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Gabi'~ety przejściowe.
Po doświad( zeniach w szerszym stylu, nsiłu-

,!y ch pogodzić sprawy, z których jedna wprost

:Jll\cza drugą, monarchia austro·węgierska We~ w sferę g~binetów przejściowyc~, p0!V0ły~a, h specyalUle P? to, by.
~o~wu\zaDlu ŚCIśle
,~eślonego zadarła, u~tąplC . mIejSCa swemu na-

po

I

I

"I

..
~

~I"'ł;"~~~~~~~
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\'ezwanemu dalej do sterowania nawą
.. Ob~trukcya zrobiła już swoje. Niemcy obadopoki znów nie utknie na mieliźnie. lll~ gabmet br. Thuna, czesi gabinet hr. Clary,
Zami\Dowany na krótko przed Bożem Naro- o~le strony znużyły się i wyczerpały, wszelka
dzeniem ~abinet Witteka, dotychczasowego mini- WIęC akcya pogodzenia ma racyę bytu.
stra kolei żelaznych, jest już piątym z rzędu ta- .
Za t~o tej akcyi p08łużyć ma projekt ustawy
kich gabin~tów, różuiącym się od f>oprzed ników Językowej, opracowany przez hl'. Clary i ministra
tern tylko, że uie przedstawiał się nawet parla- ){orbera, czy jednak akcya ugodowa powiedzie
mentowi, kcz naj8pokojuiej w świecie odroczył się rokować trudno, Austrya bowiem to kraj niego na czat nieograuiczouy. I rzeczywiście było spodzianek i wobec ogólnego rozlitroju stosunków,
to zbytecztem z tej prostej przyczyny, że nie jaki ją ogarnął, niepodobna orzec, aiali nie zajdą
miał się z <Zem przedstawiać, nie mając żadnego
jakie okoliczności, które pojednanie w najlepszej
politycznego programu.
wierze poczęte niemożliwem uczynią.
Gabinet Witteka powołany został jedynie dla ł
ZatO w sferze polityki zewnętrznej, kierowawprowadzen~ w życie ustaw, stanowiących ko- I nej przez doświadczone dłonie hl'. Gołuchowskienieczność pa\tltwową, bez których dalsze istniego, Austro- Węgry na bieg spraw skarżyć się nie
nie monarchii byłoby niemożliwem, a w stosun- mogą· Zresztą hr. Gołuchowski nader jasno wykach wewnęt1znych zapanowałby odmęt równo- łożył przed delegacyami wspólnemi zasady swej
znaczny ananhii. Kierownik więc nowe~o gabi- polityki. Nie dążąc do roli wszechświatowego
netu w piervllze święto bawił w Budapeszcie, państwa, Austro-Węgry postarały się o zabezpiegdzie z minist-em prezydentem gabinetu węgier czenie interesów swych w Europie w ogóle a na
skiego p. Sze~m porozumiał się ostatecznie co półwyępie Bałkańskim w szczególe.
Pierwl!zy z tych celów osiągnęły przez utrzy.
do załatwienia ugody austro-węgierskiej. Kwotę
ustanowi cesar;, nie wiadomo tylko, czy na cały manie przymierza z Włochąmi i Niemcami, drorok, czy na 6 miesięcy. W każdym razie cały gi przez utrzymanie na. półwyspie Bałkańskim
komplet spraw wchodzących w zakres ugody niezmienionego stanu rzeczy, dzięki ugodzie z Roz Węgrami, zaatwiony został przez paragraf 14 sYI\, zawartej w r. 1897.
w drodze rozpq.ządzeń gabinetowych i cesarPrasa zagraniczna rozpuściła wprawdzie poskich.
.
głoskę, jakoby dobre porozumienie z ROl!yą narażouem zost.do na szwank przez przyjęcie w WieRozporządzf.lia te atoli na zasadzie obowią
dniu, krÓJa. serbskiego Aleksandra, który w tych
zującej konstytulyi wymagają zatwierazenia przez
parlament, skore tylko zwołany'm zostanie, lub dniach przez Wiedeń powracał z Meranu do Belgradu. Niema w tern ani cienia dobrej racyi,
miną przeszkody zwołaniu go stojące na zawadzie, zachodzi jeinak ohawa, że izba deputowa- Av.stro-Węgry bowiem i Rosya naj zupełniej jednych odmówić mźe zatwierdzenia, wobec czego Itako patrzą na sprawy serbskie. Oba umawiającc
się mocarstwa pozostawiły sobie swoboduy sąd
pozostawałoby tyko nie zwoływać parlamentu
o spra.wach bałkańskich, nie życzą sobie tylko,
wcześniej, aż poupływie ustaw wprowadzooych
na zasadzie paragafu 14'go, a więc aż do roku aby, k~okolwiek mieszał się w nie czynnie, dopóty,
1907. Rozporząd~nia tedy, wydawane na zasa- dopokl nie przybiorą charakteru groźnego dla
dzie paragrafu 14·'0, są obosiecznym mieczem, pokoju Europy
którym obronić i ikaleczyć się można i dlatego
W takich warunkach Austro-Węgry i Rosya.
hr. Clary palca w lich maczuć nie chciał.
mogą tylko śledzić uważnie przebieg spraw serbO zupełnero za rozpuszczeniu sejmu i rozpi- skich, lecz nie mogą narzucać sobie nawzajem
.
saniu nowyCh wyboow mowy być nie może, do sądu o nich.
Wreszcia przyjęcie krOla Aleksandra serbtego bowiem potrzea gabiuetu politycznego z jasno określonym proramem.
skiego jest poniekąd tylko aktem międzynarodo
To też gabinet Wtteka, wprowadziwszy w czyn wej grzeczności i w niczem nie wpływa na wzawszystko to, co dla )rawidłowego biegu machiny jemny stosunek obu państw, pilnujących niezmienionego stanu rzeczy na półwyspie Bałkańskim.
państwowej było p<trzebnem, ustąpi niebawem
miejsca nowemu urz~niczemu gabinetowi, któreS. J.
go zadaniem będzie przeprowadzić przez parlament ugodę austro-vęgierską, tudzież pogodzić
czechów z niemcami; ~adanie niezmiernie trudne,
MŁOT
KOWADŁO.
bo gdy pierwsi ener;icznie dążą do uzyskania
równouprawnienia na zasadzie nie przedawnionych praw historyczny'h korony czeskiej, drudzy
(Dokończenie).
nie mogą zapomnieć o epoce, w któraj panowali
wszechwładnie nad inn~mi ludami Austro· Węgier.
Z nastaniem drugiej połowy wieku pojawia
. Pogodzić te sprzec~e dążenia prawie niepo- się na widowni niemieckiej człowiek, który rozdobna, tern bardziej poo::zas krótkiej sesyi sejmu strzy~nąć miał o przyszłości Niemiec. W roku
czeskiego; jeżeli bowiem gdzie, to w ~radze cze- 1851 Otto von Bismark zostaje pruskim pełnoskiej niemcy nie zgodz~ się nigdy z czechami, mocnikiem we Frankfurcie i na całej drugiej po ·
zwłaszcza po śmierci jedrnego niemca, który mołowie wieku wyciska swoje piętno. Dotąd ście
że nie byłby od tego, lfpływowego prezesa po- rały się w Niemczech dwa prądy: postępowy
stępowego klubu niemieckich deputowanych na i humanitarny, któremu kraj ten odrodzenie swe
sejm czeski- ąr. Ludwika Schlesingera.
zawdzięczał i junkiersko wsteczny, pragnący~ ...
S.fe.l'y, rzą?owe rozumujł\ atoli coko~wiek. od: wszelką cenę dawne przywileje odzyskać. BiI ~lennleJ l byc może w rOllllpqwaniach Ich mleś"l smark połączy je obydwa w swojej osobie; na
1 jednym się oprze, drugim posłuźy jako 'uarzętnę dużo prawdy.
stępcy,
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dziem, wypaczywszy jego kierunek. Król pruski
za Bismarka radą, staje na czele narodowego niemieckiego prądu, marzenie jego półwiekowe: jednoŚĆ niemiecką, urzeczywistniać poczyna "krwią
i żelazem" i nim niemcy spostrzegli się, że prąd
ich myśli w inne wykoleił się łożysko, że nie ma
już ona dawnej szlachetności i górnych polotów,
iuż było zapóźno! Odurzyły ich już zwycięstwa,
krew przelana nienawiścią zakaziła Herca, a łu·
py rozbudziły chciwość.
I stanęły nowe Niemcy, zbrojne i drapieżne,
z podniesioną pięścią jako tablicami Zakonu, ma'1Cisku i zdobyczy: z kowadła zostały mło
lięc i nadal młot marzy, że i w następ
~ku pozosta;Jie młotem. Nie pytajmy, jaal będą jego dzieje: młot każdy wcześ
• później, idzie między stare rupiecieie poszły... W tem sęk, co tymczasem

*

*

*

;eciw komu młot sie zwróci?
i~ki i szlachetny ~aród niemiecki w -tak
ółwiekiem wszędzie, i u nas, o niemcach
o-jest, zdaniem hr. Biilowa, znienawidzoiś powszechnie. Dzi wić nie ma się czemu
Ki minister: Niemcy rozrosły się cudzym
potężnie, a. dzisiejsze marzenia ludowe
{ie sięgają daleko za obszerne niemieckie
Cokolwiek mówią urzędowi dyplomaci,
myśl niemiecka rozgląda się za ~aborem
tu wieku z takim samym młodzienczym
'. z jakim u jego początku o wolności
lh ludow marzyła; na żer czyha orzeł niez tak podstępną łapczywością, jak gdy by
się na. ba.gnach-nie aa szczytach gór. w
!mię zaludniają dziś ludy, bądź już przez
v skrzywdzone, bądź na skrzywdzenie
upatrzone. "Nienawidzą nas?-der Hieb
beste Parade! w - ziemia cała winna być
kowadłem. na którem młot niemiecki wy·
)ędzie w XX wieku zwycięzkie swoje
~miętamy-w ten sens mówił
'punkt ciężkości w Europie.

