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Naj wyższy Ukaz Imienny

Dr. medycyny I. Łukasiewicz

do Senatu

Rządzącego.

Akuszerya.-Choroby kobiece.
Przyjmuje od godz. 8-11 rano I od 5-7

Celem ułatwienia wypłat i obrachunków pieniężnych, Uznaliśmy za pożyteczne puścić na nowo w obieg państwowe bilety kredytowe warto-

popołudniu.

PIOTRKOWSKA 101.

ści pięćdziesięciu

rubli, z zachowaniem ogólnych
zasad, wyłuszczonych w Ukazie Naszym z d~ia
19 sierpnia 1897 r. o trybie puszczania w obleg
biletów kredytowych.
Wskutek tego, zgodnie z wnioskiem ministra
skarbu, rozpoznanym w radzie państwa, rozkazujemy:
1) Po przygotowaniu państwowych biletów
kredytowych pięćdziesięciorublowej wartości, puścić rzeczone bilety w obieg.
2) Zawczasu, przed puszczeniem biletów
w obieg, powinien minister skarbu złożyć opis
sankcyonowanego przez Nas wzoru państwowego
biletu kredytowego wartości pięćdziesięciu rubli
senatowi rządzącemu, celem ogłoszenia tego opisu
porządkiem przepisanym, również postarać się o
zaopatrzenie we wzory nowego hiletu instytucyj
Banku Państwa i kas skarbowych, tak dla kierowania się przy obrachunkach pieniężnych, jako
też dla wystawienia w miejscu widocznem, gdzieby każdy mógł zapoznać się z temi wzorami.
Senat rządzący nie omieszka poczynić od niego
zależnych rozporządzeń celem wykoilania ninieiszego.

Dr. WINCENTY GAJEWICZ
Choroby

wewnętrzne

i dziecinne.

NOWY-RYNEK Ni Si

Dr. Jakób Kohn
przeprowadził

na ul. Zieloną Ni 7 do
domu Wintera.

się

836-2-2

Sokołowski

Kazimierz

ARCHITEKT
przeniósł !!Iwe biuro budowlane na ulicę Św. Benedykta pod Ni 29, (dom Hell8elera vis-a-vis
dawnego mieszkania).

BiJlro

Łódzkiej

Agentury
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ręką

Ubezpieczeń
przeniesione

zostało

na

ulicę Widzewską

Warcholstwo.

M 59

vis-a-vis Ctlrkwi. .

Dentysta Roman Ritt
od

dnia l-go lipca

przeprowadził

się

n a u I i c ę P i ot r k o ws k ą NI! 83,
vis-a-vis domu W -go Petersilge.
ZQby sztuczne z podniebieniem i bez, plombowanie
i różne operacye dentystyczne bez bOlu przy pomocy rozweselającego gazu.

KALENDARZYK TERMINOWY.
jutro.
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Czesława.
SALON artystyczny Bartkiewlczn, Zawadzka )6 3.
WYSTAWA sztuk piQknych, ulica Piotrkowska )i 81.
PANORAMA "BeUeem". (Narodzenie Chrystusa). Pasai Szulca 87.
TEATR LETNI Sellina przy ulicy KOllstantynowskiej.
"Lalka", operetka w <l-ch obrazach Audrana. Początek
o godzinie 8t wieczorem.
ĆWICZENIA sygnaliBtow pierwszych czterech oddziałów straży ogniowej ochotniczej, przy wieży III-go oddziału. Początek o godzinie 7ł wieczorem.

Na oryginale Własną JEGO CESARSKIEJ MOŚCI
napisano:
.
"AlIKOŁAJ".
W Carskiem Siole
d. 29 maja 1900 r.

Jak szara mc w złotolitej przędzy, tak
i warcholstwo przewija siEt wciąż przez całe
dzieje naszego narodu, paraliżując bardzo często
najlepsze chęci, najdonioślejsze czyny, wyprowadzając z wypadków i zdarzeń przeciętną o wiele
wiele odmienuą od tej, do której przez cicrnie
i głogi, przez trud i pracę, dążymy nieraz do
zamierzonego celu.
Że w kaidem społeczeństwie, w kaidem
stowarzyszeniu lub zbiorowisku ludzi, nawet zalwodem, aspiracyami i towarzyskiem położeniem
pokrewnych sobie, opozycya istnieć mUtli i powinna, nikt przeczyć nie moie. Jest ona nietylko
niezbędną, ale i konieczną, bo jak snop światła,
rzucony w ciemne kąty, rozjaśnia to. co rozjaśnienia. potrzebuje, wszechstronnie oświetla przedmiot i przez starcie się zdań, daje możuość jeżeli
nie zupełnego uniknięcia błędów, nieodłącznych
od każdej pracy ludzkiej, to przynajmniej znacznie o~łabia ich skutki.
Między atoli 0pozycYą racyonalnie prowadzoną i opartą na mniej więcej słudznych motywach
a warcholstwem istnieje cała przepaść, która nigdy niczem zapełnić się nie daje. Warcholstwo
nazwaćby można opozycyą dla opozycyi, niesfornością społeczną, nieugaszoną niczem chęcią
przeprowadzenia własnego zdania, opartego na
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niezmiernej dO,zie

zarozumiałości,

której ojcem

bezbrzeżna głupota. O ile oponent uczciwie myślący i mający na celu jedynie . dobro sprawy,
za którą walczy, rzecz swoją popiera motywami
i argumentami, skoro lIaś przekonanym zostanie
ustępuje z placu, o tyle warchoł walczy tylko
krzykiem i przekręcaniem faktów, za chwilę gotów zbijać to samo, za czem przed minutą gardłował, skoro tylko spostrzeże, że większość
skłania się na jego stronę, lecz nie daje mu
przeważnej roli w wykonaniu tego, co z jego
wypłynęło inicyatywy. Warchoł bowiem pracuje
zawsze tylko dla swojego ja, stara się o narobienie jaknajwięcej hałasu około swej osoby,

o zwrocenie powszechnej na siebie uwagi, której
niczem innem zwrócićby nie zdołał.
Jest to przecież jednostka w każdem społe
czeństwie niezmiernie szkodliwa, tamująca prawidłowy jego rozwój, zniechęcająca najdzielniejszych ~o pracy dla dobra ogółu, słowem działa
jąca wprost rozkładowo. Warcholstwo przytem,
przybierając na siebie pozory odwagi cywilnej,
imponuje tłumom zuchwałością swoją, pociąga
je łatwo ku sobie i z bitego gościńca łacno na
manowce sprowadza, tych zwłaszcza, co nie przywyk.li głębiej wnikać w treść rzeczy, nazbyt
czulI na puste, ale ładnie brzmiące frazesy biorą
się na nie, jak mnchy na lep.
'
Niestety choroba. ta, nawiasem mówiąc, jedna z naj zaraźliwszych, szerzy l!ię bardzo szeroko, skoro tylko podatny ku temu grunt znajdzie,
a gdzie lIzukać podatniejszego jak nie wśród ludu, w dziejach którego warcholstwo nieraz tak
bardzo wybitną grało rolę, że dzięki mu, w ni:.
wecz obracały się wysiłki ludzi dobrej woli i tych
dzielnych, których czyny wiekopmną okryły nas
sławą, a rezultaty ich. prac i trudów mogły być
O wiele donioślejsze, gdyby warcholstwo nie stawało w poprzek ich drogi.
To też tępienie tej strasznej w·skutkach wady narodowej niejako, należy do naj pilniejszych
zadań naszego społecznego życia, jest poniekąd
warunkiem jego zdrowego rozwoju.
Są rośliny, które niełatwo zniszczyć, odradzajl}
się one bowiem ze zdumiewającą siłą, dopókąd nie
zniweczymy. ich k?rzenia. Są wady społeczne,
które z komecznoścl aż do naj drobniejszych ich
szczątków niszc"yć należy, bo gdyby pozostawiono nietkniętym bodaj pyłek okiem niedostrzeżo
ny, wnet wypu&ci źdźbła i odrodzi /Się na nowo.
Do takich wad należy warchalstwo. której korzeń
niestety ~i~nie tkwi jeszcze w .g~ębi na.szej niwy
społeczneJ l przy lada pomyślmeJszej okazyi silne
pędy wypuszcza.
Ktokolwiek z badaczy społecznych wpatrzył
się pilnie i bezstrounie w życie 'rzemieślników
naszych, niezawodnie dostrzegł zdumiewający postęp pośród tych warstw, dzil! niewątpliwie tworzących ~ajzd~o~~zą i. n~jdziel.n~ejtlzą cząstkę narodu. NaJłatWiej l uaJwldoczmeJ daje sie to spostrzegać w cechach rzemieślniczych, środo'wiskach
w których koncentruje się niejako życie społecz~
ne naszego rzemieślnika, wraz z jego zaletami
i wadami.
Pomimo przestarzałych form, z jakich nasze
c~chy rzemieślnicze nie. z~pełni? jeszcze otrząść
SIę zdołały, coraz CZęŚCI el wybIegają one po za
ciasne swe ramy, usiłują wpłynąć na polepszenie
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dobrobyt~ rzemieślnika, na podniesienie
słowego i moralnego poziomu.
Nie słychać już prawie o owych

z nim przystąpili pp. Edward Wojniłowicz, ordynat Adam hr. Krasiński, Wiktor hr. Sołtan
i Stanisław Pietraszkiewicz. Nowe plany rzeźni
przesłano do zatwierdzenia. ministeryum, koszty
budowy obliczono na 1,200,000 rb. Budynki
zajmować będą 19 morgów gruntu, udzielonego
darmo przez zarząd m. Łodzi. Stanie na tym
placu czterdzieści kilka budynków; budową kieruje inżynier warRzawski p. Dubel1owicz.

jego umy-

tradycyjnych libacyach na sesyach kwartalnych, przy
wyzwolinach na czeladników lub majstrów. Niknie
i wygładza siEi przedział, istniejący dawniej pomiEidzy majstrem a czeladnikiem, czeladnikiem
a uczniem, wzajemny icb stosunek do siebie nabiera coraz wiEicej cech koleżeństwa, opartego
lla uczciwej pomouy młodszemu, by wyrósł z niego pożyteczny dla społeczeństwa człowiek, lecz
i tu zakorzenione warcholstwo dobre ch~ci i zamiary uczciwe lepszych jednostek paraliżuje i niweczy.
Niema prawie jednego posiedzenia cechowego, '/, ktorego sprawozdanie pomieszczono w gazetach, by do ich redakcyi nie napływały sprostowania i uzupełnienia, to ze strony starszyzny cechowej, to znów ze strony stowarzyszonych.
Wnikając w treść tych sprostowań przychodzimy do wniosku, że źródłem ich jest własnie
owo nieznośne warcholstwo, nie wahające się podawać błędnych informacyj lub też na niczem nie
"partych dprostowań, dlatego jedynie, że pewnemu odłamowi warchołów spodobało się sparaliżo
wać działalność lepszych jednostek, zniweczyć
ich popularność u ogółu, narobić około swej osoby krzyku, znieść niewygodną dla siebie uchwałę lub coś podobnego.
Z drugiej znów strony urzędy starszych cechów powinnyby starannie unikać wszystkiego,
co tylko daje żer warchołom i wystąpienia ich
przyobleka w pozory prawdy. Dlatego też sprawozdania z działalności cechów i obrotu ich funduszów powinny być przedstawiane w szczególowem opracowaniu tak dobrze pozycyi doehodu
jako też i usprawiedliwieniem rozchodu i ogłasza
ne w gazetach, które chętnie otworzą im swoje
szpalty.
Rzemiosła przy rozwoju miast i fabrycznego przemysłu nabrały niezwykłego znaczenia.
Dziś w wielu już miastach naszych, rzemieśln!k
tltanowi najważniejszą i najliczniejszą część rdzennej ludności, jej podściół, a wiEic tem samem zasługuje na to, by zajęto siEi pilnie jego potrzebami, jego kulturalnym rozwojem. Łączna praca
wszystkich musl wr.eszcie pożądane wydać owoce a skoro rzemieślnicy wyplenią z pośród siebie
doszczętnie wstrEitny chwast warcholstwa, wtedy
naprawdę staną się naj dzielniejszą i naj zdrowszą
cz~ścią narodu.
St. Ł.

