów." Co do tego zarzutu (w zupełności fał
s<!'wego), nie mogę przypuścić, aźeby pochodził z nieświ a
dmo~d faktów, nazwać go mogę tylli"O 08zczerstwelh.
Na ostatek troskliwemu o mnie p. X. życzg, ażeby
lII.wsze mógł deszyć się u ogółu taką j~k jllo opinią,
przedewszystkiem ażehy sobie na nią zasłużył, do czego
ilU może dopomó<1z uczciwa praca, a nio tendencyitle koespondencye.
Mając . nadzieję, że Szanowny Pan Heclaktor nie odmówi mojej prośbie i zamieści powyższe wyjaśnienie w swem
lloczytnem piśmie, pozostaję dla Niego z należnY lll szacunkiem
,Tan Ols:akou:ski.

Lask, 29 czerwca.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
GRAND HOTEL. Karol Ueidt z Piotrkowa, J. Breitkopf: Antoni Kempiilski z Warsz'twy, Jan StlLnkowski
z NoworadoD1ska, Abram Sztein z Moskwy, E'risbll, Scbefel z 'Varszawy, Maksymilian Mazur z Odesy, Łowicki
z O<1esy, De Struve z KijOwa, Niewiarowski z Warszawy,
}OHiller z Calw, ~'[cyer z Paryża.

=

ś. p.

Bronisława

z Kochanowskich

BRZOZOWSKA
Zon.a. lekalza :miasta.

~od.zi.,

przeżywszy lat 48, skutkie:n nieszczęśliwego wypadku, 4 lipca 1898 r. zakońCilyła życie w fU. Łodzi.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się ~. 8. b. m, t. j. w piątek o godzinie 10 rano, w kościele
N. M. Panny na Starem ~fieście, skąd zwłoki przewiezione zostaną do Kołacinka, pow. Brzezinskiego, dla złożenia w grobach rodzinnych, na który to smutny obrządek ws;"ystkich znajomych
i przyjaciół zaprasza
w smutku

pogrązony

Mąż Z dziećmi

i

rodziną.

Wtorek, dnia 5 lipca 1898 r.

ROZWOJ. -

7

Rozkład Pociągów
Odchodzą

Lód ź

z Lodzi.

-

-

przychodzą

K ~l\1SZK
<
rOlnasl W
Bzin
Iwangr U
kierniwice
AI~ksalirÓW

ydgosC Z
erlio
\lUa-(jIz.
'\Varsza'V a
~I'osk"""

P <ltersJurg
Piltrk!w

·Cz~tochow

.Za'iercie
Dą1rowa

SosI\owiec
<iranIca
Wiedli!
Wrocl~....

G.JO! * 7.14 *8,44

1. 41 1

\ >l2.35 ! 6.5317.13 1 1015 !

z L od zi d o

-

-

p

oM 150

Pracownia krawatów
J / ef "

(Letni).
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* 3, 06 1 * 5,041
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8,05 1 ,::01 12,56 1
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4,151 * 8, 12 1.*10,52

Y.
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przy ulicy Piotrkowskiej 92, lI·ie piętro lewa ofi·
o d C h o d z Ił d o Ł o d z i
cyna, ostatnia sień, mieszk 74.
Przyjmuje do roboty krawaty z własnego
3,28 * 7,09 *10,05 i powierzonego materyału, według naj nowszych
* 4,01 1 6,32 / 8,33 11,53
* 5,03
7,00
5,51
żUl'l1ali, ora,.; przerabia stare, czyści i pierze che·
*12,38
~'!:
micznie
po cenach przystępnych. Tamże
*10,13
* 9,06 ubiera się kapelus,.;e damskie nader gustownie,
* 1,19
2,15 ~
7,11 10,16
... 3,16 *5,35
8,45
2,30 od 30 kop.
Specyalność: kapelusze do ża*12,43
* 5,29
9, 42 Ioby, tiulowe i koronkowe.
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6,35
11,40
*11,16 .*1l,0:~
*12,30 *11 ,55 * 9,20
4, ,08 * 8,53
*9 ,35 12,23
* 3,07
9,25 * 1,21
*12,25
*11,21
"11,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

I-

-

I

* 7,54
6,30
* 5,25

10,45
8,20
7,05
6,02
* 5,40
"5,45

* 5,OJ
* 1,56
*12,01
*10,38
*10,10
*11,2ń *10,20
1,04
1,04

-

9,35
8,20

*1,04
12,50
* 7,53
* 10,38
1,42 * 6,00
11,38
3,45
10,34
2,37
1,26
9,05
8,35
1,05
9,25
1,30
* 9,54 * 7,29

*12,27

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

Młoda

" 7,35
* 8,25
* 6,10

polka

z przyzwoitej rodziny, z wykształce
niem, L~alająca wybornie języki francuski, niemiecki, rosyjski i polski, poszukuje odpowiedniej posady lub zajęcia na godziny.
Oferty dla H. K. w redakcyi "Rozwoju"·
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Zakład L~czniczy Hydro~atjCznJ
w Q~lra~n

mJNY

~~Q Ł~DZIĄ.