Czwartek, dnia 4 stycznia 1900 r.

powszą wychowawczynią wolnych ludowo
Obejrzyjmy się dokoła: w Irlaudyi większa obecnie
panuje sW('lboda, uiż w .. ; Berlinie; alzatczycy 1'30dziby byli z takiej wolności, jaką cieszą się ho-

lendrzy w Kaplandzie.
Kanada, Ąustralia, Nowa Zelandya, te samodzielne kolonie z nieograniczoną w niczem swobodą! Pod berłem brytanskiem znajdujące się
ziemie dla wszystkich stoją na równych prawach
wciąż otworem: dla tubylców, dla anglików, czy
dla obco-plemiennych przybyszów. Dzisiejszy ruch
germański z konca wieku czuje potrzebę nietylko
pochłaniać wszystko, ale na wyłączną swą korzyść przeżuwać i trawić.
I coż dziwnego, że
kowadłem pod młot swój
wiuziećby pragnął
współzawodnika, ktory nietylko nowe światy zagarnia, ale i ich ludność tak często bezpowrotpie
ku sobie przygarnia? Może kiedyś WyZbyć się
ona angielskiego zwierzchnictwa - nie. w;-zbędzie
się chyba nigdy angielskiego ducha: lVolności
i Rwobody!
Czyż Anglia nie stworzona na kowadło
w wieku, w którym Niemcy stawiają ;ię przed
dylematem: być "młotem lub kowadłeu?" Czyż
Niemcy koniecnie młotem być mUSzą, ieś1i nie
chcą być kowadłem? Jeśli Ilami drogi innej nie
znajdą, jeśli będą chcieli koniecznie być wrogiem
reszcie świata - czyż między dwiem~ ostatecznościami: młotem i kowadłem - nie 7llajdzie się
dla nich odpowiednie miejsce ... pośrodw?
.~

*

*

zawiodło nas dociekanie, co spowodowało niemiecką radę związkową, Ż~ z taką niecierpliwością, wbrew rozsądkowi i rauce, począ
tek wieku o rok jeden przyśpieszyć postanowiła.

Daleko

Zawiodło nas może za dalekI). Opowadają w Berlinie, że ces. Wilhelm, wybierając sę w nabożną
do Ziemi św. pielgrzymkę, wiózł w kieszeni pię
kną odezwę do chrześciańskiegtl lwiata, którą
z nad grobu Chrystusowego obwieś ,jć miał ludzkości. Nieszcześciem rosyjski ok6ltik w sprawie
rozbrojenia wyt;adłtak nie na cZl!lie, że piękna
odezwa stała siEt bezprzedmiotową i wyjść dopiero będzie mogła w zbiorze pośIiiertnych dzieł
tak wysoce uzdolnionego mówcy·nonarchy. Przełom wieku jest też odpowiednią chwilą do uroczystej przemowy. Kiedy wiek lasz XIX, wiek
ten, tak bogaty w dziejowe w'padki, zapadać
siEt będzie bezpowrotnie w przezłość. ustępując
miejsca zagadkowemu następcy iluż mówców,
iluż pisarzy, iluż myślicieli poegna go ciepł~m
wspomnieniem, z ubiegłego stulda n8;uk~ wyc~ś
nie a nowe natchnionem słowet powita? I mlałażby się powtórzyć historya z poronioną jerozo-

-

o Nadleśnego.

Obsadzenie wakująej posady
nadleśnego m. Łodz~ budzi, w kołach dbających
o dobro gospodarkI w miejskim le~e wielkie'
zainteresowanie.
.
Chodzi ?o.w~em o to, aby obejmu~cy t~ posa?ę był lesmkl~~, . któryby nie d~1:lści.ł, by
zmazc.zał las mIeJskl. Bezwarunko~o, naleily
~b~cll1e powołać na to sta~owisko pOfażnego 1esmczego, który by coś ukonczył i Coś umiał. Taki tylko bowiem leśniczy może badac wszystkie
choroby drzewa, wnikać w przyczynf wysycb~
nia .,,:art?ściowych, i ładnych sztuk, Ilszczyć Zll.razkl l plelęgnowac tę tak ważną dla miM' a
oazę leśną.
.
S~y~ze~iśmy też głośne nawoływ,nia, że la- .
sek mIejskI potrzebuje stanowczo ~arkanieni~,
gdyż przy tak m~łej liczbie podletficzych tru .
dno ustrzedz w lasku kradzieży.
Aby wi~c na społeczenstwie dziiejszem mszem nie ciążyła odpowiedzialność z: zniszczenie .
t~ch lasów.. trzeb.a gorliwie dbać o pielęgnowa.'
n~~ drzew. I dosadzapie ich, a to mo~ tylko zroblC człOWiek fachowy i z zamiłowalem sprawie
oddany.
Sprzedaż trunków. Z powodu lWiąt Bożego
Narodzenia st. st., sprzedaż trunkóww han'ila'cb
wIn, sklepach monopolowych i restaracyach' zawieszoną będzie w piątek, d. 5 b. 1., od godziny.5-ej po południu i przez cały dz~ń nastEtpn'y ,
to Jest w sobotę d. 6 b. m. Sprzedż rozpocznie
się dopiero w niedzielEt, 7 b. m., Ol godz. 12-ej
w południe.
Zjazd aptekarski. Na zapowidziany zjazd
aptekarski w Petp,rsnurgu udaje się Łodzi p. Bolesław Knichowiecki, właściciel aptki, magister
farmacyi.

Kasa pożyczkowa. Grono mi'esz;ańców Bałut
stara siEt o zatwierdzenie dla tej dielnicy Kasy'
pożyczkowo-ollzczędnościowej, wedłul ustawy normalnej.
Z dobroczynności. Żydowskie Towarzystwo
dobroczynności, wchodząc w położ,nie biedniejszej ludności żydowskiej, codziennie w kancelaryi
<lwej p.rzy ul. Cegielnianej J(g 17, przyjmuje od
osób bIednych prośby o wsparci~ na zasadzie
których opiekunowie cyrkułowi bezzwłocznie
sprawdzają stan ubOstwa, i opini. swoją przedstawiają do kancelaryi TowarzYl."wa, która ze
swej strony przy udziale członków decyduje normEt zapomogi, czy to w pieniądza(b, węglu, lub.
inuych artykułach niezbEtdnych d( podtrzymania
bytu; wydaje również kwity na b~płatue obiatly
I
w tanich kuchniach.
Najwięcej osób udaje się z P ośba o wEtgicl,
to też setkom tych biedaków czł911kolvie wydają
codziennie kwity.
Było także par~ wypadków fadnl~cia u furmanów koni, które podtrzymywalY bJt całej rodziny. W podobnych razach .T~w~rz'ylltw(. nie
szczędziło swej pomocy,
!la
kupno nowego konia od 2!!
Jednem słowem, Tow
czasu i pieniędzy na pod
tycznym czasie, biednych.

hr. BiilowNa nią małlę· li. floty nam potrzeba, by z jej polokonać z początkiem wieku , nowego na
.orzyść podzl~u ziemi!" Europie daje się
lem przyjazne ~apewnienie: na raz na
ich rzucić s~ę nie --:qożna, chyba z czasem
ego po druglm, na uł'atrzonego. Inaczejiczo brzmi głos nieml~ki, gdy chodzi
.zły podział ziemi: "POlLiatać sobą nie
my nikomu\ Nikomu nie ~wolimy poĆ, że ziemia już rozebrana! Fhl.a wypądlimską mową? Miałżeby ktoś wyrwać ~atch~io
szyła-bądźmy do czynu gotowW
.
zie dostrzegł niemiecki minister ten 1.qczą ne słowa z ust niezrównanep mówcy? NJech
hu dziejowej fali? Do kogo z,w raca 'lie wiek się natychmiast o rok wieśniej rozpocznie!
eD?i słowy? Kto jest ten naród, któr) Sic volo ... I Bundesrath fecit\
Może rok nowy pr~yniesil nam tEt drogocenNiemcom pC ' , ;edzieć, że ziemia już zauncta terrarUlli S'ubacta - na co Niemtly, n~ mowe i na tem zakończą ię skutki doniosłej
przyszłą flotę; nigdy nie pozwolą? Jeden . uchhały; brzmiącej tak przertająco i groźnie, iź
.
.ko taki: ten sam, który niedawno Niemcy góry O<l~zu wają porodowe bóL
r.ył w Samoa, z którym z!lwarli układ
~anskie kolonie, :do którego Wilhelm II
'fi odwiedziny-wszystko to, zanim w TransZ Towarzystwa Muzy
zarysował się groźnie ruch fali dziejowych
czorek dla członkówl ich
{ów. Narazie urzędowe Niemcy zmieniły
dzonych osób odbędzie się
vobec Anglii ton urz~dowych przemowien,
w poniedziałek d. 8 b. m.
ąc, co przyniesie fala.
Ale jeśli Wielka
Wszystkim przyjaciołm «Rozwoju», któ- M. Hildebrandt (śpiew), Ol'
ia nie wybrnie rychło ze swych opałów, rzy nadesłali nam łaskaW3 z'Y'czenia noworocz- go (organy) i F. Kw:asta ~
mi chcą być do czynu, by z osła,bionym
o 81/ 2 wieczorem.
Ilem układy o nowy podział świata rozpo- ne odpowiadamy na tej dDdze ser<!ecznem staro-..,
Zamiast powinszowań
polsltiem "Bóg zapłać!"
;';:·~~·.~3
Kowadłe'm pod niemiecki młot widziećby
la Anglię cała niemiecka prasa, dysząca
Odezwy .. Urząd lekaski rządu gube:..uialnego w naszej Redakcyi:
. 8zczerą nienawiścią,· tem gwałtowniejszą, piotrkowskiego nadesłał 10 naczelnika p"wiatu
Dla najbiedn
lmo szowinistycznieisze wywiesza hasła:
łódzkiego i policmajstra 1. Łodzi okólnik, w S'praS tanisła w Ś wieciński
~ercie tendencyjnych kłamstw prasy niewie dostarczenia szczeg6łwych danych, dotycz~
Kępczyńsld 1 rb.
;
,i (powtarzanych za panią matką i gdzie- cych stanu zdrowotnego liektól'ych miejscoWOŚCI,
Ludwik Zawadzki 50
indziej) prym dzierży hakatystowska "Ostdeutsche w powiecie łódzkim poł<ionycb. Zebranie powyż
Czesław Bystrzanowsb
Rundschau", która wykryła, że anglicy głodzą szych danych ma na ceh przedsięwzięcie środ
Na Przytułek
jenców, a rannym obcinają palce! Szowinistycz- ków ochrony zd.rowia lulności stałej, tudzież prze~~anisław Świeciński
na prasa niemiecka, nie dbając o dyplomatyczne bywającego czasowo vojska. Ujęte wszemat
plany frontu, nietylko współzawodnika, ale cią dane przekonać mają, ~y są miejscowości wraz
Na opał dla·
gle i niezmiennie wręc'l wroga w Anglii wietrzy z okolicami, które nie odpowiadają warunkom
Kępczyńl:!ki 50 kop.
którego upokorzenie jest warunkiem niezbędnym . sanitarnym i jakie Ilklatają się na to przyczyny
Na ocbr(
rozkwitu Niemiec. I nie myli się niemiecka pra- (klimatyczne. gleby, hydrograficzne, orograficzne
sa; mnieJsza o skrawki kolonii, ale cała myśl i warunki miejscowe). W tym celu rozesłano ~o
Józef Pieciyrak l .~b.
przewodniv. polityki Niemiec nowożytnych w 0- wszystkich lekarzy, zarówno będących. na służbIe
W numerze oneg(
twartem stoi przeciwieństwie do polityki angiel- panstwowej, jak i wolnopraktykującycb, jakD
pomyłkę nie
Reks
przez
lildej. 'fo dwa różne, niezgodne z sobą systemy. asób, mogących najlepiej ocenić i clokładnie"W'y
i
Anna.
Wobec innych ludów są niemcy (nie jedynym, ś'Vietlić stan sanitarny rlanej miejscowości, odeZebrania. W niedziE
ale najbardziej typowym) przedstawicielem poli- zwy, z wezwaniem d) dóstarczania wyczerpują
logodz. 3 popołudniu w l,
tykt wyna.r dowienia i ucisku; Anglia jest najty- c, go w tej sprawie lOatery~łu.
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Czwartek, dnia 4 stycznia lfOO r.