Bilans Towarzystwa górniczego CZEistochowskiego. W nr. 22 n Wiesł.nika finansów· ogłoszo
no bilans za 1899 r. (za czas od 21 czerwca
1899 r. do 1 stycznia' 1900 r.) nowozawiązanego
Towarzystwa górniczego częstochowskiego. Towarzystwo za czas sprawozda wczy dało zysku
6820 rb., pr~y kapitale zakładowym rb. 200000;
z tego po potrąceniu 341 rb. na kapitał zapasowy. 341 rb. na wynagrodzenie członków zarządu
i 1138 rh. na amortyzacyę, pustanowiono prze·
znaczyć 5000 rb. na dywidendę, czyli 2 i pół
procent.

nLira". W niedzielEi dnia 5 sierpnia o godzinie 3 popołudniu wyznaczono w sali hotelu
Manteuff1a pierwsze ogólne zebranie członków-za
" Z bibliografii. Dr. Cteslaw Stankiewicz wyłożycieli łódzkiego rzemieślniczego Towarzystwa
śpiewu chóralnego n Lira· .
' dał w Łodzi książkEi p. t. "Retroversio· flexio ateri",
opisującą 40 wypadków chorob kobiecych, w któPorządek dzienny bEidzie nastEiPujący:
1) Odczytanie ustawy, 2) odczytanie regula- rych okazała się niezbEidna operacya. KsiążkEi
minu, 3) wybór prezesa, wiceprezesa, kasyera, tEi poświęcił autor uczestnikom sekcyi ginekolosekretarza, gospodarza i dwóch członków, 4) wy- gicznej IX zjazdu lekarzy i przyrodników p'llskich
bór dyrektora, 5) kwestya najmu lokalu, 6) kwe- w Krakowie.
Rzecz pisana jest dla specyalistów, a wszyststya ułożenia budżetu na rok 1900/1901, 7) wniokie operacye dokonane zostały po większej cz~ści
ski Atowarzyszonych, 8) przyjęcie rachunków.
W Kwestyach nLiry· przed zebraniem można w Łodzi, przeważnie w szpitalu św. Aleksandra,
siEi zwracać do p. Paszczyńskiego, ul. św. Bene- między rokiem 1895 -1900. Większa cZEiŚć operacyj przypada iednak na dwa ostatnie lata,
dykta X!l 14.
Nie możemy w piśmie codziennem oceniać bliZmiana siedziby. Drugie łódzkie Towarzy- żP.j tej
książki, musimy jednak zwrócić uwagę
stwo oszczędnościowo-pożyczkowe przeniosło się
na
to,
że dr. Stankiewicz dokonywa zawsze ope·
do własnej siedziby przy ulicy Mikołajewskiej
osłoniwszy wpierw własną głowEi i zakrywXg 31. W tych dniach odbędzie siEi poświęcenie racyj
szy
usta
od powiednią przepaską. n PostEipowanie
lokalu.
to ma z jednej strony na celu ochronę od zakaWęgiel.
W czoraj do Łodzi przybył pierwszy żenia ze strony jamy ustnej, z drugiej posiada
transport wEigla kamiennego z Anglii. Sprowadziło zaletę, iż siEi mniej rozmawia, na czem zyskuje
5 wagonów tytułem próby akcyjne Towarzystwo szybkość i dokładność wykonania.
I. K. Poznańskiego.
Przepaska ta pomysłu pani Turskiej odpowiaWęgiel ten, jakkolwiek jest znacznie droż da wszelkim wymaganiom, jest łatwa w użyciu,
szy, jest o wiele lepszy i odznacza się niezmierną nie obsuwa się, nie gniecie twarzy, zrobiona jest
ścisłością. Jeżeli okaże siEi praktycznym, to znajz g-azy hygroskopijnej podwójnie wziętej, obejmudzie łatwo zastosowanie w naszym przemyśle.
je 16 centymetrów szerokości i 75 długości, z dwoW ęgiel ten przewożą statkami do Gdańska, ma tasiemkami po końcach i ' każdorazowo przed
skąd koleją idzie już do miejsca przeznaczenia,
użyciem podlega wyjałowieniu".
z czasem jednak ma " być s!lrowadzany Wisłą, co
Książka napisana jest z wielką sumiennością,
obniży znacznie jego cenEi.
a wydana w drukarni Brzozowskiego i S-ki barBank Państwa wydaje przemysłowcom i han- dzo starannie; zawiera kilkanaście rysunków obja·
śniających tekst.
dlującym -a także bankierom podczas zebrań
giełdowych przekazy w walutach obcych od
Teatr w Leśniczówce. Szczupłe grono artydnia 18 lipca r. b. po kuraach następujących:
stów dramatycznych stałej naszej sceny zabiega
Berlin
dł. 45.82! krt. 46.30
jak może, aby jakoś przelatować i d,obić siEi do
Paryż
dł. 37.40~ krt. 37.70
chwili rozpoczęcia sesonu zimowego. Ze idzie im
Londyn
dl. 9.39t krt. 9.47
opornie, że grosz nietylko nie przelewa się w kaWiedeń
dl.
krt. 39.15
lecie, ale n::Lwet dość mu tam lużpo, rzecz wiaAmsterdam
dł. 77.75
krt. 78.50
doma. '1.'0 też już choćby z tej racyi, widowiska
Krony duńskie
52.10.
teatralne, w soboty i niedziele urządzane na LeCzęstochowa-Herby. Projekt budowy kolei
śniczówce przez artystów
łódzkich, poprzećby
z Częstochowy do Herbów ostatecznie zatwier- należało gromadnie, temhardziej, że widowiska te
dzono_
mają i odwrotną bardzo sympatyczną stronę.
Grono fabrykantów częstochowskich, jak Leśniczowka leży w dzielnicy pozbawionej wszelpisze "Tydzień", udało się do ll1inisteryum, oraz kich w porze letniej rozrywek i to w dzielnicy
do zarządu kolei z prośbą o zamianEi siły po· fabrycznej dośc ludnei, w miejscu ustronnem,
ciągowej elektrycznej na parową, oraz toru wąz
zdala od gwaru miejskiego. Uszlachetnienie tego
kiego na normalny.
zakątka przez wprowadzenie widowisk teatral-

Rzeźnia miejska. KoncesYEi na budowEi i prowadzenie rzeźni w Łodzi otrzymał, jak wiadomo
)I. Ksawery Jelski z Mińska.
Obecnie do spółki

oczach, gdy przelotnie spoJrzała na niego, zabłyznów, jak się Niechlndo~owi zdawało, jakiś

83)
Hrabia L. N.

JW 163

Czwartek, dnia 19 lipca 1900 r.

snął

Tołstoj,

zły błysk.

- Dlaczego ja mam dać pani pokoj?
- No, bo już tak.
- Dlaczego tak?
Ona spojrzała na niego znów tem, jak mu
Pmcieść w 3 c'Męściaclt.
siEi zdawało, złem spojrzeniem.
- No, tak, ot, zostaw mnie pan, ja panu
Tlómaczenie z rosyjskiego.
mówiEi szczerze. Ja nie mogę. Niech pan o tem
całkiem zapomni, - szeptała drźącemi wal'gami.(Dalszy ciąg - patrz ]i 160).
Naprawdę. Bo lepiej ... powieszę się.
Widzieć się można, rzekł dozorca Niechludow czuł, że w tej odmowie była owa
ty lko pieniEidzy nie można dawać, jak już pana nienawiść dla niego, owa nieprzebaczona wina,
prosIłem.. A co do pozwolenia przeniesienia jej
ale było coś jeszcze więcej, to coś wielkie i waż
do szpitala, jak pisał jaśnie wielmożny pan, to ne. To zupełnie spokojne potwierdzenie jej pomoznaby to zrobić i lekarz siEi na to zgadza, przedoiej odmowy, co rozproszyło w duszy Nictylko ona sama nie chce, powiada: A czy mnie chludowa wszelkie wątpliwości i podejrzenia, i poto niewola sprzątać po parszywych! To proszę wrócił mu dawny poważny, uroczysty i radosny
księcia pana taki naród, dodał.
nastrój duszy.
Niechludow nie odrzekł nic, tylko pl·ORiI, aby
-Kasiu, jak mówiłem, tak powtarzam raz
mógł się prEidzej zobaczyć. Dozorca wyprawił
jeszcze - przemówił niezwykle poważnie. - Ja
posługacza i Niechludow wszedł za nim do puprosxę cię, abyś za mnie wyszła. A jeśli ty mllie
dtej zupełnie żeńskiej poczekalni.
, nie chcesz i dopóki nie zechcesz, tak jak przedMasłowa już tam była i wyszła z za kratek
tem, będę tam, gdzie ty bEidziesz, i pojadę tam,
cicha i trwożna. Podeszła blizko do Niechludowa kEidy ciebie powiozą.
i unikając jego wzroku, wyszeptała:
- To pańska dobra wola, ja nic więcej
ProszEi mi wybaczyć, ja onegdaj mówiłam nie powiem, - odparła i usta jej znów zadrżały
źle, bardzo źle.
lekko.
- Nie moja. rzecz przebaczać pani...On także milczał, czując, że nie będzie miał
przerwał jej Niecbludow.
siły mówić dłużej.
- Ale zawsze ... już tak ... niech pan mnie
- Ja teraz jadę na wieś, a potem pojad~
zostawi, - dod~ła po chwili i w skośnych jej l do Petersburga, - przemówił nakoniec, opano-

l

I wawszy

wzruszenIe. ~ Będę pami~tał o pani,
o naszej sprawie i da Bóg, wyrok zostanie odwołany.

- A jak nie odwołają, to mi wszystko jedno. Jeśli nie za to, to za przeszłe życie należy
mi siEi kara, pówiedziała i Niechludow widział,
jak wielkim był jej wysiłek, aby powstrzymać
cisllące się do oczu łzy.
- Cóż, widział pan Mieńszowa? - zapytała
nagle, cbcąc pokryć swe pomiEiszanie. - Prawda,
że oni niewinni?
- Ja też tak sądzę.
- Taka miła .starowina, taka dobra-ozwała się po chwili.
Niechludowopowiedział jej wszystko, co
słyszał od Mieńszowa, i spytał jeszcze, czy Jej
czego nie brak, odpowiedziała, że jej nic nie po·
trzeba.
I znów zamilkli.
- A co do szpitala, - rzekła nagle, obrzucając go spojrzeniem swych skośnych oczu, to ... jeśli pan chce, to pójdę, a wódki... także pić
nie będę.
Niechludow nie mowiąc nic, popatrzał jej
w oczy. Oczy jej uśmiechały siEi.
- To bardzo dobrze, - wyszeptał cicho.
- Tak. ona jest zupełnie inna, inna istota,myślał Niechludow, doświadczając po dawnych
wątpliwościach
nieznanego mu dotąd zupełnie
uczucia wiary - w potęgę miłości.

I'
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*
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nych w dobreJ' obsadzie, dostarczenie całej tej
dzielnicy miłej i kształcącej sma.k estetyczny
rozrywki, jest to doprawdy zadam e ze wszechmiar zalIługujące na poparcie.
W nadchodzącą sobotę ma się ukaza} w ~eśniczówce popularna "Małka Szwarcenkopf , w me-

odeski og ł OSI'} upa dłoŚ'c k UpCOWI. Mar k us o wi Ru ten b ergowI..
Z wystawy sztuk pięknych. Z powodu. zupelnej zmiany obrazów "Wystawa sztuk plę~;
nych" przy ul. Piotrkowskiej N.! 31 przez dz~s
i jutro będzie zamkniętą i otworzoI!ą ~ostame
dopiero w sobotę o godz. 12·ej w pvłudme.
Ćwiczenia. W sobotę dnia 21-go lipca r. b.
o godzinie 7 1/ 2 wieczór odbędzie się ćw~~z~nie
III oddziału przy fabryce p. Augusta Harttga;
punkt zbol'Dy w domu rekwizytowym III-go od-

dzielę zaś "Koziołki".

Teatr letni. Jak było do przewidzenia, "Lal·
ka" zdobyła sobie uznanie wśród szerszej ~ubli:
czności łódzkiej, pomimo że od soboty ubIegłej
nie schodzi z afisza i graną będzie codziennie aż
do niedzieli włącznie. Na skraceniach, które