~

I ;\'Piotrkowska

ANAT nR JUMdla
~

Suchotnicy

będą

D~lmzynn~I~1

i

Lekarz zarzadzający, Doktór medycyny PENKALA.
~

W~kle~le T~warzystwa~

chorych nerwowych , dotkniętych reumatyzmem
łamaniem w ~o~ciac.h, niedokr:vistyc!l, skrofulicznycłJ'
chorych na lllezyt zołądka, kIszek I t. p.
przyjmowani tylko w pierwszym okresie choroby.

. ~ 2-6 po południu cd bywa ~
I ~ się zakup noszonej

l

<l'l~

I ~*zedaż
1I

DO

odzieży.
zaś odbywl\ się
.'

KUTacyja uyjetą, masażem i sllggestyją.
Zakład leczniczy otwarty przez cały rok.

I
wysyłają się

na

żądanie

COl1Ziennie.;\'

· · Rd
w les~e
u a P aletnie

wynajęCIa

I bianicka, różne

Prospekty

191~

l ;\' w ponied,.;iałek i czwartek od ~

Woda i elektrycznoś~ "tosuwane będ ą w rozmajtych postaciach i sposobach.

Telefon Nr. 287.

NQ

~

elegan~kle

mieszkania.

Wiadomość u Gopperta
fabry ka kapeluszy.

806

i

W olfa,

~--~------------------------~-------------------------- ------------------I

Naj "vyżej zat"vier\lzone To,varzystwo Akcyjne
FABRYKI WYROBÓW ~ELAZNYCH.

Wł. Gostyński i S-ka
w WARSZAWIE.

Łodzi,

. . - :Filia w

ul. Piotrko,vska

~

81.

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

Poleca meble iela:tne, jako to: Łóika allgielHkie i wiedeńskie, łózeczka dziecinne i kołyski, w6zki dziecinne, meble ogrodowe, welocypedy dziecinne,
umywalnie, klozety pokojowe rozmaitych system6w; wyroby blacharskie, jako
to: wanny, konewki, kubły, bidety, szafliki etc. etc. lodownie pokojowe,
wszelkie naczynia kuchenne, w.chodzące w zal;:res gospodarstwa miejskiego
i wiejskiego.

\ Własna tapicernia wykończa materace wszelkiego rodzaju, począ

sztukę·

od rs. 5 za
i jedwabnych oraz kołderki dziecinne wyrobu Emmy RamIWielki skład kołder watowych wełnianychwszy
pold t po ·cenach fabrycznych.
.L IIF" Filja przyjmuje Dbstalunk~a konstrukc!~żelazne.•~

I

II

Si <oła 4-ro kl. realna
w. Andrzeja

\~'.
.L-

x~

13. :

wakacyjne ro,.;poc,.;ną się
hpca.

Ye

Graczyk.

!

L ",YS~ -;D
wnętr>lllegouiyt.

Iw

ku
gIdadzie

piwa W. Kijok
Ulica Wid,.;ewska No!
148. Telefonu 369.
626

l iI Ko~p.
I

można dostać

Dr. A. Grosglik.
Choroby weneryczne, moczopłciowe
i skórne.
Ul. Cegelniana ~g 23 (róg Zachodniej) Rano od 8-11; popołudniu:
od 5-8; panie: od 3-4 popołudniu.

I

W Szkole prywatnej przy
~~ 39

ul. Zachodniej

l lekcye wakacyjne
I

,

rozpoczną się

1 lipca.

Thomas.