~ ==~================~~~====~====~======~~~
h
Kradzieźe. Ja

jewskiej odbędzie się sesya kwartaln~ tokarzy.
Porządek dzienny: wybór starszego I podstarszego.
'
- Dnia. 7 stycznia w lokalu przy .ul. Na.wrot odbędzie się zebranie czeladzi tkackICh.

dery w Łodzi, jako mies7.czące się w lokalac,
nie odpowiadających llajelementarnie}wym zasadom hygieny.
. t rz. K'I a t ygo d'
Pseudo-zegarmls
Ul t emu pani G. zamieszkała na ulicy Piotrkowskiej, poleciła "łuiacemu swemu sprowadzić zegarmistrza do
repel'ac,)'i' zepsutego zegaru.
Zjawił się n~ejaki
Gl. Po obeJ'rzeniu zegaru i niby zreperowamu takowego, Gl. zarządał zapłacenia 5 rb., n.a co. pani G. nie zgodziła się, za.strzegając sobIe kIlkodniowy termin w celu przekonania się, czy .~egar
będ7.ie chodził akuratnie. W parę godzlU ~o
odejściu zegarmistrza, zegar stanął, a przybyCIe
powtórne zegarmistrza i niby poprawienie poprzedniej reperacyi także nie odniosło pożądanego rezultatu i pani G. zmuszoną była oddać zegar do
reperacyi innemu, nie płacąc, rozumie się, Gl. zą
danych przez lliego 5 rb.
Niezadowolony ~l.
wniósł . skargę. do sędziego pokoju VII reWIrU
o przysądzeni~ mu od pani G. żądanych za reperacyę 5 rb.
2 b. m. spl'awa ta była rozpatrywaną. Sę
dzia pokoju, opierając się na zeznaniu. same.go
Gl., że zajmuje się reperacyą zegarów, me posIadając ŚWIadectwa cechowego, uznał akcyę pseu~o
zegarmistrza za niesłuszną i wydał wyrok, umewinniający panią G.
O lód. W przewidywaniu lekkiej zimy, niektóre browary tutejsze, W celu poczynienie zapa.
86w lodu, obstalowały znaczną ilość jego z gubernij mińskiej i pskowskiej.

Kemitet Przytułku dla starców i kalek ma
zaszczyt podać Ido public~nej wiadomości., .że
W miesiącu grudniu r. z. na rzecz. rzeczonej lDstytucyi poczynionę zostały następuJl~ce. ofiary:
Od IV damskiegó cyrkułowego komItetu 10 f.
bawełny, p. 1. K. 10 f. tabaki, p. B. Dobranza
8 f. pierników, p. A. Teschicha 99 korcy węgła:
kamiennego p.2\.. Stiildt 20 f. orzechów, pam
Kosel 1 sal~pa,.'1 ~arynarka~ 1 kamizelka, 8 par
skarpetek, domininm PorszeWlCe 20 korcy kartofli od firmy S. i 'M. Bergson 100 korcy węgla
k~miennegv., pani Kunitzer 50 męzkich k?szu~,
50 kobiecych Ęoszul i 50 worecz~ów, paUl. FlBcber 10 chustek i 4 tomy czaSOPIsma, p. Elsnera 3 pudełka tytoniu, p. ~ .. Schmieder~ 10 rb.
gotówk'ą, firmy HieUe l Dlttrrch 1 spó~mca, 4 kaftauy 12 ,par pończoch, od III damskIego .cyrkułoweO'o komitetu 100 f. cukru, 48 prześcIeradeł
i 60 ~fartuc'hów, od pani E. Stephanus 4 pudy
jabłek, pani K. Abel 20 chustek, p. 1. Albrechta
15 rb. got., p. L. Albrechta ~O rb. got., p. K. F.
Klukowa 5 rb. got., p. R. Zleglera 10 rb. got.,
p. , Wehra 3 rb. got., p. L T. 5 rb. got., pani P.
Schultz 3 rb. got, przez p. Friedricha 3 rb. got.,
od p. Peysera 5 rb. got., p. Bernhardt.a 5 rb. got.,
p. E. Stephanusa 5. rb. got., p. Hafftsteina 5 rb.
got., p. L Goldy 3 rb. got., p. Ferrenbacha 5 rb.
Okólnik. L. Zoner zawiadamia okólnikiem
got., p. A. Richtera 2 rb. got., p. E. Tischera 6 handlowym, że odHtąpił w drodze kupna i sprzerb. 80 kop., p. Lissnera 5 rb. got., p. Michałka da:ty swój zakład, i8tniej~cy W domn w 108 przy
2 rb. got., od N. N. 5 rb. got., p. O. Behr 4 f. ulicy Piotrkowskiej pod firm~ ,-,Zakłady ~r~kar
pierników, 10 f. orzechów, pani F. Guse 10 f. ski e L. Zonera," ze wszystkIemI aktywamI ~ paspierników, p. D. Eichlera 20 rb. got., p. 1. Ger- sywami na własność swego zięcia i ~otychczaso
nerta 3 rb. got., p. P. Biedermana 10 f. pierni- wego niefirmowego wspolnika R. Reslgera, który
ków, p. A. Bertholda 22 f. żytniej kawy, p. Vogta takowy pod firmą "Zakład drukarsko-litograficzny
..
11 f. pierników, p. H. Maedera 2 f. tytoniu, od R. Resiger" nadal prowadzić będzie.
N. N. 26 f. tytoniu, od firmy L, Geyer 50 rb.
Drukarnię i zakład fotograficzny, znaJdnJące
got., p. 1. Gampe 10 rb. got. i 6 f. tytoniu, d-ra się w domu Xl! 13 przy ulicy ~~ie.lllej, ró~ni~~
Wisłockiego 1 rb. got., Braci Doring 24 chustki,
wydawnictwa "Lodzer Tageblatt l "ŁodzlllSkIJ
od palli G. Geyer 94 arsz. towaru, p. F. Abel 6 Listok" prowadzić będzie Zoner nadal pod dochustek i 45 arsz. towaru, p. F. Zasackiego :20 f. tychczasową firmą. '
tytoniu i ~OO S1.t. cygar, p. Z. Konrada 50 strucli
Z polowania. W tych dniach na polach wsi
i 5 f. piernikow, p. E. Herbsta 100 rb. got., p. Bedoń odbyło się polowanie, na którem jeden
Mitke 1 rb. got., p. Hornunga 1 rb. got., od N. N. z myśliwych p. Z. postrzelił ~ająca. którego ode1. rb. got., p. Zimmermana 1 rb. got., p. Paeschal brał od psa dróżnik budki kolejowej .MI 7.
1 rb. got. p. Schmellera 5 rb. got., p. L. SchmieKiedy myśliwi udali się po odebranie zwiedera 56 arsz. towaru, p. R. Weyraucha ~O f. rzyńy, zuchwały dróżnik zawołał pracujących na
wędlin, od firmy L. Geyer 100 korcy węgla ka- linii robotników, przy pomocy których odebrał
miennego, N. N'. 5 marynarek, 2 kamizelki i 2 ko- z rąk p. Z. nabitą fuzyę.
biece kaftany, od małżonków A. Koechlin 6 par
Broń oddała właścicielowi służba policyjna
kalesonów, 1~ męzkich koszul, 1 para kamaszy, st. Koluszki.
1 kobiecy kaftan, 2 spódnice, 6 par pończoch
Pogotowie ratunkowe. Dnia 3 grudnia pogoi bielizny dziecinnej, p. A. Wolkensteina 10 rb. towie wzywane było na miasto do 4 wypadków:
got., p. F. Goldnera 20 rb. go t. , p. H. Suwalda złamanie kości promienioweJ' wskutek upadku,
dl
4 rub. got., p. K. Wutke 5 r.b. got. p. F. Schweikerta 100 sztuk cygar. p. A. Nitsche 5 f. tabaki, kurczu żołądka, ataku epiieptycznego: ~em e00
k
. 00
' nia. Jednego z poszwankowanych odWIeZIono do
p. O. Pll1eschke 1
"ztu cygar I 1
8Zt. paszpitala, innych zaś po udzieleniu pomocy oddapierosów, p. F. Schmidta 250 szt. papierosów, no pod właściwą opiekę.
p. J. Junga 2.50 sztuk papierosów,. p. 1. Folkmana 50··sztuk cygar, p. K Buchenhelm 50 sztuk cyW bójce. Dzisiaj o godz. 12 i pół w nocy
gar, od IV dam8kie~0 cyrkuło.we~o komitetu 300 kelnerzy jednej z restauracyi przy ul. Konstanpaczek pierników, pana T. FrIedrIcha za 3 ruble tynowskiej wszczęli
pomiędzy sobą kłótnię,
pierników, p. K. ~ende 14. słoików 'marmolady, w czasie której przyszło do bOjki, przyczem jep. Bohme 54 fajkI, p. ThIenemana 20 chustęk, den z nich otrzymał silne obrażenia głowy.
p. Sprzączkowskiego 20 f. piernikó~ i 20 butePogotowie ratunkowe udzieliło poszwankolek wina, p. G. Klukowa 5 but. wma, p. l. Lan- wanemu pomocy, napastnik zaś został aresztoge 6 but. wina, p. B. T. 2 koszule,. pani O. Geh- wany.
, lig 100 rb. got., p. Łuby 10 but. Willa, od pana
Peżar w okolicy. We , wtorek w nocy we
Policmajstra m. Łodzi 3 rb. got., p. Szaniawskie- wsi Mirosławice, gminy Rżew powiatu łódzkiego,
go 100 strucli, p. Vogta 100 strucli, p~ Federa w zabudowaniach Sroczyńskiego wynikł pożar,
140 f. wedlin, przez p. G, Lange od F. W. 10 rb. który zniszczył doszczętnie domy mieszkalne,
R. Sterna .28? sztuk pie~ników: od stajnie i obory z inwentarzem żywym i martwym.
got., od
firmy' Anstadt 2 antałki plwa, od BraCi GehlIg 2 Straty w zabudowaniach nieasekurowanych wyantałki piwa.
noszą. około 2000 rubli, domy zaś asekurowane
Za powyższe ofiary komitet Przytułku składa były na 4000 rubli. Przyczyna pożaru dotych·
łaskawym ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać".
czas nie wyjaśniona.