przys. Chotkowskiego, wskazała na szereg uchyprawnych ze btl'OUy zjazdu, dowodząc, ~e
aczkolwiek akcya wzajemna w sądach 'pok~J~
może być istotnie zadyktowana,. al~ memmeJ
muszą tu być zachowane wszel~le for~alno~cI
prawne, a przedewszystkiem pOWlllUy byc wnlesione odpowiednie opłaty _ wpisy. W danym
wypadku Landau, który jedynie d~a zwłoki i uchylenia sie ostatecznie od zapłacema długu, wy todziału.
czył be~zasadną i nieistniejąc~ faktycznie akcyę
Okólnik. P. gubernator piotrkowski rozesłał powinien był nas~mprzód. wmeść. opł~ty, _a dopódo naczelników powiatowych. policmajstrów i ki tego nie uczymł, sędZIa pokOJU me mIal żad
prezydentów miast: Piotrkowa, Łodzi i Często- nej podstawy prawnej uznać akcyę z~ prawidło
chowy okólnik w sprawie opłat podatku kwaran- wo wniesioną i podlegającą rozpoznamu, lecz potannego od bydła rogatego, przybywającego, z C~- winien był pozostawić ją bez skutku.
sarstwa do Królestwa. Wskutek rozporząazellla
Na te wszystkie uchybienia wskazano w skarministeryum spraw wewnętrznych, J. O. generał- dze incydentalnej do zjaz~u sędz.iów pokoju, le.cz
gubernator warszawski w. dniu 18. czer~ca r. b. nie zwrócono na to żadnel uwagI. Senat, pOdZl~
zawiadomił gubernatora plOtrkvwsklego, IŻ l.. mo· lając powyższe wywody, decyzyę zjazdu sędziow
cy Najwyższego zatwierdzenia, postanowienia b. pokoju m. Warszawy (o umorze~iu sprawy). uchyrady zarządu Królestwa Poskiego, przybywaiące lił i nakazał powtórne osądzeme sprawy ~~nemu
do granic gubernii kraju nadwiślańskiego wszel- sądowi, t. j. zjazdowi l-go okręgu gubernn warkie bydło rogate, za wyjątkiem zwierząt, nal~żą- szawskiej.
cych do wojska i idących razem z wojskIem,
Z ruchu uJicznego. Dlaczego wozy ładowne
powinno opłacać się podatkiem kwaranta~nym, nie ustępują przed tramwajami z drogi, ułatwia
w punktach ostatecznego naznaczenia ZWierząt, jąc sobie, wbrew przepisom, jaz.dę po szyna~h?
w razie niezapłaceniauprawnionego podatku przy
W ten sposób jazda tramwaJ~ml na takICh
wejściu zwierząt do Cesarstwa. Stosow~ie do ulicach jak Piotrkowska, Dzielna, Średnia zostaje
postanowienia b. rady zarządu w KrólestwI~ Pol- co krok tamowana. A wszakże ist~ieje przepis,
skiem, od każdej głowy bydła rogatego polIczono nakazujący policyantom pilnować, ab~ wozy ła
podatek kwarantanowy w rozmiarze 50 kop .. Na- downe nie zajeżdżały tramwajom drogl.
stępnie rada zarządu Królestwa, wskutek NaJwyWczoraj były dwa wypadki najechania ważej zatwierdzouego postanowienia z dnia 8 lutego gonów tramwajowych na wozy ładowne. Na
1866 r. zmniejszyła podatek ten do 30 kop. od szczęście wypadki te nie pociągnęły za sobą
sztuki.
dotkliwych skutków.
z chwilą wszelkiego
wydania nowych
przepiPodatek. DowiaduJ'emy si l't\ że ministeryum
sów Obecnie,
o transportowaniu
bydła rogatego
skarbu
zamierza opodatkować paszporty zagraniczi owiec w obrpbie Rosyi europeJ'skie; i niektórych
't
J
ne
drobn
st opłat R na rzecz instytucyj dobroczynmiejscowości azyatyckiej, do wielu punktów wy'l
'l
ładunkowych gubernii piotrkowskiej dostarczane nych.
Domy łódzkie. W roku przyszł~m kilkau~ś:
są z różnych miejscowości Cesarstwa, znaczne cie domów, położonych przy ul. PlOt~kowskleJ,
partye wszelkiego bydła rogatego, w części t!l~o które w ostatnich czasach przeszły w mne ręce,
opłacone
podatkiem
kwarantanowym
przydoweJścIU
do Królestwa,
w czpści
zaś przybywając
miejsc przebudowane maJ'g' l być :gruntownie z uwzglpd't
't
nl'-eniem naJ'nowszych wymagań,' mie.dzy innemi
Przeznaczenia, nieoplaciwszy podatku.
zaprowadzone być mają wodociągi i kanalizacya
tego p.ażeby
gnbernator
piotrkowski
po- w ten sposób, ażeby w przyszłości -zastosowane
leca Wobec
okólnikiem,
zaopatrzyć
się w odpowiednie kwitaryusze, oraz zakomunikować wszyst- być mogły do wodociągów i kanalizacyi miejkim
i
skiej.
handel bydłem rogatem, że od wszelkiego byNosacizna u koni. Zdarzało sili, iż konie,
dla rogatego, przybywającego z Cesarstwa do dotknięte nosacizną, podlegające stosownie do
.. . k
k"
- .
ł
przepisów niezwłocznemu zabiciu, właściciele ich
granic gubernll pIotr ows lej I me op aconego
.
k
l'
t'
d
l' P
•
K
ól
d
tk'
k
sta.ranme
u rywadI,' a nas ępme
sprze
awa I. . 0przy wejŚCIU do r estwa po a lem
waran-.
k
.
.
meważ
tego rod zaJu
prze .roczema,
przeciwne
tannowym, wspommany
po d ate k b ę d'
zle ś'
cIągany
. .
lk
.
na rzecz skarbu, w punktach ostatecznego na- przepisom, utru UlaJą znaczme wa ę z nosaCizną
znaczenia zwierząt, w wysokości 30 kop. od i nłatwiają jej rozszerzanie się, przeto inspektor
każde.i sztnki bydła rogatego.
weterynaryi polecił wszystkim lekarzom wetery.Powyższy podatek ściągać będą weteryna- naryi w gubernii piotrkowskiej, iżby, w razie
rze
stacyami
W enich nosaciz.ny u koni, .
terynarze ci posiadać będą odpowiednie kwita- miast I obowiązkowo odsyłalI chore kome z ICh
ryusze.
właścicielami lub zastępcami do władz policyjPożar. We wsi Radogoszcz, w stodole Jana nycb.
Stasiaka wynikł pożar, który przerzucił się na
Jagody. W lasach okolicznych jagody (czer.
sąsiednie zabudowania gospOdarcze i dom miesz- ' nice i poziomki) obrodziły dosyć obficie. Na
kalny Piotra Grzymały. Pożar strawił doszczętnie miejscu czernice kupować można po 2t do 4 k.
budynki, ubezpieczone w rządzie gubernialnym kwarta, poziomki zaś po 4-? kop. W Łodzi,
piotrkOWSkim. Straty obliczajllr na rubli 1,500. pomimo dostawy znacznej, płacI~ trz~ba za czerPrzyczyna pożaru nieostrożne obchodzenie się nice po 8 do 10 kop. a za pOZIOmkI-po 10 .do
z ogniem.
15 kop. za kwartę.

poczynił ołówek reżysera, całość zyskała bardz~

dużo, akcya bowiem się ożywił~, na?rała pe~neJ
jędrności i co najwainiejsza WIdOWIsko konczy
sie przed dwunastą·
• P-na Chavo w roli

tytułowej, ktorą owła-

dnęła już najzupełniej, co dzień swobodniejs~a,

co dzień prawie nowym szczegółem. urozmalc~
swoją rolę a wszystko razem zlewa SIę w całośc
tak składdą , że doprawdy powi?szo.wać mo~na tej roboty artystycznej uzdolmoIle,l. wodewl:
Hstce. Akt drugi, najlepszy ze wszystkIch, .budzl
Wśród publiczności wielkie zainteresovyame, a
znów wielbicieli pięknego śpiewu męskiego zadawalnia i interesuje dzwięczny, dobrze postawiony i o I'zerokiej skali głos p- Dolskiego, k.tóry
rolę ojca Maksyma gra bez za~zutu; .lecz Jako
energiczny przełożony pustelul moze ze~h~e
wpły~ąć na swych podwładnych, ?y pozbylI .Slę
pretensyi światowych i zrozumielI raz przeCIeż,
że wykrętne wąsiki, mnszki i hiszpanki, dob~e
dla frantów wielkomiejskich, nie licują z sukm~
pustelniczą i do wysokiego stopnia szpecą całośc
Htarannie wystawionej operetki. Niech ich przekona wreszcie, że nieposzanowanie sceny nawet

.

chórzyście ubliża.
..
h
t Z rynków pieOlęznyc.

N.a ryn.k u be~ l"
mil k'~m
.
.
tr
ale
wybItna
mechpc
do lUute rzymuJe
SIę wy w .
.
't
Ó 1• w skutek tego wystppuJe znaczne zares w
't
ofiarowanie gotówki. Bywają dni, w. kt?ry~h
trudno ulokować na dzienny procent mewlelkle
nawet sumy. W tych waruukach kapitaliści
zwracają do Anglii, Francyi i St. Zjednoczonych
k·
. . t e, g d y s t opa pr oc entowa
pożycz
W
tych lkraJz8CIągmę
'ach różuiczkowała o kilka procentów. Dowóz złota do niemieckiego banku pańl .
t ł
stwa UB a zupe Ule
w OS t a t n i m t y godniu: Jak
wiadomo niemiecki bank państwa pOWIększył
o 60 miL m., tak,
obecnie
swe
zasoby metaliczne tej instytucyi są wI~ksze od
zeszłorocznych o tym czasie.
Na rynku londyńskim niepomyślne wiadomo J. cl· z ChI'n l' trwal'g-cy WCI'RŻ ogromny odpływ
II
'l
' l zwyżkA stopy prozlota do Francyl' wywl)łaly
centoweJ' na wolnym rynku. PieniRdz... 3-miesi pcz7
'l ł
'td
ny kosztuje 2 / 8%, przy tern nie ta~ atwo go o.:.
stać. Zwyżka stopy procentowej przez bank angielski nie należy do rzeczy nieprawdopodobnych.
Lecznica dentystyczna. Ordynator łódzkiej
lecznicy chorób zębów i jamy ustnej. lekarz dentysta p. Feliks Kohn wyjechał do Krakowa na
zjazd lekarzy i przyrodników polskich, na którym odczyta parę referatów z dziedziny hygieny
zębów i jamy ustnej.
Na wystawie zaś lekarskiej, urządzonej z powodu zjazdu, lecznica łódzka umieści kilka ciekawy ch okazów z dzielnicy plombowania zębów
i tecbniki dentystycznej.

zap~sy złota

i z;azd
se.dziów pokoju.w 2 tinstancy.i uwzg.lędniJ
t
ły tę akcyę wzajemną l pos ę~owaDle w ej aprawie umorzyły. Skarga kasacYlna obrońcy, adw.

ż~

rzeźnikom

zawiadujący

przedsiębiorcom, prowadzącym

wyładunkowemi.

Wyjaśnienie prawne. Ciekawą i zasadniczą
kweatyę rozstrzygnął świeżo Senat na jednej

Handel trunkami. Ministeryum skarbu, ma
zamiar wzbronić osobom prywatnym, otwierania
i utrzymywania hurtowych składów piwa i miodu,
z browarów i miodosytni miejscowych.
Angielski syndykat bałachański otrzymał pozwolenie na dZiałalność w państwie rosyjskiem,
celem eksploatacyi wydzierżawianych od skarbu
pokładów nafty w Bałachanach.
Dyskonto prywatne na rynku berlińskim obniżyło się o 1/8% na 4%.
Towarzystwo fabryki wyrobów wełnianych

z ostatnich kadencyj. Przedsiębiorca robót ziem'nych, Zygmunt Sywczyński, nie mogąc dobrowolnie odebrać należności od właściciela dwóch kamienic w Warszawie (ul. Kaliksta i Nowowiejska)
Hersza Landaua wystąpił przeciwko niemu przed
sędziego pokoju z powództwem cywiluem o zasądzenie rb. 144, jako reszty należności, pochodzącej z większej sumy - rb. 600. Landau, broniąc się i zwlekając ciągle z zapłatą, odpierał
T
zasadniczość powództwa,
a przedewllzystkiem
ok
odwlec wszystko do
pok
apI a u a cyJnego z
mI . na
mI . r .
dyktował przez usta rzecznika swego akcyp wzak
k'lego B an k u pans
' t wa s tWler'
ł J·emo g., przewyższaJ'gcą rb. 300 i prosił o umorze't
"
Wy az D1emleC
k
17
860
000
'Z
'l
dza. pop.rawę zapasu ruszcowego o
"
nie sprawy, jako niepodlegającej kompetencyi S~m. l zDlżkę portfelu wekslowego o 50,765,000 m. dów pokoju, lecz ogOlnych, przez rozmiar wy toNiewypłacalności. Nad interesami kupca odes- ! czonego pow ód ztwa wzajemnego.
.
'
Z a d y k ~o~awszy. a k cyę. L. an d~ll .me ty l k
'
kiego S. Notowicza zaprowadzono administracyę· 'l
o Dle
Charkowska kompania akcyjna bandlu wełną li· złożył późDleJ (w. cIągu. 7 dm) pJśmJenny.ch dokwidnje swe interesy. Z likwidacyi wypadnie po wodów, ale też Dle wDlósł prawem przepIsanych
48 kop. za l rubla na akcyę. Sąd okręgowy opłat, czyli wpisn. Sędzia pokoju, jak również

ho.rtntłon trzymało p~zw~~enie ~a .)Ow~fikszenie cbcąc

i

bień

nieskończoności,

wykry~ia pr~ez

naty~h-

Amator róż. Wczoraj rano, dziewczynę idącą do Łodzi z koszykiem róż, zatrzymał jakiś
wyrostek przy szosie Konstantynowskiej i zagroziwszy, że ją pobije, zabrał jej koszyk i umknął.
Nasze przekupki. Kilkanaście osób przypatrywało się wczoraj przekupce siedzącej z owocami przy ulicy Południowej, jak przepłukiwała
gruszki i jabłka w cuchnącej wodzie, płynącej
rynsztokiem. Mowiła, że robi to dlatego, żeby
owoce świeżo wyglądały.
Kradzież kamieni. Niektorzy włościanie ze wsi pobli-