Zakład l~~zni~zy
Chirurgiczno -ginekologiczny
w Łodzi, Południowa 19
przyjmuje na stałe pomieszc2lenie osoby
dotknięte cierpieniami chirnrgicznemi i kobie<lemi. \V ambulatoryum udzielają porad
codzieunie w chorobach chirurgicznyell.
Dr. med. Alfred Krusche od 12-1 w południe w chorobach kobiecych.
Dr. Ksawery Jasiński ocl 9-10 rano:
Dr. Ryszard Sklbińskl od 11-12 przed p.
Dr. Micczyslaw Kaufmann ocl 3-4 popoł.
Dr. Czesław Stankiewicz od 6-7 popoł.
Cena porady k. 50.
Z upoważnienia wyższej wła
dzy naukowej otworzyłem w Łodzi
pr,.;y ulicy Ew~ngjelickiej N2 18

Szkołę prywatną
Lekcye wakacY.i,ne rozpoczną
1 lipca. Zyczący przydo Gimn:lzyum, Szkoły
Handlo'wej i 8,.;koły Rzemieślnic,.;ej
zgłaszać się mog<1 cod,.;iennie od g.
3 do g. 6 popołudnin.
się z dniem
gotować się

Aleksander Zimmer
18. Ewangielicka 18.

:w

ROZWOJ-Wtorek, dnia 5 lipca 1898 r.

8

Zgroluadzenie

Gi

ID

n a s t y k a.

I

się

Szanownej Publiczno ści

.

Ogród Hygieniczny
:z:

...
••••
PRZEWODNIK.

Piwo, VIino, vVódka.-lIHeko, kawa, herbata. Napoje gazowe.
Staro-Brzezińska
na.przeciw Lasku.

Krę

~

~

I
I

C'ł-

Eesta u::racyą_
M 59,

~IlI

Budowniczowie.

"Mleczarni Ziemiańskiej"

I
I

I

ma honor zawiadomić, że od dnia 4 lipca zacznie kursować wazek rozwożący mleko po ulicy Piotrkowskiej i stawać będzie przy następują
cych kami.eni.cach: o godzinie 6 rano przy fabrykach W -go Geyera, o godzinie 6 3/ 4 przy M 270, o godzinie 7 1/ 4 przy M 181, o godzinie 8 przy
' ]\11 147, o O"odzinie 8 1/ 2 przy M 124, o godziuie 9 przy J-.;~ 101, o godz.
. 9 1/ 2 przy R~ 88, o godzinie 10 przy J\f?! 69, o 10 1/ 2 przy J-.;~ 53. Mleko
sprzedawać się będzie po 6 kop. kwarta.

Z a r z

ą

l
Załęskiego i S-kaL
I Waruawa, Marszałkowska 13

I

I

Fajans, Porcelana, Szkło.

I

E. Podgórski, Pi o t r k o w s k a 17. Serwisy
stołowe orl 14 rubli i wyżej, szkło stołowe, oZlloune talerze na ścianę, garnitury umywallliaue po cenach przystęp
nych.

Największy wybór mebli od najtaijlzy

do bal'dzo wykwintnych,

Ceny naj niższe, -

W szkole pry\vatue.

K. Goetzena

I

Przejazd M 12.
Lekcye wakacyjne l'o~poczną
z duiem 4 lipca.

$I$I$i

~.~, ~11!

L~k~y~

Mleczarnie.

d.

stałe.

~iiiiiiiiiiiiiiioaioiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiii__"'iiiOiiiIo

I

Księgarnie.

W

kuyjn!

Dominium Rogów. :Mleczarnia, ~re
dnia" 3, Pilia Piotrkowska oM 59
w mOJeJ pensyi zaczynają
w Ł o d z i, urządzona na WZór "Nadświdrzanki w "\Va,rszawie. Poleca wszel4 lipca n. st.
kie produkty wiejskie, zawsze tiwieże i
w wyborowym gatunkn. - Na miejscu •
I
wszystkie pisma.

się

a

Marja 8erlach,

.

Ewangelicka 9.

Restauracye'lI
Nadśwldrzanka,

D z i e In a oM 1; Kawiarnia .
mleczny, w połączeDlu z restauracyą drugiej kategoryi. Śuiadanie 15 k"
obiady 35 kop, kolacye 20 kop. Piwo
i wódki na kieliszki.

S

zakład

o

~

re

Żelaznych

o

I

wyrobów Fabryki i Składy:

Przy ulicy Piotlkowskiej vis-vis
Grand Hotelu jest do odnajęch

SKLEP

Wł.cyjne
Gostyńskl
I S-ka. Tow~rzystwo Ak- l
. Fabryka wyrobów żelaznych. - I

.-4

~

Łóżka, I Wiaclomoś6
I

~

meble
P
lot r żelazne,
k o w s k materace,
a oM 81. lołdry
Poleca:i wszelkie naczynia w zakres gospodarstwa
miejskiego jako i wiejskiego wchodzące.
Filia przyjmuje zamówienia na koustrnkcye zelazne.

o

Fotograficzne

rogu ulicy Cegielnianej i Nowo-Pańskiej
i takowy zaopatrzyłem w nowe rowery męzkie, damskie, ~ dziecinne.
Poleca.m się łaskawym wzgl~dom Szanownych Pan l P.an6w.
Z poważalllem

I. Konopacki.

843

lińskiego, Z:~~·:;ał~;;;::y;:y~'

I
I

* MAKS HEYMAN, Odessa.:ł!*
Filia w Łodzi, Piotrkowska 81.