p.

Przewodniczący

komitetu Przytułku

Ellm. Stephamtsc
Z giełdy łodzkiej. W czorajsze zebranie giełdowe (poświąteczne) sprowadziło zaledwie kilku
przedstawicieli świata finansowego, którzy nie
zdradzali chęci do zawierania tranzakcyj. Skutkiem tego giełda wczorajsza blła bez obrotów.
Poprawy stosunków giełdowych w Łodzi oczek ują z chwilą wprowadzenia giełdy towarowej.
Zamknięcie chederowo Z rozporządzenia władzy naukowej ulPknięto w t~h dniach dwa che-

Drobny ogień. W czoraj o godzinie 7 minut
35 wezwano pierwszy i drugi oddział straży na
ulicę Franciszkańską pod nr. 36, gdzie spadła
lampa wisząca. Ogień ugasili domownicy, tak że
straż zwrócono z drogi.
Wykrycie kradzieiy. W tych dniach policyi śledczej

udało siQ zatrzymać znanych recydywistów Szmula FuterIOana i Abrama Millera sprawców licznych kradzieży;
między iunemi: na ulicy Zakątnej A~ 19 futra: na ulicy
Piotrkowskiej N, 56 u Reichla Gliiksmana różnych; na ulicy Cogielnianej ~;, 66 u Salomona Welnera różnych rzet'zy; na ulicy Dzielnej ro 34 u Feliksa Libracha,
Wszystkie rzeczy policya odebrała a ~praweów km .
aresztowała.

ulicy Południowej
matycznej kradzież
- Na ulicy Wi
skradziono
rze
_ Dniaróżne
29 grud

u zamieszkałego na tll
0-0 Ciesiauek, wartości

"

Spraw~a kraclzieŻi'

- 'l'egoż cluia. a\
ulicy l
skradłanapeleryllę
_ U ,Jakóba i J

mie,szt_ałego

czak.

mieszkałych
różne rzeczy

przy ulicy
na sumę 74 _

Koncert Mich
Niepomyślnie ułożyły s1
Michałov
późno zawiadomił łodzian
koncercie (pisma odebrały I
ledwie w wigilię Nowego R

dla koncertu prof.

programu); sala teatralna
stycznym wiele pozostawia \
przytem wcale ogrzana; for
początku koncertu, wydawa
czące i chrapliwe; wreszcie
nie sprzyja licznej frekwency ..
rych w ostatnich czasach Łodz
to wszystko zebrała się WCZOrt
kaźna garstka wielbicieli talent.
go. Że zziębui~ci melomani wkróic
że owiał ich jeden duch zapału, że
cia całej sali były nastrojone na jedę
chwytu dla genialnego wprost wykonawc)
dzieł muzycznych - wspominać o tem zbyt.
W8zak grał' Michałowski, stary nasz zna,
a mimo to jeszcze niepoznany dostatecznie,
za każdym razem, gdy go słyszymy, odkrywa
coraz to nowe skarbnice rozkoszy estetycznyl
coraz to nowszych i silniejszych wzruszeń doznIl.
jemy.
.
Są bożkowie muzyczni, których wszechpo~
teżna reklama wyniosła wysoko, hen! pod obłoki;
8~me ich imię elektryzuje nerwowe tłumy. Są
jednak skromni i cisi, co nie szukają sztucznej
sławy, nie wyciągają doń. błagalnych dłoni; sła
wa sama 40 nich przychodZI bez orszaku, bez hała
śliwej surmy reklamy; zbliża się może
lecz w tern silniejszym, dłużej trwającym uścisku
zatrzymuje wybrańca, którym wówczas jest
prawdziwy geniusz, co potrafił wydrzeć niebiosom iskrę bożą·
Michałowtlki należy do tych cichych tytanów.
sztuki, nie szukających rozgłosu wszechświ&t(H,.
wego. A jednak prawdziwi znawcy muzyki stawiają. g'.l w jednym szeregu z naj wybitniejszymi
muzykami, a takiego znakomitego interpretatora
Qhopilla chyba niema drugiego. To też i wczoraj z szeregu arcydzieł wykonanych najsilmejsze
wrażenie sprawił Chopin, a zwłaszcza Polonez
As-dur. Rzeczywiście, je~',"nie Michałowski może ~
nauczyć pojmowa.ć należy~ie Chopina.
Nie konwencyonalne, lecz szczere, pełne zapału oklaski rozlegały się na sali po każdYIl'. .
numerze. Nie pożałował mistrz naddatków, a był.
w ich liczbie rzadko przezeń publicznie gryw&4
ny Walc Chopina z przecudnemi kadencyami
Michałowskiego.

Profesorowi-mistrzowi
ce od wielbicieli talentu.

wręczono

dwa

wień-·

*
Przy urządzaniu wszelkiego rodzaju koncertów
należy zwracać uwagę na wiele sz~zegółow, na
pozór nieraz może drobnych, często Jednak wprowadzających niemiły dysonans do nastroju słucb,,
czów lub też artystów. Wartoby więc unikać po
dawania wieńców w środku wykonywanego Djtmeru, jak to się zdarzyło wczoraj przy grałli\l
przez Michałowskiego Sonaty Beethovena.
, Następnie, skoro si~ już obdarza słocbac~ow
programami francuskiemI, wypada zachować pISO:
wnie francuską, a nie francusko-łódzką. FranCUZI
nie ~żywaią wyrazeń "molla" (sic)i "dur,"
st~pują je wyrazami "mineur': i "m~jeur."" .
Również żaden francuz llle•.I!o,!le ,,&S, JlIlo
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spała matka i trzy sioetry. Rozplatanie głów
nieszczęśliwym ofiarom

Pod tym tytułem
charakterystyczne
dokonanem morder~
rozet!zła się, wszyuD do głębi, zamożny
6-ga dzieci, powszech,ubiany, a nawet przez
wójta, które opuścił na
\Veł Kowalski miał osadę
w Osieku.
25-letni Jakób Kowalski,
'uszył do Łodzi, gdzie praróżnych miejscach i skąd
~ił do Odieka. Nie był to
rodziców, pracowity i trzeźŁodzi, lecz wszystkie nadÓW znalazły grunt podatny
i we wsi całej nietylko 1'0poznać go nie mogli. Nie
~ innemi dziećmi i rodzicami
,czał do kościoła, matce ka~ codziennie kawę i gotować
11e szemranie wywołał w całej
,nvnym czasem Jakób Kowalski
Ulegając prośbom syna,
,ał mu 10 mórg ziemi, aby w ten
uczyć go pracować i skłonić do posię złych narowów łódzkich. Wybór przy..nałżonki ze strony Jakóba padł na AntoOkoń, córkę gospodarza osieckiego, który
!ieszył się najlepszą we wsi opinią, Z tego.
rodu stary Kowalski nie chciał dać swego
tyzwolenia i zapowiedział synowi, ,że ani on
ili rodzina cała nietylko dziękować rodzicom
n~rzeczonei nie będą, ale nawet w weselu nie
przyjmą u~ziału. Postanowienie to Kowalskiego
Qoszło do wiadomości narzeczonej syna i jej 1'0.
ów, a gdy na kilka godzin przed spełD1ea zbrodni Jakób Kowalski poszedł odwiedzić
narzeczoną, ta bez ogródek oświadczyła mu,
"
.
h
}onieważ jego ro d zina zna Ć Jej Ule c ce, to
.
'd .
..
d'
.. .
.
la Dle wYJ zle Z~ lllego I 1'0 Zlce JeJ wlflceJ
.
ć'
b
d
w swym d omu przJ'Wlowa me ę ą·
Usły!:lzawszy odmowNakób udał się do dą, gdzie spełnił przerażają~ zbrodnię. Rodzina
",alskich spała w trzech hbach: w głownej,
dórej sypiał również i mOrdb1:ca, spał stary
vą.lski wraz z 4-letnią córką. ,z niemi też
pierw zabójca się załatwił, zabijaj~ toporem
~rzód ojea a poteJą siostr~. Z poko')1l tego
ł się do alkierza, gdzie na dwóch łó~ach
ożenić.