Bkich naszego miasta, jadąe do Łodzi lub z powrotem,
i

Kkrj.alkduuą ta~~:ie~:óż~~~ya:~~~~~i Pp::yy1~!Oy~:~~ ~~c~!.~~:~i

do odpowiedzialności.
Spłoszeni. W tych duiach
po goclzinie 5-ej rano, złodzieje
clrzwi do przedpokoju w mieszkaniu adwokata tutejszego p. N. Podezas tej operacyi
nadszedł stróż domu, którego zobaczywszy złodzieje ueiekli.
Pokąsana
przez Widarczyk,
konIa. We wsi Zabieniec,
powiatu
l1aryanna
lat 46, .przcchodz!tc tuż około konia, została przez niego ukąszona w polic~ek. Pokąsanej udzielił pomocy felczer. Chorą po opatrzeniu rany, odesłano do szpitala.

usiłowali wyłamal\

łOdzkiego

licząca
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i skoczmy do sta·
b. kapelan w
w roz-

"Wiesz co, weźmy się za ręce
wu. Czego się boisz? To nie boli; zamkniemy
oczy i już".
Tamta na propozycyę się nie zgodziła, a to
Lustracya domów. W roku 1901 odbędzie biedactwo, widać, jak rzekło, zrobiło.
!!ię zwykła lustracya nieruchomości
miejskich,
Szukano jej przez czas jakiś, aż wreszcie
r elem oznaczenia wysokości podatków skarbo- kiedy o niej zapomniano, przyszła nawpół już
wych i mie.iskich. Podczas. ostatniej lustracyi przegniłem ciałkiem stanąć przed sumieniem wyw roku 1896 na ogólną liczbę 4,334 wykazów, rodnej matki.
magistrat uznał za prawidłowe tylko 377, w poFakt ten znęcania się nad dziećmi wcale nie
zostałych zaś dochód nieruchomości
wyka'7.ano oderwany. Była np. na ulicy Brzostowskiej
o 3,052,207 rubli mniejszy, niż był w rzeczy- praczka, która, aby się przypodobać drugiemu
VI i~tości.
Dzięki wykryciu tych niedokładności,
mężowi, dzieCKO własue nielitościwie biła, na noc
wpływy vodatków skarbowych i podymnego od
układała do sluzynki o wiele dla niego za krotroku 1897 powiększyły się 114,457 rb. Utrzyma- kiej, nigdy mu trochy ciepłej strawy nie dawała,
nie komisyi lustracyjnej i urządzenie lustracyi i tylko litości sąsiadów biedna ofiara zawdzię
kosztowało 9,450 rb.
W roku 1896 lnstracyi czała utrzymauie nie długiego żywota.
podlegało 5,098 nieruchomości, w roku przyszłym
A wogóle, czem proletaryat dzieci swe wykomiijya będzie miała do obejrzenia około 6,000 chowuje jeśli nie paskiem, kańczugiem, a często
domów w Warszawie, Pradze starej i nowej, na i kijem?
Szmulowiźnie, Targl,wku, Kamionku i t. d.
Na
Nie zawsze się to dzieje za sprawą zlej woli:
wynagrodzenie urzędników magistratu ; komisyj czasem się dla dzieci zapracowują, a kańczug
sprawdzających wykazy, magistrat wyasygnował
i pasek robią swoje, bo im się to jedynym środ
z funduszów miejskich 10,450 rb.
kiem wychowania zdaje.
Szewc np. jeden liczną swą gromadkę pocię
Do Czerwińska. W przyszłą niedzielę parostatek "Płock" wyruszy z turystami do Czer- glem jedynie w rygorze utrzymuje, a im bardziej
wódką ma zaprószoną czuprynę, teru gorliwiej
wińska.
Wycieczka potrwa od godziny 9 ej zrana edukuje.
Obiecujemy sobie, że przyszłe pokolenie jado wieczora i obejmie miejscowości nadbrzeżne,
śniej będzie miało w głowie, mamy bowiem wiwypadające po drodze, jak Jabłonna i Zakroczym,
doki szkoły sukcesorów Landsberga, szkoły hangdzie parostatek będzie zatrzymany.
dlowej,
a zatem uietylko tyle dzieciaków bez
Osobist~. Profesor Julian Kosiński wyjechał
poniewierać
się nie będzie, ale nadto na
nadzoru
do Londynu, a stąd udaje się na zjazd lekarski
i hygieniczno-dermog,·aficzny do Paryża . - Bawi lepszych chyba wychowawców wyrośnie.
Zyskujemy też tak niezbęduą dla klasy row Warszawie prof. Marceli Nencki z Petersburoch!"onę katolicką (ewangelicka powstała
boczej
ga. -Gość w towarzystwie brata, d-ra Leona
N enckiego 'J:wiedził wczoraj instytut szczepienia już dawniej), która, dzięki ofierze ks. kanonika
ospy dora Tch6rznickiego, przyczem udzielał Zajca 500 rb., poświęconych na ten cel, zbawienswoich rad i wśkazówek. Prof. Nencki odjeżdża ne swe zadanie niebawem już pełnić zacznie;
do Krakowa, gdzie wygłosi odczyt na zjeździe program jej, początkowo ciasny, z czasem chyba
da się rozszerzyć .
lekarzy, następnie uda się w dłuższą podróż. Tymc'1,asem Towarzystwo dobroczynności, któProf. dr. Ignacy Baranowski wyjechał do Krarego oua jedt odroślą, akcyę swą ratunkową pełni
kowa na zjazd przyrodników i lekarzy.
gorliwie: przez całą zimę 130 rodzin otrzymywaUpadłość . Sąd handlowy warszawski na
ło co tydzień zapomogi w naturze, które za kartposiedzeniu z dnia 11 lipca ogłosił upadłość Cy- ką k s. . proboszcza, pastor& i innych świadomych
wii Klepfisz (Krochmalna 7).
stosunków cdonków. w sklepach spożywczych
Sprawy rzemieślnicze . Majątek cechu zgro- wydawano.
madzenia tokarzy wynosi obecnie rb. 1085. MaNa Wielkanoc 120 rodzin otrzymało całko
jątek cech n garbarzy wynosi 3107 rb. 62 k.
wite święcone. Jest też w programie zniesienie
Odezwa. Ostatni zeszyt miesięcznika" Przy- (z chwilą założenia przytułku) żebractwa ulicznejaciel zwierząt" poświęca wyrazy uznania i hoł go, wstrętnego, bezwstydnego, a c\f,ydącego krzywdu Wsze.chnicy Jagiellońskiej w 500 rocznicę dę prawdziwie potrzebującym. Taki dom przyjej odnowienia i zamieszcza odezwę do osób tułku coraz szerzej się rozwijający, posiada od
pracujących dla idei opi~ki
nad zwierzętami, dawniejszego już czasu gmina ewangelicka.
A i s~,pital pod gorliwą pieczą dra Rodego,
upraszając je,
ażeby swe utwory literackie lub
większej liczbie chorych daje lIchronienie,
coraz
wyda,,"nictwa odnośne nadesłały albo do redakmimo
zaległości w składkach 6,000 rb., w któcyi (Wilcza 65), albo wprost do Krakowa, pod
adresem Komitetu wystawy przyrodniczolekar- rych jedna gmina Łazi!!ko ma udział na 120 rb.
l'rzybyło mu znowu 6 łóżek, tak, że obecnie
skiej IX zjazdu lekarzy i przyrodników polskich,
ogólna
liczba wynosi łóżek 36.
która otwartą zostanie d. 21 b. ID.
Tymczasem i Towarzystwo wzajemnego kreMost na Wiśle. Ministeryum spraw we- dytu, od roku przeszło egzystujące, w bilansie,
wnętrznych zawiadomiło magistrat m. Warszawy,
sporządzonym w początklł r. b., wielką wykazało
że miniijteryum skarbu w zagadzie ~gadza się na
żywotność l użyteczność, która się jeszcze potę
pokrycie kosztów budowy trzeciego mostu na guje likwidacyą jednego z kantorów bankierskich.
Wiśle z warunkiem, że wydatek ten będzie wy·
Płock. Z inicyatywy p. Zygmunta Żochow
cofany za pomocą opłaty mostowej.
ski
ego,
kasyera płockiego Towarzystwa wzajemZarząd miejski dla wyjaśnienia spraw, z tą
nego
kredytu,
kilka osól> z inteligencyi zawiąza
kwestyą związanych, a głownie celem określenia
kosztow ogólnych, jakie budowa pociągnie. zwró- ło spółkę celem założenia wspólnemi siłami sklepu tabacznego w Płocku. Odpowiedni akt spicił gię do inż. komunikacyi pp. Marszewskiego
sany
został przed regentem Cybulskim: Wobec
i K. Czajkowskiego z zapytaniem, czy nie podzaproszonych gości poświęcenia nowego sklepu,
jęliby się sporządzenia projektów technicznych
i finansowych nowego mostu . i na jakich warun- mieszczącego się przy ulicy Tumskiej w domu p.
Krajewskiego, dokonał ksiądz Kuligowski, sekre-.
kach.
tarz konsystorza płockiego. Interes prowadzony
przez uczciwych i fa.chowo wykształconych ludzi,
zawsze liczyć może na poparcie, daje bowiem

Z WARSZAWY.

Z KRA J U.

Z Tomaszowa Rawskiego. Mocnoby nam się
tu przydała - pisze "Słowo, - taka pani Chwatowa ze swem wytężonem usiłowaniem poprawy doli prześladowanych dzieci, które samą
siłą faktów giną marnie, a nawet-zgroza pomyśleć posuwają się do samobojstwa. A oto ilustracya.
Przed paru tygodniami staw starzycki wyrzt1cił
ciało zaginionej
przez kilka miesięcy
ośmioletniej dziewczynki, i oto co się okazało:
W dniu, w którym zaginęła biedna dziecina, tak
była skatowana przez wła sną matk<1 i to po · raz
Bóg wie ktory, że zaproponowała koleżance, też
od ctasu do czasu przez matkę u i elitościwie bit"ej:

Nl 163

Czwartek, dnia 19 lipca 1900 r.

..
---------- --------- ---'

moralną gwarancyę kupującym.

Studzieniec. W dniu 16 b. ID. wychowańcy
osady Studzieniec, z orkiestrą złożoną z nich samych, pod przewodnictwem dyrektora p. Stanisława Strzeszewskiego, ks. kapelana Ludwika
KleczyńHJ.dego i panow wychowawców, odbyli
J!ielgrzyrukę pieszą do łaskami słynnego kościoła
Sw. Rodziny w Miedniewicach, o 12 wiorst oddalonego od Stndzieńca, na odpust N, M. P.
Ska plerznej.
Młoda, zbłąkana dziatwa, pod skrzydłami
zacnegu swego dyrektora i kapelana z radością
a ochoczo dążyła. do stóp Sw. Rodziny, by tam
ubłagać dla siebie siłę du walki z nabranemi
wśród mętów społecznych wadami.
.
Rektor kościoła w Miedniewicach, ks. Albin

Jędrzejewski,
Studzieńcu,
rzewniających słowach powitał swe dawne owieczki i objaśnił znaczenie tego świętego miejsca,
:.l. następnie wprowadził
do świątyni, w której
niezwłoczuie odbyła się suma. celebrowana przez
ks. Kleczyńskiego.
Po sumie ks. Jędrzejewski zaprosił cały personel dawniejszych współpracowników do swego
mieszkania a wychowańców do ogrodu na obiad.

Łomża.

Stuletnia rocznica urodzin ś. p. Jauczczona tutaj przez b. wychowańców miejscowego gimnazyum, którego inspektorem był autor "Flory polskiej."
Zamieszkali w Warszawie b. uczniowie gimnazyum tutejszego, urządzają zjazd koleżeń~ki,
na którym ma być poruszona również sprawa
uczczenia rocznicy.
Dziś pp. Heliodor N ecengiewicz, inżynier i
Kajetan Bzura, urzędnik Dyr. Głów. Tow. K. Z.,
obaj zamieszkali w Warszawie, złożyli podanie
na ręce zarządzaiącego gubernią o pozwolenie
nrządzenia zjazdn kóleżeń8kiego.
Projektowany jest zjazd wszystkich, którzy
ukończyli tutejsze gimuazyum do r. 1870. Zjazd
byłby się odbył 25 b. m., t. j. w setną rocznicę
śmierci, gdyby nie odmowa trzech panów, przedstawicieli tutejszej inteligencyi, którzy nie chcieli
przyczynić się da wyjednania pozwolenia u wła
dzy, ponieważ inicyatywa nie wylIzła od nich.
- E 5zamiuy wstępne i poprawcze uczniów
w gimnazyum męskiem rozpoczną się w dniu 29
sierpnia; lekcye zaś 5 wrześuia.
- Od początku wiosny do 23 maja w gubernii łomżyńskiej nie było ani razn deszczu, powietrze zaś było chłodne. W ostatnich dniach
maja dopier/) zaczęło się ocieplać i pokazywały
się rosy. Sadzenie kartofli było spóżnione, co
uratowało ten główny produkt ludności. Kartofle
obecnie obiacują dobry zbiór. Dnia 7 czerwca
spadł pierwszy deszcz, a następne 8, 15, 17, 19,
21 i 22. Deszcze te spadły prawie na całej przestrzeni gubernii z wyjątkiem 7 gmin. Z 15,800
desiatyn, na których oziminy wzeszły słabo, jak
podają "Gubern. wiedom., " przyorano tylko 345
des. pod owieli i ięczmień. Gdyby atmQsfera pozwalała, przyoranooy wię~ej pod jarzyny. Zboża
rokują w niektórych miejscowościach wcale niezły plon, wogóle jednak przewidywany jest plon
słaby, który jednak wroci zasiew i koszt obróbki
pola. Dnia 15 czerwca grady spadły w 5 wsiach
i jednym folwarku, wyrządziwszy strat na 2,790
rubli.
kóba Wagi

będzie

Korespondeneya.
Londyn,

U)

lipcu.