~

~~~~~~~**************
_ _____
.l1;_O_3B_O_JI_e_HO

---:-;::--:~-;-liedaktor - CWydawca
W. CZ8iewski

604

II

broni.

,
f

OGłOSZENIA

Matlatko przy ulicy Piotrkowskiej J-.'!! 92. Przy składzie sprzedaż wąg
stępIowych, oraz fabryka pilników. Broń
różnego kalibru i gatun1:u.

WARSZAWA.

F.

i.lł.w,kI, ".t.K~::~,,, naJDlższe
w.W.,·1I
11

szawie. Najlepszy krój. Ceny
Obstalunki wykonywa w 24 godzin.

~,

'.,

OR08NL

akompa~jator d~

otrzebny zdolny
P wn,
w sklepIe

tipi
koloDl1l n1
S. Hilclebrandt, Cegielniana 24.
21~
wiadomośc

sobotę)
doróżce
chunkową, owiniętą w gazetę i kaj
nieśli za nagrodą do składu mebli

(w
zostaw no
D nia 2-gonab. nI.m.Piotrkowskiej
ksif J;ke

l

t. '0
B. SI

teryn (Piotrkowska 92)

126.

,~ iQ

Wacław

it~~~~~~~~~
~ serwy, i biszkopty
~

Tabac'.

I

Robert Walter, Pierwszy łódzki zakład reperacyjno-krawiecki ltajpiękuiej reperuje, przerabia, nicuje czyści , pierze chemicznie garderobg męzką. ZachOdnia, na
przeciw kantoru banku państwa.

Składy

składzie

I .

I

Cyklodrom
znajdujący sic przy

zakłady.

w

W. Muśnicki i Ska, ul. Piotrko
Nr 19, dom Lubińskiego.

S. Piotrowlcz, zakład fotograficzny, Nowy 'I
Rynek 6 w ł"odzi. Filja w Pabianicach
Tuzin gabiJJetowych r8. 8, wizytowych I
1'8. 4.
Oryginalne Portrety :Mickiewicza
z liter zło Zon e, po n. 2 do nabycia
w księgarniach. W ·Warszawie n Ko-

Niniejszym mam zaszczyt zawiadomić zwolennik6w sportu kołowego,
że <,dniem 22 b. m. nabyłem

.'5c:

i

H. Milbltz, P i o t r k o w s k a 13. Księgarnia
i skład nut, poleca: Wielki WybÓl' ksią
żek do i'lab<>żeństwa w oz(lobnych oprawacll.

CYKLODROM.

~

I

I<azimierz SCklłowski , Bndowniczy, B en ed yk ta 28 . Plany budowlane. Kościoły.
Oceny do asekuracyi i TowarzYstWlt
Kredytowego miasta Łodzi.
·Wszelkie
::oboty w zakres budowlany ,,"chodzące.

t

Zarząd

łb···1

Polecamy
następujące firmy:

~ I
.

g i e l n i a.

m. Zgierza

KUpCÓ\V

Podania składać należy na ręce Starszego Zgromadzenia KupcÓW
miasta Zgierza.

1----Poleca

150

oszukuje.
jednego lub d"
P warzyszy
na wspólny wyjazd

)ch \
o Bna
w połowie lipca. Oferty pod L. 12 ' , redll- '
cyi "Rozwoju".
H
chrze~cianin posznkują\
zgłosili się

tudent
S rosyjskiego,
zechce
m. między
92, m. 5.

C

lebyi
4-gro.
7 a 8 wiecz. na Pio kOWtl:3;
20

hłopczyk

w~zn:tnia

katolick
czący dwa mieSIące,
z pOWl
utrzymania jest do oildania na
Ulica !iw. Anny oM 3.

.~~~~I Z

aginęła

karta pobytu Józefa G
wydana z magistratu miasta l

l~eJi3ypOIO. r. }rO/l;3.:'I>~2~3-=I=I{)~J{J:.:[:.....:1~8~9-=8_r_.----;;;-:L':"i::-:=;:,~7W:niii'iT.'"[j;;;;+.:
W rirukarni ,_.ROZWOJU", Piotrico'
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~o. liI

bl\ku

łasuśli

~

(I'~' siika,
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