było

czyła się' cieka'wa Sprawa o, ' świnię, która, przy-

dziełem chwil za-

płaciła życiem powolność procedury w l:ozmaitych
władzach administracyj dych. Obywatel miejscowy
ledwie kilku.
_
Z alkierza rozbestwiony zbrodniarz udał się p. M. zatrzymał w szkodz\e świnię, należącą do
do kuchni, gdzie kilku uderzeniami topora za- nauczyciela ludowego i zaiądał od właściciela
łatwił się ze t!łużącą i jej kilkumiesięcznem 50 rub. okupu. Ponieważ Maściciel ociągał się
dzieckiem. Nakoniecnie zapomniał on o swym z zapłatą, przeto p. M. po upływie dwóch ty15-letnim bracie, który , spał w stajni, i tego też gl)dni odesłał świnię do urzędu gminnego. Tu
kilku uderzeniami toporem położył trupem.
I jednak zauważono, że świnia dopuś6iła się wyPoczątkowo ojcobójca miał zamiar uciec
kroczenia na terytoryum innej gminy, dC1kąd ją
i w tym celu ubrał w chomąto konia, lecz na- też odesłano. Ale w urzędzie drugiej gminy podstępnie zmienił projekt ukrycia śladów zbrodni
niesiono kwestyę kompetencyi władz gminnych
i udał Hię z powrotem do mieszkania, powycią- w tej sprawie, gdyż nauczyciel ludowy nie na.legał szuflady z komody, związał pościel ze sweżał do !:Itanu włościańskiego, wskutek czego świgo łóźka i symulując w ten sposób rabunek, po- nię odesłano do miejscowego asesora. Ale tej ostabiegł na wieś budzić sąsiadów, opowiadając po
tniej podróży świnia nie była w stanie wy trzydrodze, że gdy przyszedł do domu zastał całą mać i padła w połowie drogi. Wówczas właści
rodzinę zabitą, a jednemu z ludzi, którego
ciel świni wystąpił do sędziego pokoju z żądaniem
spotkał w mieszkaniu, a który mu także groził
40 rubli odszkodowania, twierdząc, że wprawdzie
toporem, odebrał węzeł z pościelą. Władze świnia nie jest wartą tych pieniędzy, ale mu
jednakie miejscowe zatrzymały zbrodniarza, któ- przynosiła co roku 12 prosiąt co mu dawało pery dziś w więzieniu kali8kiem oczekuje zasłużo- wny dochód w gospodarstwie. Sędzia pokoju
nej kary.
przysądził mu tę sumę, ale p. M. apelował od
Dodać winniśmy, że Jakób Kowalski nie- wyroku do zjazdu sędziów pokl)ju w Żytomierzu.
wielkiego wzrostu i 8łabej kompleksyi; zadawał
Wynajmowanie kupców. Korespondent nNociO'Sy toporem z taką zręcznością, że prawie I wosti" opowiada o charakterystycznym wynalazku
wszystkie ofiary otrzymały pll kilkanaście ran, w Moskwie, czysto kupieckim: "Czyście słyszeli
z których każda była bezwarunkowo śmiertelną· -pisze on-o wynaJmowaniu kupców? Chyba nie! ,
Zarząd kolei Iwangrodzko-Dąbrowskiej spoOtóż w Moskwie są właściciele sklepów wynajęci.
rządził listę wszystkich urzędników i oficyalistów, Pochodzą oni zazwyczaj z grona subjektów skle·
pracujących w biurach zarządu na linii, a to
powych, dobrze wyuczonych. Takiemu Bubjektow celu przesłania jej zarządowi kolei Nadwiślań- wi fabrykanci urządzają sklep, zapełniają go toskich. Z listy tej wybrany będzie personel służ- warem, samego zail aub,iekta ustanawiają właAci
by, który pozostanie nadal po wykupie Buii. Pod- cielem, któremu atoli nic czynić nie wolno, tylko
niesiono projekt, aby po zmianie rozkładu jazdy wystawiac wek!:lle krótkoterminowe. Gdy się świę
pociągów z zimowego na letni, wszyt!tkie pociągi ta zbliżają, weksle podają do protestu,' ogłaszają
do Kielc i Dąbrowy odchodziły bezpośrednio upadłość, urządzają admini8tracyę, ta zaś urządza
z Warszawy Nadwiślańskiej, gdyż po przyłącze- wyprzedaż,~o którą właśnie w catym tym wynaniu linii Iwangrodzkiej .do Nadwiślańskiej, roz- lazku głównie chodzi: publimmość rozkupuje todział pociągów będzie zbyteczny.
war i fabrykanci napychają sobie kie8zenie. Wła.~
. '
.
ściciel sklepu wynajęty otrzymuje umówioną l:It:~k.arb. . W pobhz~. WSI. Clechanowca gub: mę i znowu zostaje subjektem."
płock.1eJ ~ołDlerze zualezh kO~lołek ze sr~brneml
Karol Millocker. W Baden pod Wiedniem,
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o samo ~ ano~ls o w. ea rze ":ledeńsklm "An der Wlen" 1 dla tej sceny pIsał
przeważnie operetki swoje, zalecające się lekką,
mell)dyjną, pełną temperamentu muzyką. PierwZ RÓŻNYCH STRON..
gzą głośniejszą operetką jego był "Zamek zaczarowauy" (I'. 1878), ale sławę , europejską zyskał
dzięki "Bettelstudentowi ~; wielkiem powodzeniem
Sprawa o świnię. Z Żytomierza donoszą, że cieszyły się: "Wice admirał", "Biedny Jonathan"
u jednego ~ sędziów pokoju w tym powiecie to- i .,Dziecko szczI}Fida".
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~ Czy można wkrajać cebuli... Tylko, widzisz pan,
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.zapisała się

ostatniemi czasy do bractwa milo- '
~ ...1..____ ~
_
i sbrdzia. .
.
- Co, cebula?
POWIEŚĆ WSPÓŁCZESN~
Nie, żona ... Jakże się to bractwo nazy- .
przez
wa ... zaraŁ, zaraz przypomnę sobie o... niech go :
Antoniego Sztul'cla.
tam i machn~ ręką. W tem bractwie, uważasz '
pan, są różne b~otki... co z językiem po całem
mieście, jak frygl latają, a między innemi najgorsza
Urszula Sępll~,,, Wściekła baba. Nie na(Dalszy ciąg - patrz ;\1! 2).
widzę jej. Te baby pThqwróciły mojej kobiecinie
- Znam się na ludziach. Wychowałem ca- w głowie zupełnie. Zacho" wała na arystokratzastęp kupczyków. Od najmłodszych lat już
kę i polityczkę. I trudno z.. głowy wybić tę
nim się usposobienie odbija. Pan mówisz praw- manię... Dlatego postanowiła J:u1cię wydać 'za I
wszystkim w oczy i nie pytasz co będzie. osobę wysoko postawioną, za urz~ika albo po-I
mu Ewelinowi nagadałeś tyle, żeś mnie . tem sła, a nie za kupca. Odtąd kupiec ~ niej, to
aerze ujął. Głupi panicz. Do szczętu ma profesyonista z . podłem zajęciem. Urżęliuik koń- I
:ewrócone w głowie! Wyrzuciłbym te śmieci czy swoje zajęcie o godzinie 4-ej, a potel:h., może
drzwi, ale cóż... Napijmy się· Nie ustąpię, resztę czasu żonie poświęcić... Może z nią, iść
'wypijesz cały kieliszek.
do teatru, na koncert, lub spacer, może przeJ~- Co panu na tym kieliszku zależy, kiedy chać się za miasto... Może nasmarować kawiomnie struje.
rem...
- Żonę?
- Koniak "lVIartela " pana struje, nigdy...
tego człowiek trzeźwieje, ba, ożywia się na-- Ale gdzie tam ... bułkę dla pana już przyt. , Znalem takiego, którego )rlartel" na nogi rządzoną. Ha, ha, ha żonę kawiorem nasmarowił.
wać, gdzie i poco?
. - Nie byłem żonaty, więc nie 'wiem, czy
- A ja widziałem setki, tórych z nóg poJil.
się tak nie robi z żonami.
Począł się śmiać, a potem mówił.
- Żartowniś z pana, jakbyś pan do "Dya- Moja żona jest zacna kobieta. Jak Boga Na" lub "Szczutka" pisywal-i rzekł dalej,;lham zapomuiałem o kawiorze.
ale ja mówię zupełnie powaźnie. Otóż widzisz"
- Chlópak! o1iwy ... Pal~lszki l~zać, taka by- u nas w domu jest źle, bo matka w jedną stroprzysto~na.?
nę ciągnie, a ja w drugą. Ja na życie zapa- OlIwa.
truję ' się praktycznie, ona tak, jak ją te stare
Kie, żona! Pracowita. Gospodarstwem kwoki nastroją. Jużcić kupiec pannie nie może
.!Uje się rlotąd, praktyczna, zacna i łagodna. się tak podobać, jak artysta lub człowiek więcej

I

wykształcony. Bo i któż idzie -na kupca korzennego. Chłopiec z trzeciej klasy, który przez cale życie, książki przeczytać nie ma czasu. Co
psie, to psie zajęcie. Od rana do wieczora, nic,
tylko kłaniaj się publiczności i wolaj: "Dzień
dobry pani dobrodziejce" lub "panu dobrodziej 0wi." "Padam do nóg" i "polecam się łaskawej
ITamięci." Jak wejdzie to w tryb jego życia, to
potem i w towarzystwie przy pannie, co słowo
gotów powtarzać "polecamy się mości pani dobrodziejce." Rozmawia często o ryżu, o towarach, <;> mące zamiast o miłości. A artysta, ak ademik, albo urzędnik lub inne próżniaczysko, to
ci się naczyta romansów i potem sam, jak Don
Kiszot naj różnorodniejsze, rzecZ:y opowiada.
- Pewnie chciałeś powiedzIeć pan, jak Don
Juan?
- Owszem, jak Don Ęisz?t, bo ten się z motyką na słońce porywa. ZyCIe a poezya,to są
dwa światy tak różne. Choć w rzeczywistości
życie powinno się nazywać poezyą, a poezya ży~iem ... Gdyż ludzie więcej nadzieją żyją, niż rzeczywistością. Durzą się, liczą na coś nadzwycza,tnego, na wypadek... Tak jak Julcia liczyła
na ten bal.
-- Niezadowolona?
- Miałeś pan racyę, że arystokracya sięga
do naszych mieszczańskich kieszeni po wsparcie
dla ubogiej swojej braci, ale o nas elba, jak pies
o piątą nogę.
'
- Czyżby tak było?
- Wystaw pan sobie, Na sali potworzyły
się kółka i partye. Książęta siedzieli na wprost
orkiestry. hrabiowie kolo książąt.· Za niemi trochę szlachty ze wsi, a w końcu pod samą orkiestrą my-mieszczanie. Było nas dwóch głupich,
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Korespondeneya.
B1'uksela, 30 grudnia.