Sesya parlamentu przebiega sama w sobie
interesu u publiczności nie wywołując.
Jeden tylko minister skarbu nie za pomni jej, tego można być pewnym. Nie wiadomo jeszcze
jakie sumy będzie ktlsztować wojna południowo
afrykańska, bo koniec jej mo'l e być daleki. Ci,
co określają koszty tej zaborczej wojny na 150
milionów funt. szt., nie wciągają jeszcze wszystkich czynników w rachunek. Ale zaczyna nie~
pokoić anglików to, że cr,em większe b~dą ich
zwycięstwa; tem więcej będą !':lh kosztować pieniędzy.
Gdyby zostawili samodzieluy byt pokonauym wrogom, mogliby nałożyć na nich haracz
wojenny, któryby pokrył wydatki. Obecnie skoro obie republiki stają się prowincyami Wielkiej
Brytanii, nie może być mo'ivy o kompemlacie pieniężnej. Anglia sama ponieść b~dzie musiała
ciężary
materyalne zaborczej wyprawy. Jest
wprawdzie oadzieja, że będą wzięte pod areszt
na rzecz skarbu kopalnie złota, ale to tylko fantazya. Będąc własnością prywatną, nie będą
mogły być skonfiskowane. Nawet wysoka kon·
trybucya, nałożona na nie, wywoła protestacye
tych spekulantów, którzy popchęli rząd do wojny.
Skarb angielski będzie miał zatem twardy
orzech do zgryzienia. Podczas, gdy minister
skarbu, sił M ICil ał Hichs-Beach, łamie sobie gło
wę w jakiej formie przedstawić te koszty narodowi, dwa inne niespodziewane wydatki narzucone mn zostały przez dwie inne wojny. Jedna
z nich jest wyprawa do Kumassi, dla poskromie.
nia rewolucyi, która tam wybuchła. Gubernator,
sit· f. Hadgson, jego rodzina i wszyscy urzędnicy
o których bezpieczeństwie i życiu tak gorące
istniały obawy, uszli wprawdzie żywcem na wyżadnego
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brzeża, ale idzie obecnie o przywrócenie porz~d
ku i powagi brytańlikiego rządu. Pokonać ten
zbuntowany kraj w niekorzystnych etnogryficznych i klimatycznych warunkach nie przyjdzie
łatwo. Znajdą się naturalnie i żołnierze, tak
~amo jak znajdą się i pieniądze, bo Anglia resztkami nie gOlli. Ale ,ielit niezaprzeczoną prawdą,
która narzucić się musi w chwili obecnej wszystkim rozważniejszym umysłom, mianowicie, że
ogrom terytoryalny Wielko Brytańtlkiego Imperyum, stllje się w pewnych przypadłościach nie
tylko trudnością, ale poprostu niebezpieczeństwem.
Być jednoczeBnie napastowanym na rozmaitych
punktach-oto co obecnie spadło na Anglię. _
Trzecim wydatkiem, który minister musi
wciągnąć do swego bilantlu, jest wyprawa chiń
ska. Zapowiedział już izbie z dość kwaśną miną, że zażąda od niej specyalnych kredytów na
tę ekspedycyę. Samo się przez się rozumie, że
chińczycy, gdy będą poskromieni, zapłacić będą
musieli kontrybucyę wojenną i że skarb angieltiki chwilową tylko czyni zaliczkę. Ale tyle roz·
maitych trudności znajdzie rząd przed sobą, zanim będzie mógł pomyśleć o pieniężnej stronie
tego zagadnienia, gdyż w inną stronę zwracać
musi swe oczy.
Tymczasem nie o finansową stronę chi(lskiej
sprawy kłopotać Idę mnsi rząd angielski. . PonióMł dyplomatycwą porażkę i zrobił swe poło
żenie nadzwyczaj trudnem.
W padł na pomytlł
Upoważnić w imieniu Europy Japonię, aby ona
wysłała zuaczne siły do Chin, przyprowadziła porządek i, naturalnit', otrzymała z~ tę specyalną
miMyę specyalne wynagrodzenie.
Propozycya ta
została jed.nozgounie odrzucona przez Europę.
Wszystkie mocarstwa chętnie przyjęły współdzia
łanie Japonii.; żadne lJie chciało dać jej pełl.l.o
n..ocnictwa do akcyi w Łlwojem imieniu. Wstręt
do takiej decyzyi opierał się nie tylko na podej~
rzenil1, że AnglIa chce upiec swą piec1:eń przy
cudzym ogaiu, bo nikt nie wątpi, że wiążę ją
z Japonią traktat ponfny, ale na łatwem do
usprawiedliwienia przewidywaniu. że raz wpuszCZOua do Cbin z upoważnienia Europy Japonia
rlJzgcspodaruje się tam i że nie łatwemby było
w Chinach ograniczyć jej wpływ i zdobycze.
Po odrzuceniu ~wej propozycyi nie zostaje
Anglii żadnego sposobu do załatwienia chińskiej
:r.awierllchy na własną rękę. Zmuszona będzie
iść ręka w rękę z innemi mocarstwami, a zatem
W.Jfzec się tych wszystkich wyjątkowych korzyś
CI, które się jej uśmiechały.
Wypadkiem czy tito londyńskim, ale wielkiego
dla jego mieszkańców znaczenia, jest otwarcie
podziemne.i drogi żelaznej, przerzynającej środek
miasta. Od lat wielu posiada Londyn podziemną
kolej, tak zwaną metropolitarką, ktol'a podwójuym pierścieniem okala miasto. Ale podróż po
niej jest jedynie przykrą koniecznością, przedsię
braną dla oszczędzenia czasu. Jest ona ciasna,
duszna, czarna, pełna dymu, pary i swędu- Wszyst·
kich tych przywar pozbawioną będzi~ nowa linia
podziemna dla tego, że motorem ruchu jest nie
para ale elektryczność.
Podwójny tor tej dl'ogi żelaznej łączy zachodnią, podmiejską miejscowość -8hephardt Bust
z Bankiem angielskim w środku City. Jedna przeto l;nia przebiega. sześciomilową prze!ltrzeń wzdłuż
ogrodów Kensingtońskich, Hyde Parku i tej ulicy
centralnej, która pod rozmajtemi nazwami przerzyna, jako centralna arterya wykwintne i bogate
dzielnice miasta.
Podróż tą nową linią komunikacyjną będzie
~ygodna, gdyż dotąd brakowało drogi żelaznej
I trzeba się było posługiwać drogiemi, ciasnemi i
llatłoczonemi omnibusami.
Takie miejscowości,
do ktol'ych bez przerwy zdążają tłumy, jak Muz~um Brytańskie, Trybunały, centl:alna poczta,
City, Bank staną się o wiele dostępniejsze. PodrOż od jednego końca dl) drugiego kosztować
będzie drobną sumę 2 peD!Jów.
Tunel umieszczony o 70 tltóp pod powierzchnią, odcięty jest od zgiełku ulic i znajdujc się
pod kanałami oczyszczającemi, pod rurami gazu,
elektryczności i wody. Wyłożony jest cały kaflami z białej porcelany, rzęsisto oświetlony lampami elektrycznemi. D0 każdej z 13 stacyi prowadzą nietylko schody, ale i windy dla wchodzą
Cych i wysiadai~cych z pociągów. Co trzy minuty
wyrut:lzać one będą z dwóch kresowych stacyj,
a cała podróż trwa zaledwie 25 minut. Każdy
Pl)~iąg ~kłada się z siedmiu wagonów amerykań
Ilklego systemu ze środkowym chodnikiem i z fotelem oddzielnym dla każdegG pasażera. Istnieje

tylko jedna klasa wagonów, a trudno wyobrazić
sobie wygodniejsze, 356 pasażerów może znależć
miejsca w pociągu. Jeżeli, jak obliczają, 7 do 8
milior:ów osób będzie kor'l.ystało w ciągu rO'ku
z tej linii elektrycznej, dochód 167,000 fun. szt.
opłaci nakład, który wynosił blisko 4 miliony f.
szt. Budową kierowało i doprowadziło szczęśli
wie do końca dwóch zuakomitych inżynierów: sir
Beniamin Baker i p. Basił Shot. Mieli do zwal·
czenia olbrzymie trudności w stacyi końcowej
przy Mansion House i Bankn, gdzie już istnieje
pod miastem na gorze inne podziemie.
Zaledwie droga ta. pierwsza co pl'zp.cina Londyn ze wschodu na zachod, otwartą została, a
już słychać o rozgałęzieniu od niej na prawo i
lewo linij pob0cznych. Londyn będzie 'nareszcie
posiadał komuuikacyjną sieć podziemuą, bez ktorej trudno pojąć, Że istnieć mógł dotąd. Do najcieka wsze jednak. to że wobec ' powodzenia i taniości elektrycznej trakcyi, droga metropolitarna
ma zamiar także zaprowadzić ją u siebie zamiast
parowej. Gdy jej czarne i cuchllące tunele będą
naraz wyłożone białą porcelauą i oświetlone trudno będzie wyobrazić sobie męki, na jakie wyl'ltawiane były całe pokolenia zml1szone nią jeżdzić.

Z PETERSBURGA.
Z powodu prawa, uchylającego karę zena Syberyę, ukazał się w "Praw. wiest. "
komunikat urzędowy. omawiający prace ministeryum sprawiedliwości nad zastosowaniem no·
wego prawa.
Zesłanie z wyroków sądowych-pi<lze komullikat-będzie teraz Rtosowane jedynie w wypadkach bardzo nielicznych przestępstw, w kodeksie
wymienionych, przyczem skazani rozsyłani b~dą
do gubernii, co trzy lata wyznaczanych przez
komitet ministrów na wniosek ministra spra w
wewnętrznych
i sprawiedliwości. We wszystkich zaś innych wypadkach
karę zesłania
zastąpią kary terminowego
pozbawienia woll10ści w oddziałach aresztanckich poprawczych
lub w więzieniu, z pozbawieniem wszelkich praw.
Otóż komunikat
rozważa, _o ile istniejące
oddziały aresztanckie i więzienia są pl'zygoto wane do ur~eczywistnienia zmian w systemie
kar.
Według obliczeń przybliżonych, liczba więż
niów w ciągu pierwszych lat pięciu będzie wzrastała o 2000--3000 rocznie i ostatecznie liczba
ta znajdzie swój wyraz w przyroście etatu aresztantów o 14000 osób-o ?ierwszą tedy troską
ministeryum jetlt zapewnienie dostatecznej liczby
domów więziennych.
Wskutek zmniejszenia się liczby zesłanych
trantlpol'towanych,
w więzieniach pozostanie
miejsc wolnych znacznie mniei, niż ich wymagać
będzie wzrost liczebny więźniowo
W oddziałach
aresztanckich zaś obecnie liczba miejsc wolnych
3900 zupełnie wystarczy na pierwsze potrzeby.
Dodatkowe więc pomieszczenia będą potrzebne
dopiero od r 1902 i to tylko w oddzifłłach aresztanckich, ogółem w 4-leciu na 9500 osób.
Wynikającej stąd potrzebie zaradzi z jednej
stl"Ony przebudowa 9 gmachów aresztanckich
już istniejących, z drugiej budowa nowych. Koszty stąd wynikające, wyniosą 6 i p6ł milionów
rubli_
Drugą pracą ministeryum jest przystosowanie kodeksu karnego do nowej reformy. - W tym
celu opracowano nowy kodeks kar, roztrząsany
obecnie przez radę państwa. W systemie stosowania kar nastąpi zupełny zwrot od typu koszarowego więzień do typu ścisłego odosobnienia
przestępców łącznie z urządzeniem robót przymusowych. W myśl tych dezyderatów prowadzone
będą roboty około przebudowy domów więzien
nych i budowy nowych.
- "Birż wied." piszą: Na kolonii Stara
Huta, w pow. nowogrodzko-wołyńskim, padł od
wystrzału tamtejszy właściciel ziemski Jan Bogusławski, staruszek 60-1etni. Pozostał po nim
majątek niernchomy przestrzeni 300 dziesięcin
i ruchomy w postaci książeczek kasy oszczęd
ności na 20000 rb. Zmarły, kawalel', nie miał
przy tlobie nikogo z krewnycb. Obecnie władze
nie są w stanie znaleźć spadkobierców. Podobno
B. miał siostrę, która wyszła za mąż w Kijowie
i tamże pracnje w kancelaryi jednego z regentów, I:,"y też w jednej z instytncyi.
-

słania

Artylerya

współczesna.

Wobec doniosłej i rozstrzygającej roli, jaką
w ostatnich wojnach odegrała artylerya i wobec
ważnych zmia.n w uzbrojeniu tejże, a po części
w taktyce i organizacyi, zwłaszcza w Niemczech
i we Francyi, warto zapoznać się z obeCllem
urządzeniem broni i systemu artyleryjskiego.
Pragnąc czytelników naszych nietylko zainteresować, ale i pouczyć. udzielimy im przedewszystkiem pewnych objaśnień z zakresu arty·
leryi, bez których nie osiągnęlibyśmy powyższe
go celu, odkładając do przyszłych numerów
charakterystykę zmian - i ulepszeń, dokonanych
w ostatnich czasach na tem polu.
Artylerya polowa jest przeznaczona do ostrzeliwania wojska i burzenia osłon. Cel może być
pionowy lub poziomy, a każdy z tych celów
widoczny lub niewidoczny , rnchomy lnb nieruchomy.
Linia lotu pocisku jest z natnry łukowata.
Dla skutecznego otltrzeliwania celu pionowego
widocznego (ruchomego lub nieruchom ego) Pl)trzeba, ażeby pociski działowe opisywały hk
jaknajmniej napięty. Tego rodzaju strzały nazywamy rdzeunemi.
Im łuk, opisywany przez lecąćy pocisk, jest
napięty, tem kąt, utworzony w punkcie uderzenia pocisku o cel przez linię lotu i równoległą
do poziomu je~t mniejszy i tem silniej przeto
pocisk uderza o cel. Nieznaczne napięcie linii
lotu ma tę jeszcze dogodną stronę, że jeżeli cel
pionowy (kolumna piechoty) posuwa się w kierunku działa strzelającego, to im bardziej linia
jest plaska, t. j. zbliżona do linii prostej, tem
przestr~eń. ponad którą pocisk leci na wysokości
celu lub niżej, zwana polem śmieoci, jest większa, _
im zaś pole śmierci jest szersze, tem trudniej
jest celowi wydostać się poza obręb tej przestrzeni i tem mniejszy wpływ na ilknteczność
ognia wywierają omyłki. popełniane przy określaniu odległości celu od działa, t. j. przy strzałach próbnych.
Jest tedy rzeczą bardzo ważną, aby linia
lotu pocisków mogła być jak najmniej napięta.
W tym celu powiększa się szybkość początkową
i obciążt:nie poprzeczne pocisku. Szybkością początkową- nazywa się przestrzeń,
którą pocisk
przebiega w pierwszą sekundę po opuszczeniu
lufy działowej. obciążeniem zaś poprzecznem-rezultat o~ podzielenia wagi pocisku przez powierzchnię przecięcia poprzecznego, czyli pewna
liczba gramów, przypadająca na jeden centymetr
kwadratowy rzeczonego przecięcia.
Jeżeli cel pionowy, o którym wyżej mówiliśmy, jest niewidoczny (np. ukryty za wałem),
to podtIki, żeby go dosięgnąć, muszą przelaty-_
wać przez przcHzkodę, a tern samem opisywać
łuk bardziej napięty. niż w pierwszym wypadku;
napięcie wszakże linii lotu nie może być zanadto wielkie, gdyż pociski ześlizgiwałyby się
z powierzchni ziemi. Ponieważ strzały takie są
bardzo trudne, używają ich przeto tylko do celow nieruchomych.
Wresz('ie do celów poziomych (np. sklepienia kazamat) ruchomych lub nieruchomych, uży
wa się strzałów w łuku mocno napiętym, a to
w tym celu ażeby pocisk spadał na cel z góry
w kierunku możliwie zbliżonym do pionu.
Odpowiednio do trzech powyższych rodzajów
strzałów istnieją - trzy rodzaje dział: armaty,
haubice i moździerze.
Do strzałów rdzennych używają możliwie
wielkich nabojów i ustawiają lufy dział pod ką
tew, nie przenoszącym 15°. Ponieważ im większy
iest nabój, tem więcej czasu Rotrzebuje do spalenia się, przeto w d.ziałach, używanych do strzałów rdzennych, czyli w armatach, lufa musi być
dłnga.
Odpowiednio do odległości, zmienia sie
kąt podniesienia (najdalej niosą działa pod ka:
tem 45°), nabój pozostaje bez zmiany.
•
Strzelając do celów poziomych, potrzeba
używać mniejszych nabojów, natomiast ustawiać
dzhła pod większym kątem (ponad 15°). Mniejszy nabój potrzebuje mniej czasu do spalenia sie
więc działo może być krótsze; wymaga tegoi
strzelanie pod większym kątem. Działa, używa
ne do tegl) rodzaju strzałów zowią się moidzien~ami. Przy strzelauiu z nich, zmienia się odpowiednio do potrzeby, nietylko kąt podniesienia
ale i wielkość naboju.
'
Strzelająe wreszcie do celów pionowych nie-
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widocznycu, potrzeba używać nabojów mUle.lszych, niż do armat, a większych niż do moździe
rzy i ustawiać działa pod kątem więk8~ym, nii
przy l!trzałach rdzennych i mniejszym, nii przy
strzałach w łnku mocn0 napiętym.
Działa specyalnie do tego rodzaju strzałów przeznarzone
(mogą byó i do tltrzał6w rdzennych nżywane),
zajmują pośrednie miejsce
pomiędzy armatami
a moździerzami i nazywają się haub :cami.
Wszystkie te trzy rodzaje dział posługują
się pociskami dwóch kategoryj: burzącemi i kartaczującemi.
Ażeby rozrzucić

nasyp lub wzniecić pożar
w budynku drewnianym, potrzeba wywołać wybuch pewnej ilości prochu wewnątrz nasypu lub
budynku. W tym celu właśnie używa się pociskow burzących, napełnionych prochem lub innym materyałem wybuchowym, stanowiącym tak
zwany ładnnek wybuchowy. W części przedniej
pocisku umieszcza się przyrząd, zwany zapalnikiem uderzeniowym. napełniony substancyą, któ'
ra się zapala, gdy pocisk w swym locie natrafia
na przeszkodę, przyczem ogień udziela się ła ·
dunkowi wybuchowemu, który rozrywa pocisk
i rozrzuca ziemię lub zapala budynek.
Tego rodzaju pochki nazywają się granatami, gdy są lżej8ze, i bombami, gdy są cięższe.
Oprócz granatów zwyczajnych, istnieją speeyalne: przebijające i rozsadzające, których
nazwy wskazują ich przezuaczenie.
W pierwszych ładunek wybuchowy jest niewielki lub niema ~o wcale; w drugich pru ch jest
zastąpiony silniejszą substancyą, ponieważ przeznaczone są do rażenia niet.ylko odłamkami, ale
i gazami ładunku wybuchowego.
Du ostrzeliwania wojtIka najlepiej się nadają pociski kartaczujące, rażące odłamkami
swego korpusu i kulami, któremi tenże jest na pełniony.
Granaty nawet tak zwane pierścienio
we, rozpryskują się na niewielką stosunkowo
liczbę odłamków i dlatego ich działanie kartaczujące jest słabe; o wiele skuteczniejsze są
szrapnele i kartacze.
W szrapnelu ładunek wybuchowy jest niewielki, służy bowiem tylko do rozerwania pocisku; resztę wnętrza wypełniają kule, które po
rozerwaniu się pocisku wylatują, tworząc snop.
Szrapnel zaopatrzony jest w zapalnik odległościo
wy. który zap::lla ładunek wybuchowy w chwili,
gdy szrapnel dolatuje do celu. skutkiem czego
rlzrapnel pęka w powietrzu. Zapalnik odległo
ściowy regulowany jest przed wystrzałem odpo·
wiednio do odległości celu, mianowicie oznacza
się liczba sekund, w ciągu których ma się spalić
i po których upływie ma nastąpić wybuch.
Kartacz, jest to puszka blal'lzana, zawierająca tylko kule bez ładunku
wybuchowego.
PU821ka ta jeszcze w lufie . d~iałowej pęka i kule
wylatują w ks~tałcie $nopa, rażąc na niewielkiej
odległości od działa.

Ostatnie .wiadomości.
Rzeź w Pekinie.
Korespondent do "Daily Express~ z Szangajn donosi następujące szczegóły o wymordowaniu europejczyków w stolicy chińskiej:
"Ciało dyplomatyczne i straie wojskowe,
które równie, jak kobiety i dzieci nieprzytomne
prawie były z głodu, postanowiły zrobić wycieczkę w nocy d. 7 lipca. Atak zaskoczył TungHu-Sianga. lIiellpodziewanie jak i wojsko jego,
strzegące bram. Eurupejczycy zabili 200 żoł
nierzy chiń~kicb. Tung na czele IIwojego wojska
i bokserów próhował wziąć szturmem gmach poselstwa, spotkał ",ię jeduak z t<lk rozpaczliwą
obroną,
1:& mUlliał się cofnąć. Wpadł wtedy
w wśchlkłość, rozkazał ulltawić kilka dział cięż
kiego kalibru i zwrócił je przeciw europejczykom;
następnie ostrzeliwał gmach tak długo, aż budynek padł w gruzy i począł się palić.
"Nie wszyscy europejczycy zostali przez
chińczyków wymordowani; niektórzy pudli ofiarą
pożaru".

Ten sam korespondent donosi z innego źró
dła, że wycieczka była bardzo gwałtowna, ora~
że wzięli w niej udział wszyscy europejczycy.
Kobiety i dzieci znajdowały się w środku czworoboku, który utworzyli żołnierze. Wielu ł:!okse
rów, pogrąż'Jnych we śuie, zabito, albowiem atak
był niespodziewany. Bokserowie rzucili się, jak
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dzikie zwierzęta, zobaczywszy, że są napadnięci
przez obcycb. Walczyli z taką zaciekłością, źe
z powodu panujących ciemności wielu swoich
zastrzelili.
Wedle doniesień gońca chińskiego, eur?pejczycy, doprowadzeni do ostateczności, sami pozabijali żony swoje i dzieci. Gdy armaty Tunga
dały ognia, .europejczycy
padali, jak trawa.
Wtedy chińczycy wpadli na nich, kłóli ich i
mordowali ranuych i konających. Wiele bokl'lerów znalazło śmiere w płomieniach razem z europejczy karni. Chińczyey postępowali prawdziwie po szatańsku; trupom odcinali głowy, zatykali je na bagnety i obnosili po ulicach miasta.
Następnie napadli na domy chrześcian tubylców
i mordowali wszYiltkich, którzy się do nich nie
przyłączy li.
Pastwili l'Iię nad kobietami. a dzieciom odcinali głowy. W mieście tatarskiem
wszystko ·krwią zbryzgane.
Oprócz członków po!!elstwa niemieckiego bawili w Pekinie niemieccy profesorowie unlWer!!ytetu: Stuhlmann, Coltmann, Bismark i Bronn,
misyonarka paDł Marya Leithauser, tudzież czterech urzędników niemieckich zarządu celnego.
Przebyw:łłu tam również sporo rodzin niemieckich w celach handlowych i przemysłowych.
Wszyscy wyginęli wraz z baronową Ketteler,
żoną zamordowanego w dniu
18-ym czerwca
posła.

Dzienniki poświęcają gorące wspomnienia
zamordowanemu w Pekinie posłowi angiel'.!kiemu
sil' Claude Macdonaldowi. Bawił on w Pekinie
od r. 1896 go. Miał żonę, kobietę bardzo pię
kną, która także zginęła. Była ona córką Armstronga. Sir Robert Hart, dyrektor ceł, b~dą
cy od r. 1859-go w Ilłużbie chińskiej i stojący
tam na czele kolonii angielskiej, zginął takie.
Pod jego zarządem pracowało 28 urzędni
ków europejskich. Ciężką stratę poniosła dyplomacya angielska przez śmierć bardzo uzdolnionego członka p'Jselstwa, mI'. Derioga.
Wymordowane w Pekinie misye chrześciań
skie liczyły około 200 osób. Francuska misya
k~tolicka liczyła 42 księży i mnichów, rosyjska
mlsya prawosławna siedruiu księży. Zresztą były
to prawie wyłącznie misye angielskie i amerykań!!Kie. Zginęło także 30 sióstr miłosierdzia. Na
obu uniwersytetach w Pekinie wykładało 26 profesorów europejskich i d wie nauczycielki. Zapewne wszyscy zginęli, o ile nie opuścili Pekinu
przed zamkni~ciem bram.
. Posła austryackiego przy dworze chińskim,
CZlkann01 v. Wahlhoru, nie było w Pekinie podczas katastrofy. Zastępował go sekretarz pJsel.
stwa dr. Rostborn.
Powszechne współczucie obudziło zamordowanie młodego 34-letniego posła włoskiego w Pekinie markiza Salvaga Raggiego. który dopiero od
roku bawił w stolicy chińskiej wraz z żoną
i dzieckiem. Zginął także uzdoluiony sekretarz
jego, don Livio Gaetani, wraz z całym personelem poselstwa i strażą, złożoną z oficera marynarki i 20 żołnierzy.