Jeden z tutejs~ych. francuskich dziennikarzy
interwiewował ministra pełJ1omocnego Rzeczypo<
spolitej południowo-afrykańskiej, dora Leyds'a,
-człowieka młodego, eleganckiego, pełnego euro,prj~kiej wytworności w obejściu sllt· Dyplomata
przyjął.

go bardzo uprzejmie.
.
.
DZIennikarz wpadł odrazu nlU medlas res":
- Cbciałbym zapytać, jeżeli o to zapytać
woluo, co myślisz pan o depeszy londyńskiej,
twierdzącej, iż prezydent Kriiger p~czynił pewne
propozycye, mające na celu zawarCie pokoju? '
- Nie mam żadnych w tej mierze danych
'llr1.edowych. Ale pochodzenie tej wiadomości ze
Żl'óclła angielskiego pozwala .na przypuszczenie,
iż jest ona do pewnego stopnIa. odbłyskiem ~en
dellcyj pokojowych, które z~czynają śWItać
w pewnych warstwach sfer politycznych angielskich:
- Sfery woj tik owe zdumione Ilą dowodami
wiedzy fachowej, jakie dają na każdym kroku
wodzowie wasi. Zdumienie wzrasta w miar~ odnoszonych zwycięstw. nWiedziałem - mówił mi
pewien oficer artyleryi-iż boerowie są mistrzami w wojnie podjazdowej, ale gdzie, u li.cha
nauczyli się prowadzić ~ojnlt w wielkim stylu
i to ]Jrowadzić ją z taką przez01'nością i ścisłoś
dą, niełed wie matematyczną! ~
- Talentu prowadzenia wojny nabyć nie
można. Trzeba si~ z , nim urodzić. Jest to dar
naturalny, który wychodzi na jaw w okoliczno.

ściach sprzyjających.
- A więc u was,
co się kiedyś stało we

w Transwaalu, I:!tało 8ię,
Fraucyi, w czasie pierwszej rewolucyi, gdzie ni stąd, ni zowąd ujrzano
adwokata Moreau" chwytającego za broń i poczynającego sobiE. z oddziałami wojtlk-jak strategik pierwszej wody.
- Porównanie jest tern udatniejsze, że ll'al:!z
komendant główny, generał Joubert, jest takie
z zawodu adwokatem. Z początku wybrany był
na dowódcę oddziału przez samych bvel'ów,
którzy wodzów swych mianują przez tajne gło·
!\owanie Wyjątek w takil'lh razach stanowi tylko
wojna, na którą powołuje dowódców rząd sam.
Tak si~ też stało i tym razem.
- Nie werbujecie ochotllików?
- Zjawiało ' się ich dużo, a nawet zjawia
się i teraz niemało. Ale nie werbujemy nikogo
w Ł<posób urzędowy i z werbunku nie czynimy
metody. Poprostu nie potrzebujemy teg-o. Zresztą

nowo zwerbowani rekruci nie są wdrożeni do
boerskiego systemu prowadzenia wojny, ani przy- ,
zwyczajeni do naszego obozowego trybu życia,
do pożywienia, ani do klimatu. Trzeba by ich
uczyć wszystkiego od początku, a co najgorsza,
trl'.ebaby ich wszystkich aklimatyzować. W każ
dym razie faktem jest, iż grono zagranicznych
oficerów artyleryi bierze udział w wojnie po
stronie naszej, w charakterze oohotników.
- Europa, a zwłaszcza sfery , kupieckie
i giełdowe mówią wiele o transwaalt;kich kopalniach złota. Słyszałem zatem zapytania, czy
w razie os ta tecznego zwycięstwa, rząd transwaalski nie położy aresztu na kopalniach angi~lskich, jako rękojmi
wypłaty ~osztów wojennych?
- O ile wiem, sprawy tej nie poruszano na
radzie rządu transwaalskiego.
- Czy możesz mi pan dać jakiekol wiek
wskazówki, w jakiem mogą si~ znaleM niabawem położeniu stowarzyszenia handl9we, które
działały i działają dotychczas na niekorzyść I
rzeczypospolitych
południowo - afrykańskich?
W szak stowarzyszenia te są poszlakowane o doprowadzenie do wojny obecnej!
- Co będzie . w przyszłości, tego, rzecz prosta, powiedzieć inie mog~. To pewna, że takie
stowarzyszenia, jak nChartered" , "De Beers"
itp. nie I:!ą poszlakowane, ale wprost przekonane
o popychaniu rządu angielskiego do wojny. Wiadomo , dokładnie, że stracono miliony na gromadzenie przed 'J!7ojną iufurmacyj, które koniec koń·
ców okazały si~ niedokładnemi. Cz~ść tych nakładow zapłaciło stowarzyszenie "De Beers"
z własnej kieszeni. Inne znów stowarzyszenie
górnicze nGoldfield~" sprowad1iło kilkaset tysięcy sztuk. karabinów, z które mi obecnie nie
wie, co robić. Boerowie ich nie potrzebują, anglicy też mają więcej amunicyi, niż ludzi. O ile I
mi wiadomo, rząd tl'answaalski w każdym razie,
bez względu na wynik wojny, uszanuje prawa ' I
i przywileje akcyonaryuszow, którzy z polity ką I
nie mieli i nie mają nic wspólnego.
1
- Ze słów pańskich widzę, że' masz pan
wiar~ w pomyślny dla was wynik wojuy.
'
- Mam - zakończył dr. Leyds rozmow~i rad bym ją zachować jak najdłużej .. ,
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Oddział Władywostok
użytku publicznego w d
uddział od Czelabińska do r.
dziernika 1896 1'., od 1''1.. O

do

z odnog-ą do Tomska w d. 1
od Krasnojarska do Irkucka d.
roku, odnogę irkucko-bajkalską
1899 r.
Komunikacyę na jeziorze Bajkll~
muje osobny parowiec, zbudowany Q~
pociągów; jest to nparowiec-Iodouyw"
statków, które w porze zimowej utrzymll;)-..
munikacy~ portów północnych z otwal'tem nr..
rzem.
Co si~ tyczy drugiego pl'zedsiltwzięcia - t. j. I
kolei Petersburg-Kijów, to, według organu mini-,
st.eryum skarbu, ostatecznie uch~alono kierunek
na Witebsk-Orszę-Mobylów i Złobin. Oddział
od sto 8okolniki do Witebska i od st. Dno na
północ ku Petersburgowi do Carskiego Sioła budować będzie Towarzystwo kolei moskiewskowinąawsko-rybiń:lkiej, oddział zaŚ' od Witebska
do Złobina - ministerynm komunikacyi. .
"Rossija" zamieszcza wiadomość, iż wyw ministeryum spraw wewnętrz
z drobnemi poprawkami, projekt
utwol'Zenia dla 5 iu guberuij północno-zacbod!lich
Towarzyl:!twa ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwo obejmie wszystkie działy ubezpieczeń
ogniowych, życiowych, zasiewów od gradu, bydła
od epizotyi i t. d. Klijentami Towarzystwa mogą
być jedynie właściciele ziemscy kraju półoocno
zachoduiego.
-

dział ubezpieczeń
nych zatwierdził,

I

Z PETERSBURGA.
-.- Ostatnie dzienniki przynoszą wiadomość
o dwóch ważnych przedsi~wzięciach komunikacy.iny~h .• Praw. Wiestn. ~ ogłosił dane o połąc7.e-