Telegramy.
Kielce, 19 lipca. Delegaci komitetu Sienkie-

wiczowskiego, ksiądz rektor Zygmunt Chełmicki
i radca Towarzy.stwa kredytowego ziemskiego,
Tadeusz KowallJkl, aktem . hypoteczńym, spisanym u notaryu!!za Karola Frycza. kupili od regenta Mieczysława Halika dla natlzego mistrza
majątek Oblą€,orek za sumę 52000 rb., którą
całkowicie z zebranego dotąd funduszu jubileuszvwego zapłacili.
~habarowsk, 19 lipca. Marsz dokonany przez
oddZIał generał·majora Gribskiego na lewym
br~egu Amuru do Ajgunu i bombardowanie Blagowiesz.cze~s~a dowodzą, że mamy do czynienia.
z przeClwmklem poważnym pud względem liczhy. Masa k~l i. nahojów dowodzi znacznych zapasów amulllcyl. N a linii Aj gun -Sachalin skon.
centrowa?o .wojsko cbińkie z ~rmatami. W okrę
gę zanzeJsklm ludność opUŚCiła wsie mandżur
skie, .widać tylko_ staryc~ mandżurow. Wszyscy
zdolnI do władaUla bromą, oraz rodziny przeszły
na brzeg prawy. W okręgu zanzejskim krążą
o~działy uz?rojo~eg? wojska chińskiego. Gminy
gliczyńska l zawltanska tworzą oddziały Chiń
czycy wzmacniają artyleryę naprzeciw Błago
wieszczeńska.
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Błagowieszczensk, 19 lipca. Jur. drugi dzień
miasto bombardllją chińczycy z Sachalinu.
Berlin, 19 lipca. Biilow zawiadomił tutejsze
poselstwo chińskie, że aż do dalszego rozporzą
dzenia, niema ono prawa. wysy!ania telegramów
cyfrowanych. Telegramy otwarte przed wysła·
niem podlegać będą cenzurze.
Berlin, 19 li Pcp.-;' Z chwilą, gdy niemiecki
korputl ekspedycyjny przybędzie do Chin beda.
Niemcy miały tam: 399 dział i 5,540 ż~łnie~zy
na pokładzie okrętów wojennych, tudzież 18,4ó5
żołnierzy lądowych z 94 działami.
Bruksela, 19 lipca. Ministeryum spraw zagranicznych otrzymało ll:Gereg depesz, potwit:'rdzających katastrofę pekińską. Wszyscy inżyniero
wie kolejowi belgijscy zginęli. Liczba ofiar dochodzi do 800.
Berlin, 19 lipca, Półurzędowa .Koln. Ztg_"
domaga się traktowania chińczyków na rówui
z ludużercami i zrównania z ziemią Pekinu. Ponieważ podobne poglądy wypowiedział i p. von
der Golz, przeto wywody "Koln. Ztg," należy
nważać za program rządu niemieckiego,
Bruksela, 19 lipca. Rząd tutejszy otrzymał
P?twierdzenie wiadomości o zamordowaniu wszyst~ICh europejczyków w P~kinie. Oznaczają ich
liczbę na 800 - 1,000. Pisma tutejsze dowiadują się, że ks. Tuan posiada wykształcenie europejskie i służył niegdyś w pułku kirasyerów belgijskich.
Rzym, 19 lipca. W Hunguan, o 30 mil na
północno-zachód od Pekinu, zamordowano biskupa
włoskiego, kilkunastu misyonarzy l kilkuset ochrzczonych chińczyków.
Londyn, 19 lipca. Chińczycy posiadaja 900
tysięcy karalJinów Mausera. W arsenałach ~dby
wa ~ię śpieszny wyrób karabinów.
Londyn, 19 lipca. Korespondent do .Daily
Ex~ress: donosi z Tientl'linu pod d. 13 b. m.,
że Jllp~nczycy wysadZIli na ląd w Taku trzy
ładunkI okrętowe, konie i amunicye. Japońscy
oficerowie oświadczają, że wobec dokładnej znajomości kraju podejmują Ilię mimo deszczów poprowadzić wojsko do Pekinu.
Londyn, 19 lipca. Ruch .... arodowy przenosi
się na pOłudnie i zagraża powszechnym pożarem.
Kl!iążę Tuan urasta na bohatera narodowego.
W Czekangu na połndnie Szanghaju były już
zaburzenia. Silne wrażenie sprawił tu fakt. że
wi?ekrólowie trzech prowiucyj centralnych, Hupel, Ronan i Honan, przeszli otwarcie na stronę
księcia 'ruana i oświadczyli, że tylko od niego
b~dą przyjmowali rozkazy.
~ondyn, 19 lipca. Z Tokio donoszą, że wsadzallle n~ okręty drugiej dywizyi japońskiej rozpoczęło SIę w d. 12 b. m.
Waszyngton, 19 lipca. Konsul amerykański .
w Kantonie dqnosi: Li Hung C:t;ang wyjechał
z .Kan.tonu. Otrzymał ou ostatniej nocy dekret,
ml~~uJący go w!cekrólem głównej prowincyi
CZIlI z nakazem mezwłocznego udania się tamże.
W Kantonie wybuchła panika, przypisują bowiem
t~lko potężnemu wpływowi Li Hung-Czanga, że
Dle wybuchły tam dotąd zaburzenia. Do Kantanu
przy były kanonierki fl'ancuskie.

CEDUŁA BANKU PAŃSTWA.
(Kursy z d. 18 lipca).
Berlin i Hamburg )czeki . . .
)3 miesięcz. .

46.30
45.82 1/ 2
37.70
37.40
9.1.70
93.95
39.15
78.50
77.75
52.10

Paryż i Bruksela )czeki . .
)3 miesi-ęcz.
Londyn )czeki. . . .
)3-miesięczne .
Wiedeń czeki . . . . .

Amsterdam
Kopenhaga

)czeki

.

.

)3-iniesięczne

.
.

.

M

Dr. leon Szayerowicz
Akuszer i specyalisła chorób dziecinnych
po powrocie z zagranicy

zamieszkał

przy ulicy Piotrkowskiej pod Nr. 271.
792-10-5
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Księgarnia, Skład

zeńska

JANINY TYMlENIECKlEJ

(Właściciel

przeniesioną 1.ostała
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•• Główny Skład Przędzy
Bawełnianej
I
B. GOŁĄB WW,r~~,wiD I
ZapillY uczenie w lokalu pensyi codziennill od 9 - 12 i ort 3 - 6
W niedziele i śWięt,. od ił - ó popołudniu.

popołudniu.

"'~

Jedwabnej i

,.
•

Dzika .M 8 (od 8 lipca Dzika .M 5)

...I
WELOCYPEDY
amerykańskich

~~

fabryk:

Dzieła brakujące

beletrystyczne polskie, francuskie i niemieckie.
,.... Przyjmuje prenumeratę na wszelkie pisma krajowe i zagrauiczne
po cenach katalogowych i

odsyła

takowe do domowo

__

Skład

nut zaopatrzony w ostatnie nowości muzyczne wydawnictw
krajowych jako też i zagrauillzuych. Tanie wydania Jurgenaona, Pe-

sw-

Czytelnia polska I niemiecka sial e

teraa I Stelngraebera.

zasilaną jest w nowości beleWarunkI abonamentu od NOWAgO Roku znizone .
. . . Wielki wybór rycin i fotografii, rozmaitych wielkości.
. . . . Przyjmuje zamówienia na oprawę książek i obrazów.
. . . . Katalogi książek i nut oraz }@ okazowe pism udziela bezpainie. 2
~ Wielki wybór kart pocztowych z widokami miejscowym i innych.
miast oraz fantazyjnych artystycznie wykonanych.
33i-24-12
try~tyczne.

-

KANCELARYA

SZKOty MUZYCZNEJ
PIOTRKOWSKA N2 86,
W

dalszym

i

ciągu

zapisy uczmów

na wszystkie instrumenty

śpiew,

____

WARSZAWSKA PRALNIA CHEMICZNA,

i innych.

FARBIARN'IA; SZTUCZNA CEROWNIA
zakład

__
--- e::mra... . .g .....~~
---o--

języ

Nowości

______________________________________________________

~~---

całym świecie

w znacznym wyborze ksiązki w róznych
wi edzy i nauki, po cenach katalogowych.
dostarcza w mozliwie krMkim czasie.

gałęzi

lekcye rozłożone na przedobiednie od 9 do 2, poobiednie od 2 do 7, dla uczniów innych
zakładó.w nankowych i wieczorne od 7 do 10. Deklamacya
T~od godz. 2 do 3.

Maszyny do pisania

uznane w

połącz.

składzie

kach, ze wszyetkich

rżnięte, dęte

__:.::mra.."Ie=r~~

-,v-.e-a--o-....~~

ul. Piotrkowska Nr. 71. Telefon.

fI'fr" Posiada na

przyjmuj J

~~~.e-,ve.:.1R..'" ~~
~~

Łodzi,

Leon Sima)

•

surowe

najlepszych

w

małeryałów piśmiennych

R. SCHATKE

firma

pou

rycin, Nut i

reperacyjno-krawiecki
Władysława Piętki

za najlepsze.

WAGI ORYGINALNE AMERYKAŃSKIE

~~=-r=-

.....:.........~~
różnych wielkości

Lampy naftowe

i

Piotrkowska .M III w

sił. ·

--o-~~ ~e• •~.~~

--o--

..-

APARATY GIMNASTYCZNE
~~~
-ae.~~~

...

poleca
Łódż,

Sprzeda! za

~IIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIII~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

><

F. PStolarski
I o T K o W S K A 166

SKŁAD

FABRYCZNY

Gostyński
Piotrkowska .M 81,

Akcyjnego Towarzystwa Wt

Cenniki ilustrowane franco i gratis.

166

••

Maszynki do robienia lodów
Kuchenki naftowe "Primus"
Lodownie pokojowe.
Naczynia kuchenne i gospodarcze

Warszawa. Ulica Senatorska NQ 27.

X
x~
~
X
><
X XX
X XX
X

święta zakład zamknięty.

137-101-42

KRZYSZTOF BRliN i SYN
FOTOGRAFICZNY

i

Wyżymaczki amerykańskie,

specyalnych ••_ - -

REPREZENTANCI

ZAKŁAD

Niedzielę

za gotówkę i na spłaty częściowe.
Łóżka, wanny, wózki dziecinne,

Towarzystwa J. BLOCK

x:
Q~

W

Sprzedaż

POLECA

Skład artykułów

Telefon .M 851,

przyjmuje garderobę damską i męzką, koronki, firanki, portyery, dywany, meble do prania i czyszczenia. Materyały do dekatyzowania. Zakład wykonywa wszelkie roboty
w zakres pralni chemicznej wchodzące Htarannie, tanio i prędko, na zą.danle '1'1" 24 10dzin.
66-26-25

do oświetlenia fabryk, robót ziemnych itp.

--....

Łodzi.

X

g~
~

x

Qx

ul.
Wykonywa wszelkie roboty jako to: zdjęcia momentalne, powiększenia, portrety kredkowe itd.
Podobnie jak niektórzy fotografowie, dodają do tuzina foto- X
grafij za r b. 11 portret darmo. Wszystkie roboty wykony- X
wane pod oso,bistym mym kierunkiem. Polecając się nadal
X Sz. p. poz o staj ę
X
F. Stolarski, fotograf.

xX
X

X
QX
QX

~+xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

~XXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX'

9Cltówkę

I na

i S-ka

apłaty częścIowe.

KAUCYONOWANA

Sala Licytacyjna
DZI ELNA N2 25.
przyjmuje w komis do sprzed"nia:
R07maite mebl~, l~sira, obrazy, fortepiany, pianina, skrzypce, portjery, firanki,
lampy, zegary, zegarki, blzuterję, srebra stołowe, urządzenia kuchenne, garderobę damską, i męską, I t. p. na bardzo korzystnych warunkach.

Posiada na składzie:
Rozmaite meble uZywane i nowe dobrej robo boty jak: Garnitury salonowe i buduarowe, kredensy, ~zafy, pensionarki itd. Naczynie kuchenne, emaliówane i niklowe
wanny, lodownie, łozka zelazne, łozeczka, wozki i kolebki, wyroby perfumeryjne Bro~
card'a, eleganckie urządzenie sklepowe, galanteryjne wyroby, resztki materyałow, maszyny do szycia, rowery. skrzypce, żyrandol gazowy, ptaki wypchane i t. d.
1462-62-32

8

ROZWOJ. -

..:====:=::::::=

Czwartek, dnia 19 lipca 1900 r.

.==================================

...

"_.o.~e
e_
Żarząd Drogi' zelaznej Fabryczno-Łódzkiej.

3-3

podaje do publicznej wiadomol!ci, że poniźej wymienione a nieodebrane w oznaczonym terminie przez odbiorcow towary, o których
w swoim czasie zrobione były ogłoszenia w gazetach "Pietrokowskij.a Gubernskija Wiedomosti" .M 9, 10, 11, 12, 13, 14 od 26
Lu~ego do 31 marl'a 1900 r . i "Rozwój" )&.M 48, 49, 50, 55, 66, 58, 61, 62, 64, 68, 69, 72 od 16/28 lutego do 15/28 marca 1900 l'
na zasadzie § 90 ogOInej ustawy dla dróg żelaznyr.h rosyjskicb, będą sprzedawane od 3/16 sierpnia 1900 następnie aż do ukończenia od godziny 10 rano ·na stacyi towarowej Łódź.
Czas przybycia

STACYE

i

NAZWISKO

GATUNEK

Waga

.,

I

Od- . - - - - - - - - - - : - , - - - - . - - . :
TOWARU
Rok I miesiąc
Data
Wysyłająlla
bierawysyłającego
odbiorcy
~
pudy funi.
: :_____~~__________~__~____________~~j~ą~c_a~___________
900
4102
Lut/
Warszawa W.
Wiktorya
Okaziciel
16
4615
"
23"
"
Rektyfikacya War.
"
2 WOdki
15 20
140
"
27
Ruda Gnzowska
"Lewkowicz
"
11
Płótno jutowe
183
"
22
Grodzisk W,
,
Karton
, , 4 Worki
30 ! 1;'.
2 1 v
20
"
13
Pruszlq)W
,
Miodownik
"
1 Miód (napój)
149
"
28
Włocławek
"Abralll Tarło
"
3 Skrzynki prożne
2 15
1691
24
Alekllandrów
~
Jezierski
"
1 Wyroby drewno
17
"
15
281
Berezyna L. R.
Gecow
part Rygle sosnowe
765"
"
Run'd' 8z'ejn
" De secz k'"
27
23
"po~p.
.~
I JesIOn.
-- "5
~
27
Moskwa tow.
:
Kallle~
Okaziciel
7 Odpadki wełniane
25 16
19557
"
107
21
Plussa
,
Chrołów
"
1 Towar łokciowy
1 35
"
Rosiów Don.
" Tow. D.Sokołowi K.Kędzierźawskl 4 Wino ruskie dońsk. 30 11
65990
23
"
401
~ 29
Pawłograd
ELmacher
Okaziciel
IMaka
l' 5
"
2283
Listopad
,
6
Skarźysko
" ~ Stalownia Bank.
War. Bauku 58 Sziaka żelazna
73221425
10
KOlisk
:: l Ruda Meleniecka
~
78
"
ił 750
Uwaga. W razie nie doj~cia w dnin powyższym licytacyi, powtórna sprzedaż odbędzie się 10 (23) sierpnia r. b. o godz. 10 rano.
frachtów

I

I

I

Łódź

I .31 Makaron-:-!~:-

I

I

·

I

II-

I

Stosownie do § 32 ustawy

Syndyk tymczasowy masy

ZARZĄD

na zasadzie decyzyi sądu okręgowego
w Piotrkowie li dnia 23 czerwca (6 lipca)
r. b. tre~cl następującej: "Dla sprawdzenia wierzytelności w upadłości firmy
"Fryderyk Wilhelm BoHiger", wyznaczye
nowy ostateczny termin czteromiesięczny,
licząc od daty wydrnkowania odpowiedniego ogłoszenia w "Piotrkowskich gubernialnych wiadomościach" ,-wzywa wszystkich
wierzycieli ktorzy dotąd pretellsyj swych
nie zameldowali, &Żeby się stawili osobiście
lub przez
swych pełnomocników
w ciągu tych czterech miesięcy do kancelaryi II wydziałn cywilnego Hądu okrę
gowego w Piotrkowie dla sprawdzenia illh
wi!'lrzytelności
przez niżej podpisanego
syndyka w obecności sędziego komi .; arza.
Adwokat przysięgły A. Małachowski.

ma zaszczyt upraszać niniej~zem Szanownych cz}nnków o łaskawe' przybycie na zebranie ogólne. mające Hię odbyć w Sali koncertowej w poniedziałek dnia 10/23 ~ipca 1900 roku o godzinie 3-ej po południu.

powyższych sprawach.
5. Określenie wYlwkości Ilumy, pozostającej w dyap ,zycyi prezesa.
w 1llyśl § 28 ull~awy.
6. Wybór 3-ch cz!onków komisyi rewizyjnej 1· go kandydata.
7. Wnioski obecnych cz}ooków.
811-8-6

Postanowienia ogólnego zebrania w

Mam zaszczy1i za wiaSzan . .Panie, że
pracownia

domić

GORSETÓW
pod

~

.

~-_._.~

ta

I~
h
~

J.
__

Z powodu zwiniQcia stajni zarodowej
koni rasy anglo-trakeńskiej
w powiecie łęczyckim, gnb. kaliskiej, przy
stacyi pocztowej G08t~óW, pięe mil dZOSą
od stacyi drogi żel. Kutno, odbędzie się
tamże prywatna

licytacya koni
II
~

LIPIŃSKIEGO

dnia 12 lipca r. b' J o godzinie
I-ej·z południa.

....

Sp'tzedauych

posiada na sldadzie wielki wybór mebli, gotowe otomany, kredensy, szafy, ~
łożka, garnitnry salonowe. Wykonywa wszelkie roboty w zakres
tapicers~wa . .
wchodząIle.
588-24-19
..

•••••••••••••••_...........
'II

Za'wiadamiam
wyższej, oHl'orzyłew

SlIano\Vuych rodziców i opiekunów, iż za zezwoleniem władzy
przy- nlilly Zawadzkiej M. 34

Szkołę prywatną męzką

z pensyonatem.

ze

l

IDr. leon Silbersłein
I

się

·14-0'0

W

niedzielę

l

święta

-----_.-

od 8-11 rano. 11--4
61li

popołudniu.

,

.

Za rb. 70 sprzedam

riSA~rmani~

Vpca, zapili dzieci co- ,
816-1-3 . Zawadzka

.LJ.o3rlC.7IeBO ueH3ypoIO, r.

Redaktor i Wydawca W. CuJewlkl.

Leczy specyalnie:
Choroby skórne i. weneryczne
Przyjmuje panów od 8 - 10, 1 - 2, o-Ii
wieczorem. Panie t od 5-6 po połndnlu

Ewangielicka Ni 7.

~
Zgierska 64.
zaczynają

862-24, -17

posznk.;:tje pI'acy" domach
Bielizniarka
prywatnych za akromnem wynagrodzeniem. Oferty w redakcyi "Rozwoju" dLa
"Bielizniarki ".
wło

o sprzedania 2 skrzypce oryginalne
Dskie,
z
salonowym odpowiednim,
Ul.

~onem
Kous~antynowska

Stróż· wskaże.

.Ni 51.

526-d.
rak prawie nowy z
Fdania.
Zawadzka

kamizelką

~

21 m. 3.

do Hprze· 960-3 ·2

eżeli

Jdać

któI'y z panów filantropów zechce
mi rnbli 100, może tym sposobem
uratować moją przyszłość.
Powyższą snmę chciałbym w późniejszym CZRsitl od:'
dać.
Oferty dla bliższej informacyj proszę skł_adać w redakcyi "Rozwojn" pod
lit. "K. T."
962-2-1
siązka.

w.ydana przez Łódzkie TowaWzajemnego Kredytq w Łodzi
na imię Es~ery Friedu13n zaginęła lnb
skradziona na sumę: d. 3/V 1900 rb. 100,
11/V rb. 30, 3/VII rb. 25 razem rb. 155.
966-3-1

K rzystwo

do robienia pończoch na sto
powodu .wyjazdu, natychmiast
do sprzedania poniżej kosztu. Wiadomośe
w redakcyi "Rozwo,in".
902-d-12
łody człowiek

M sądową

obeznany z

manipulacyą

pos~nkuje zajęcia

wieczornyeh od 6 do 10.
w redakcyi "Rozwojn" dla
wieka" ..

w godzinacb
Oferty składać
"Młodego czło

Starem-Mieście znaleziono pewną sumę pieniędzy, po którą proszę się zgło
sić na Baluty na uL. Młynarską )& 31

Na

m. 7.

960-1-1

.
się

inteligen'nej
POSZnkUje
konwersacyi. Oferty pod

francuzki do
357.
965-3-1

~

zauz człowiek młody,
zajęć
mieście i w interesie, mogący złożyć 280 rb., na stałe otrzyma
pensyę i prowizyę.
Wiadomość nI. Piotr-

Pdootrzebny wjest

kowska ~ 103 m. 4, I-sze piętro od frontu.
957-2-2
do sprzedania.
Pralnia
dakcyi ,Rozwoju".
otrzebny
do
Pskiego,
ul.

Wiadomość w re956-3-1śwś

chłopiec
posyłki,
Mikołajewska ~ 139

S.

Dęb

968-3-1

Pokoj

z kuchnią do wynajęcia zaraz lnb
Piotrkowska)ił 145. 967-10-1

później,

P lipca

ańska

.M 13. Do wynajęcia od l-go
3 i 2 pokoje z kuchniami i wodociągiem.
Wiadomość u stroża. na miejscu
lub u właścicielki, ul. Piotrkowska 1fł 62
m. 6.
939-d-6
olnicze i wszelkie maszyny przyjmnje
się
do reperacyi w flIbryce kamieni
młyń~klch i narzędzi młynarskich Karola
Ast, Lipowa .M 35. 7.astępstwo fa.bryki
maszyn i narzędzi rolniczych H. Cegielskiego w Poznaniu.
701-29-d.

JIO.u;3b

~

40 m. 15.

~klep przy fabryce zaraz (lo sprzedania
Dtanio, obrOt tygodniowy 150 rb., komorne 160 rOllznie. Blizsza wiadomość w redakcyi "Rozwoju·.
951-3-3
sprzedaż
JłI 4.

Venns puder wysokiego gatunku
Leszno
wijzędzie.

Główny

skład

861--24--17

.
ktorych trzy

cztery źrebaki, z ktorych'
4 dwuletnich i 10 rocznych.

10 trzyletnich,

.... ....ee""-.e_
wakacyjne

li

źrebakami, i
dwadzieścia

2)

W prywatnej szkole ogólnej

Lekcye
dziennie.

bęezie:

1) szeM klaczy stadnych,

Lekcye wakacyjne razpoczęły się d. 9 lipIla. Uczniowie przygotowują si doszkoł: PrzemYSłowo-rękodzielniczej, Handlowej i Gimnazynm. Zapis kandydatow przyjmuje się codziennie ot.! godz. 9 r. do 6 popoł.
t
845-6-1
'
L. Jtościanowski.

~o

.

w dobrach Spendoszyn R

fi

przy ulicy DZIELNEJ oM 31.

Z poważaniem Brulińska.

848-8-1

_~~-_

ZAKŁAD

przeniesiona z ul. Piotrkowskiej 115 na Przejazd N: 16.

i

••••• ••••
•• •••
• Tapicersko-Dekoracyjny i Ma~azyn mebli •~

firmą

"Wiśniewskiej"
I

apteczne

głowny skład.

igieł,

firmy Fryderyk Wilhelm Biittlger,

Łódzkiego Chrześciańskiego Towarzystwa
Do broczynności

Skła(ly

Arago niszczy odciski.
Leszno ;'& 4.

Maszynaz

upadłości '

Porządek dzienny obejmuje następujące punkty:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie k prawozdania z'~ 1899 TLlk.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie etatu na rok 1900.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków komisyi rewityjnej.
4. Relarye zarządu:
a. o kupnie osady .. Kochallówka," stoso~ nie do postanowienia ogólnego zebrania z dnia 11/23 czerwca 1899 roku, pod blldow~, Schroniska
dL-:. obłąkanych i przed:;i~wzj~tych przygotowań do ta~owej.
b. o ofierze spadkobierc'lw b. p. I. K. Poznańskiego rb. 10,000.
C.
o ofierze spadkobierców b. p. I. K. Pozoańskiego rb. 800 (a mianowicie 500 rb. na Przytułek dla starcó';/ i kalek i 300 rb. na ochronki).
d. o nowoutworzonyc:.t instytucyach: III ochronka. dla ·biednych dzieci. Szkółka rzemiosł przy l ocllroLc~.
e. o wsparciach biednych robotników,

163

].i

Z:.JKowalskiej, wydana z magistratu m.
Łodzi.
------_._-----_.__.. _--_. 955-3-3
aginęła karta pobytu na imię Stani8ła
Z wa Szadl>.owskiego wydana z gminy Raaginęła

karta

dogoszcz.

pobytu na

imię

Józef y

969-3--1

._-------- - - - - - - świeźy

Zupelnie
czarne tremo

garnitur plu.szowy oraz
jest do sprzedania. Zawadzka 21, wiadomośe u stróza. 9H-il-3

Z Rut!wwBbiej
agiuęła

karta pobytn na imię Mary3nny
wydana z powiatn sierpeckiego, gnb. płockiej.
959-3-2
aginął

paszport na imię Bronislawy llUi książeczka le 6 itymacyjna
na imię Waleryi Michałowskiej wydana
z gminy Raszew.
959-3-1

Z ehałowskiej

krawiecczyznę i
pragnęłabym wy,ieehać

Znam

rę mieSięcy

842-1-1 '

łajewska ~

"zycie bielizny,
na wieś U;t pactJolliazby za żyllje. Ul. Miko134 m. 16.
9ó3-L-l

6 lIOJIR 1900 r.

Wf dnklnl "RozwoJu:' Plotrkowlka .fA Ul