którzy tam weszli ze swemi rodzinami; to ja on się powódł znakomicie. Arystokracya chciala
i rzeźnik z ulic-y Grodzkiej. Bog'acz, on też się bawić sama i bawiła się sama, ubawiła się
przyprowadził swoją córkę. Ładna panna, ale
nie popychana łokciami, nie gnieciona ze wszystnawet pies kulawy do niej się nie zbliżył, a Jul- kich stron, jak to się dzieje na naszych balac
cia podsłuchała, jak dwóch panów mówiło, że akademickich. Na przyszły rok i nas dwóc l
my. to g'łupi parweniusze, nie dość, że mamy głupców już tam nie wejdzie.
zaszczyt otrzymać o~ nich bilety i zaproszenia,
- To źle.
- N o wypijmy po ostatnim kier t:ku konialecz jeszcze się wdZIeramy przemocą na bale.
- To oburzające - rzekłem. - Przysyłają ku, już nam podają kolacyę. Z skrupulatnością
pannom bilety, ściągają za nie pieniądze, a po- kupiecką wszystkie wydatki balowe obliczył pan
Szeper i doszedł do pewnych rezultatów.
tem chcą się sami bawić.
- A, tak, tak. I powiedz pan, czy życie,
Popsułem mu jednak t e kombinacye.
- Panie Szeper to nie sztuka cofnąć się
to nie poezya. Ja stary kupiec, który tyle lat
z balu i zostawić im wolne pole. Ja będąc na
handlowałem, nie doszedłem jeszcze do tego przekonania, że myśmy tam na tym' balu nie .po- miejscu panów. któl'ym arystokracya rozsyła bitrzebni, że ten bal stwor~ony jest dla ciasnego lety zrobilbym na przysz~y rok tak, żebym panny poubierał w tanie perkalikowe suknie, zamókółka arystokracyi. pame chcą się zabawić i nie
wił subjekt6w handlowych pół setki i w gromamają gdzie. U siebie? 'raki bal kosztuje 4,000
.guldenów nie każdy arystokrata ma na to, albo dzie, ni stąd ni zowąd, najechał bal arystokranie każdemil żyd chce pożyczyć. Robią więc tyczny i arystokracyę z balu wYJ:larł.
Gdybym wiedział, że taki skutek wywrze, na
bal publiczny rozsyłają 1000 biletów po 3 gul- I
deny, to jest 3,000 guldenów. Z tej sumy płacą i panu Szeferze tych parę wyrazów nigdybym ich
za salę 100 guldenów, za orkiestrę 200 gulde- nie wypowiedział. Porwał on mnie w swoje obnów. Dekoracya sali wyniesie 300 guldenów. ! jęcia i tak szczerze ściskał, calował i ściskał, był
Karneciki i kwiaty nawet bukiety dla gospodyń I już bowiem. trochę ~oz:veselony .koniaki~m. Myśla
500 guldenów. Afisze, zaproszenia, karety, bu- łem, że mllle polkme zywcem, Jak rekm Jonasza.
Śmiał się jak dziecko i krzyczał.
fet, oświetlenie 1000 guldenów. Razem wydatki
- Wyborna myśl, wy't>orna, żeby to mnie
uczynią 2,100 guldenów. Zapłaci się jeszcze za
poniszczone rzeczy i dla nędzy zostanie 600 gul- miało 1000 guldenów kosztować-przeprowadzę·
denów. Co za wspaniały rezultat z balu. Za to Wezmę jeszcze mego Franka subjekta. Poczciwy chłop, tylko brzydki, a jak parę kieliszków
wytańczy się z dziesięć starych hrabin, na pię
,t ach skaczących i ze dwadzieścia par młodzieży. miętowej wypije, to się mu nos zaczerwieni, jak
W sali Saskiego hotelu, to pyszny bal dla par sygnał alarmujący na kolei. Namówię swoich
dwudziestu. A ile tam naszych mieszczańskich przyjaciół i rzeźnik swoich, bo zły także wyjeż
trzyguldenówek poszło? potem mówią po mieście . dżał, będziemy hulali, a Franek w dobrym humorze będzie zapraszał wszystkie wybięlone hra.że bal ś w. a Paulo nie powiódł się. Owszem
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niu z rynkami od II
Gazeta" o - kolei
Komunikacya "
głego w/Schodu staje
dług dziennika urz~o
otwarto ruch parowozo
beryi, oddział bowiem
Ido rem Bajkaiskiem d
czony. Tak więc robot;
ryjskiej, rozpocz~te w
kni~to w d. 28 grudnia

- ~ TGlrg. Prom. Gazeta"
giełdowa ma być rozpoc1.ęta

donosi, że reforma
od pr~ekształcellia
giełdy petersburskiej; podstawą z.miany mają być
głównie punkty następujące: 1) poprawa jakościowa składu zgromadzenia giełdowego i komitetu
giełdy, 2) wzmocnienie władzy komitetu i jego
prezesa, 3) wpro~dzenie komisarza l'Z dowego,
4) ulepszenie trylJU układania biuletynow, tak,
iżby one n~(awdę były odbiciem przebiegu
spraw gieł<!fwych. Opracowanie zasad reformy
powierzo~ komisyi pod przewodnictwem prof.

•

biny; ,jeżeli odmówią, każę mu ~'polecać się wzglę
dom pani dobrodziejki." Tylko sekret potrzebJly, potrzebny,." bo gdyby się przypadkiem do ...
wiedziała ta jędza Sępik, wszystkoby. w łeb
wzięło. Och! panie strzeż się tej baby, jak ognia. '
Co to za plotkarka. Brrr .... -Wstrząsnął się.- .
Ma cały legion plotkarek krakowskich do swego :
rozporządzenia. Jak dwana~cie miesięcy w roku,
tak ona ma dwanaście swoich przyjaciółek, które znOSzą jej wiadomości, a wzamian otrzymują
nowe od niej. Każda taka małpa ma jeszcze
swoich satelitów w różnych sferach, tak, że wiedzą prawie co kto do garnka sypie.
- No i pocóż pan taką babę przyjmujesz?
- Dziesięć lat się z nią. znamy. Handel
szedł mi wówczas jakoś ospale. Zgłosiła się do
nas i zaproponowała, że zwabi klijentelę. Czego
się kupiec nie chwyci, byle popchnąć handel.
Obiecaliśmy jej piętnaście g'uldenów miesięcznie,
a zgóry daliśmy na jakiś cel 50. Wyczytaliśmy
potem w gazetach, że państwo Szeper złożyli
dla Towarzystwa św. Wincentego a Paulo 25
guldenów, bo 25 w drodze wsiąkło, być mOże
w kieszeni samej panny Urszuli. Po miesiącu
klijentela zaczęła się poprawiać, a w rok tak ,się
wzmogła, że wyszliśmy z dużemi zyskami. Cho-dziła od znajomych do znajomych opowiadając
co to za towary sprowadzili Szeperowie: maslo
cudowne, kapary pachnące, kawę ('Jl/;ysto arabską,
N awet widziała, że księżnej kareta stała przed
moim sklepem. To poprawiło znacznie obroty,
ale i w domu wnios!:o nieporozumienia" Dzisiaj
nie wyparzysz baDy wrząc~ wodą" jak plusaka.
Przychodzi po swoje 100 guldenów co gwiddka,
a t eraz chce. jeszcze aby~my córkę za jej l)ratanka wyd 1.
(D. c n.).
I

ROZWOJ. a wicieli kancelaryi
epartamentu prze,roszonych". Czy po
ersburskiej wszczęta
odawstwa giełdoweJowo.
um skarbu donoszą, że
Jisyi ministeryum spraw
uiocie uporządkowania
iwłoce aż do czasu za~odawczej projektu walJowanego przez komitet

a it o
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LYDIT.
cl.terya wybuchowa Lydit tak się naLydd w hra.bstwie KeI?-t,~lb0'Yiem ta~
ci materyi. N18slychaneJ sile tej materyl
'J-ą anglicy sw.e .zwycięstw~ n~d. M.ahdiII?d arni, a teraz ' JUz z~czynaJą .lej yzywac
"li e przeciwko boerom, co dalo 'powod J<?u..-.lwi do ogroszenia prot.est~ przeCJ~ko ~n~lel
, lemu barbarzyl1stwu. Lydlt .uzywany Je~t me Jako
roch strzelniczy, bcz jako sila, rozsadzaJąca bomL:,-. Siła ta jest tak ogrom~a, .że ~omba 56-fu?towa,
rzucona w trzodę owiec, usr~llerCJla .natyc:hml.ast 8~
sztuk tylko przez nacisk pOWIetrza, me ramączadneJ.
l Ta
konferencyi haskiej radzono wpawdzle nad
usunięciem. bOJ:!lb takich, al.e rez~ltat obrad byr
ujemny. NIC WięC ze stanowiska mlędzy?ar.ocl?we
go prawa nie przeszkadza anglikom w uzycm srodków, wypróbo~anych pod Obdurmanem. Dotychczas obowiąZUje tylko konwencya z r .. ~868. zakazująca uży~ahia kul wybuch<?v.:ych mzeJ 400 grawagi. AnglIcy rzucaJą te~az JUz bomby o .45 funt.
wagi na boerów, ale jalws dotychczas z ~Ieszcz.e
góJnym skutkie~: Zapewne boerzy o~~o~ledzą I~
francuskim melImtem, bardzo malo rozmącym Się
od lyditu.
POLSKI FOTOGRAF w TRANSWAALU.
Jed~n ze znanych fotografów warszawskich
otrzyma~ świeżo list z Pret()ry~ o~ fotografa warszawianma p. Melecyusza DutkiewICza, syna ~m~r
lego niedawno w Warszawie fotografa l zalozyCJela już nieistniejącej firmy "Kloch i Dutkiewicz". Ziomek nasz opuścił Warszawę przed kilkunastu laty
i jako członek wielkiego Towarzyst:va fot<?gra~czn~:
go otrzymał" misye fachowe do Chicago I KalIfornu,
w 'roku zaś ~szlym do Nerczyl1ska. Obecnie, na
zlecenie swoje.) kompanii, p. Dutkiewicz utrwala
w kliszach epizod). z wojny angielsko-~oers~iej dla
użytku sztabu tra.ns~aalsklego, oraz pism Ilustrowanych w EuropIe.

•

Czwartek, dnia 4 stycznia 1200 r.

Niestety, najnowsze wieści nadeszle w dniu
wczorajszym do londyńskich dzienników porannych, przedstawiają rzecz całą w odmiennem
świetle. Albowiem naj prawdopodobniej generał
Jt'rensch nie zajął wcale Colesbergu. W ciągu
nocy nadeszły bo erom posiłki i przy icb pomocy
zajęli oni l powrotem pozycye, z których wyparci zostali i rozpoczęli ostrzeliwać kawaleryę angielską szybko strzałowemi działami, które, we:dle mylnych doniesień mieli im odebrać anglicy.
Była to więc niezawodnie zwykła taktyka
boerów, zastosowana w celu wciągnięcia genera-.
ła Frenscba w pułapkę.
W Natalu gen. Bullcr przygotowywa się podobno do stoczenia walnej bitwy nad Tugelą.
Będzie to jedna z naj zaciętszych bitew w .tej,
wojnie i bardzo decydująca. Boerzy silnie obwarowali grzbiety gór, panujących nad Tugelą na
przestrzeni 16 kilometrów i dobrze je obsadzili;
rzeka przytem wylała. Gen. Buller będzie więc
miał trudne zadanie i bardzo łatwo ponieść może
stanowczą' klęskę, która wszelkie dalsze jego
działania uniemożliwi.

Korespondent dzienników angielskich Winston
Churchill, wzięty przez boerów do niewoli i trzymany przez parę tygodni w Pretoryi, skąd uciekł
potem do Lourenso-Marques, utrzymuje, że boerowie jako żołnierze posiadają wielką wartość. Jeden boer równa się pięciu żołnierzom angielskim
i Anglia 'Ytedy tylko pobić może boerów, gdy
skoncentruje w Afryce 250,000 żołnierzy. Tylko
taka masa mogłaby przygnieść boerów i zmusić
ich do uległości, ale skąd wziąć tylu żołnierzy I
jeśli na 150,000 Anglia zdobyć się nie mogła.
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ku zachodowi swoje obwarowauia i zakładają
nowy obóz pod Springfieldem.
Londyn, 4 stycz~ia. Z Kapsztadu donoszą, że
90% farmerów holenderskich kraju Beczuana przystąpiło do sprawy boerow. Tych, którzy wzbraniali się przystąpić, wyrzucono z farm. Tytuły
własności dia sprzyjających boerom farmerów na
miejsce wyrzuconych wysta",iono w Pretoryi.
Cała fl:lktyczna władza w kraju znajduje sie
w ręk~ch afrykanderów. .Marki pocztowe krążą
z napIsem:
• Rzeczpospolita południowo - afrykańska" .
Londyn, 4 stycznia. W okolicy I Belmoutu
przyszło do starcia, w którem boerowie utracili

40

jeńców.

Bruksela, 4 stycznia. .Independeoce Belge" ,
podstawie informacyj z poselstwa transwaalskiego, twierdzi, że zwycięstwo generała Frencha
i zajęcie Colesbergu zo~tało przesadzone w raporcie angielskim. French rozbił nieregularne wojsko
boerów, lecz luźne oddziały holendrów z Kap·
sztadu. Z Frencbem prawdopodobnie połączyła
się część dywizyi Wanona, ponieważ raport
wspomina o piechocie, której Freneh zupełnie nie
~a

posiadał.

Pod Mafekingiem anglicy ponieśli bardzo poKomendant ich, Baden Powen,
wycieczki, która została odcięta
podczas powrotu do miasta.
Pekin, 3 stycznia. Kolumua piechoty fl'ancu~kiej wyszedłszy dnia 27 z. m. z Kwaugczewanu, posunęła się przeciw miastu Bugliokowi,
będącemu ogniskiem agitacyi i siedzibą podże
gaczy zamordowania oficerów francnskich. W d.
28 z. m. przyszło do. energicznego starcia z odPrzyjęcie noworoczne we Francyi.
działem 1500 ludzi milicyi chińskiej. Starcie
Przy:jęcie noworoczne w pałacu elizejskim
było bardzo pomyślne dla oręża francu8~iego.
odbyło SIę w sposób tradycyjny. Nuncyusz paChińczycy utracili przeszło 200~. zabitych, franpieski, jako senior ciała dyplomatycznego, wska- cuzi piętnastu zabitych i rannych.
zał na wystawę pow.szechną w roku 1900, która
Londyn, 4 stycznia. Dzienniki, rozbierając
przypomni ludom, że są ~raćmi.. Zaznaczywszy, mowę cesarza Wilhelma, wygłoszoną podczas
że otwarcie wystawy zbiega Slę w dacie z ro- . noworocznej uroczystości Ilztandarowej w zbrokiem świętym, wyraził mówca nadzieję, że Fran- jowni do oficerów, wykazują konieczność dla
cya nie Ilrzestanie i nadąl iŚĆ na czele cywili.- Anglii, zarówno jak dla Prus, skorzystania z dazacyi chrześciańskiej. PomyślD0ść Francyi jest nej .lekc~i i przekształcenia swej wojskowej ornieodzownym warunkiem dobrobytu całego świa gamzacyl.
Lizbona, 4 stycznia. W orędziu królewskiem,
ta i kościoła.
Prezydent Loubet oświadczył . w oapowiedzi, odczytanem na otwarcie kortezów, powiedziano,
iż wystawa w roku 1900, wspaniały ten obraz
że stosunki Portugalii ze wszystkiemi państwami
nauk, sztuk i przemysłu . . pozwoli rokować, że są serdeczne, przyczem wspomniano o odwiedziNiemiec, Anglii
w przyszłości potęga i wielkość narodów opierać nach Portngalii przez floty
i Francyi. Dalej mowa tronowa wspomina o posię będą wyłącznie na pokojowem współzawod
nictwie pracujących. Przyjęcie, jakiego doznało myślnjffi wyniku wyprawy do północnej części
że naród,
w całym świecie zaproszenie ze strony rzeczy- Mozambiku, przyczem zauważono,
pospolitej francuskiej do udziału w tym turnieju który potrafił ujarzmić tę ziemię dla cywilizacyi,
pracy, dowodzi, że inicyatywa nasza odpowia- znajdzie środki, aby ją utrzymać w rękach
Z placu boju.
i obronić. W końcu rozwija orędzie królewskie
dała dążeniom i nadziejom wszystkich ludów.
Po tylu klęskach ożywiła nareszcie ah~1ików . W końcu powiedział Loubet: Najwspanialszą na- plańy odrodzenia finansów.
grodą za gościnne przyjęcie, jakie naród nasz
wieść o dość waznem zwycięstwie w Kapla"4zie
i zajęciu miasta Colesberg. Jest to bardzo waŻhy ofiaruje zawsze innym narodom, będzie dlań
LISTA PRZYJEZDNYCH.
punkt strategiczny, leżący tuż przy linii kolei uznanie, iż przyczynił się w znacznej mierze do
HOTEL VICTORIA. Krauze z Warszawy - M:icheżelaznej, wiodącej 1. Kapsztadu do de Aaru i · w
~ieła zgody, w którem uczestniczą narody ca·
lis z Lublina - Taube z Mitawy - Balzam z Często
głąb rzeczpospolitej Ornuii do Bloemenfontein.
łegll świata.
chowy.
Generał Frencb, jt>ctyny nie rozbity je~zcze
HOTEL POLSKI. Sarzewski z Łasku - Łatkiewicz
z Piotrkowa - Grabiński z Mrogi-Dolnej - :Herb s z Toprzez boerów wódz augiel~lu, zostawiws1.y w Reudmaszowa - Kokowski z Warszawy - Sędzia MarkOwski
sburgu połowę pułku szkockiego i ,C?,ęść artyleryi
z Łasku - Dr. Nawrocki z Uęczycy.
konnej dla zatrudnieda nieprzyjaciela od frontu,
z drugą połową tegoż pułku, pięcioma szwadroDami jazdy, kompanią kflUllej piecboty i dziesięPetersburg, 4 Stycznia. .Praw. Wiestn." za. cioma działami w dniu 31 gruduia z. r. wyszedł wiadamia, iż od Now~o Roku st. st. rząd zaw kierunku Colesbergu. Po czterogodzinuym mar· cznie wydawać w Helsinsforsie gazetę rosyjską.
szu wojska angielskie zatrzymały się na ferm·e
Petersburg, 4 stycznia. 'R..iskup sufragan Niedziałkowski zatwierdzony zostal ~ako zarządzająMoyelers.
cy arcbidyecezyą mohil'ewską·
'
Następnego dnia a więc już w sam dzień
. Nowego Roku, Treuscb zajął wzgórza panujące
Wiedeń, 4 stycznia. W Kofiach 'Jt.ilka tysięcy
••
Dad Colesbergiem od strouy zachodniej i obszedł robotników w kopalniach węgla zaniec~o pracy. . . - Piotrkowska.Ni 115.
Przyjmuje
od
9-10
rano
I
od
3-5
pp.
prawe skrzydło nieprzyjaciela. Forpoczty boe- Skutkiem tego Grac został prawie bez,,;~~a.
Wiedeń, 4 stycznia. Na przyszły tydzien Qczerów zaskoczono z nienacka, pomimo to artylerya
ich żywo odpowiadała na ogień dział angielskich. kują utworzenia nowego gabinetu urzędniczegO,
Fl'ensch zmusił ją do milczenia i posunął się z ka- który zwoła konferencYę ugodową, a ewentualnie
jeżeli obrady tejże- wydadzą pumyślny rezultat,
waleryą i artyleryą na północ Colesberga, ku
wZ$órzu, panującemu nad węzłem kolei a zajęte radę państwa. Po uchwaleniu tycb ustaw, które
wynikną z uchwał konferencyi ugodowej, utworzy
mu przez liczny oddział boerów.
wyłącznie choroby kobiece i akuszerya
Przyszło do zaci~tej bitwy, boerz.Y oranscy
się mini.steryum parlamentu,rne.
pl'zyjmuje
codziennie od 9-11 z rana i od 4-7 po pol. .
Paryż, 4 stycznia. W sferach rządowych za·
bronili uporczywie każdego punktu, ale mim" f')
ll
Piotrkowska 123.
p,ewniają,
że
cesarz
Wilhelm
~
lecie
z~iedzi
wycofali ~~ zwol " . . . . . !
zajęli
e
r'"
~j_
stawę paryską. Przybędzie on z. wlelką świtą
w początkach czerwca do Hawru l stamtąd uda
~li
10.się do Paryża.
Londyn, 4 stycznia. Ministeryum wojny przycy
)er- jęło do służby po za grani,c ami Anglii 12 batalio·
Choroby wewnętrzne i dziecinne.
nów milicyi, z tych wyszle siedem do Kapsztadu .
• n~."l~ romarań
Londyn, 4 stycznia. Z obozu angielskiego pod
a. 8t:tnOWlą.C~ podęta:wę operacyjną dla od-

Ostatnie

ważną kJę~kę.
padł podczas

wiadomości.

~elegra~y.

Dr. A. SDŁDWIEJCZYK

Wyłijcznie

choroby .dziBCi i wewnętrzne.

Dr. S. Krukowski

Dr. WINCENTY GAJEWICZ
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