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Trudno określi e liczbę straży ugniowych
Królestwie dla braku publikacyj statystycznych. W r. 1894 było ich 59, a kalendar1. Cesar8kiego towarzystwa zjednoczonych straży na
r. 1900 wymienia 27, należących do związku.
Przypuszczać można, że będzie ich ogółem
W

l

II

jakie '70. Uderza w oczy, dlaczego tylko część
niewielka przystąpiła do zjednoczenia, które swym
członkom zapewnia bardzo skuteczną opiek~ w razie potrzeby. Nie dobrze jest w naszycb cz'as;,cb
chodzić samopas.
Przeglądając rocznik urzlidowy towarzystwa
Cesarskiego, spostrzegamy, że do roku 1878 zawiązaliśmy 10 straży ochotniczych, tyleż w ciągu
2 lat, od r. 1880 do 18'82, i 7 po roku 1894,
przez całe zaś lat 12 (1882-1894) nie przybyła
ani jedna. Jeżeli zważymy, że na założenie każ
dego towarzystwa straży ogniowej potrzebne było
od.d zielne pozwolenie z ministeryum, a przedtem
należało przedstawić projekt ustawy, zwracany
czasem po parę tazy do uzupełnień i przerabiań,
że zatem wyjedoanie zatwierdzenia wymagało
wielu zachodów i cil~gnliło się długo, to zrozumiemy, czemu te nad wyraz potrzebne, nawet wprost
nieodzowne, instytucye krzewiły się bardzo powoli. Przez lat kilkanaście, po r. 1882, w sferach decydujących panowało niekorzystne usposobienie dla straży ochotniczych. Miasta na ·
sze nie celują ani zamożnością, ani inteligencyą
i o źywioly ruchliwsze, gotowe do honorowej
pracy na rzecz publicznlł. bardzo w nich trudno;
trzecią część, połowli, niekiedy i 3/4 ludności
miejskiej tworzą żydzi. którzy nigdy i nigdzie
nie poczuwają się do ofiarności, starannie wyła
mując sili od wszelkich ciliżarów i obowiązków.
Nie był9 tedy komu chodzić około dobra publicznego, organizować i pielęgnować Pogotowia ogniowego.
Nasza inteligencya w partykularzach polega
na niższych urzędnikach ",ładz różnych, Wśród
których najwybitniejsze pozycye zajmują rejenci,
pisarze hypoteczni i komornicy sądowi, czasem
adjunkt z powiatu j burmistrz, lekarz, weterynarz,
aptekarz i obrońcy sądowi, t. z. prywatni, albo
rzadko kiedy przysięgli.
Te kategorye istotnego, organicznego związ
ku z osiadł~ ludnością miejscową nie maj!}
wcale, ~lbo też bardzo niewiele, a że zamieszkują najcelniejsze, więc i naj bezpieczniejsze punkta,
zwykle rynki, mniej przeto są narażone na klę
skli ogniOWI}. Lepsze domy .należą głównie do
żydów, swojska zaś ludność zajmuje przedmieścia
i ulice drugorzlidne, walczy z niedostatkiem, z lichwą i ani z inteligencyą biurokratycznł} lub
wyzwoloną,
ani z zasobnymi kamienicznikami
(żydami lub niemcami) nic jej nie łączy.
W tych warunkach rozkwit urządzeń dobra
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po blicznego, opartych jedynie na dobrej woli,
nie może być szybki.
Od r. 1~94. ~idzimy wsz»:kże wyraźną popr~w~ w dZledzlDle obr?ny ogDlowej, a poprawa
pOJdzle, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
coraz. żwawiej. Zawdziliczamy ją w znacznej'
mo~e I przeważnej, mierze, zajęcie się kwestyą
ogDla przez warstwy przodujące społeczeństwa
rosyjskiego.
W r. 1893 zawiązano w Petersburgu pod
protektoratem W. Ksilicia Włodzimierza Aleksan.
drowicza towarzystwo zjednoczonych straży ogniowych, zaszczycone mianem Cesarskiego. Jak widać z s~mej naz~y, towarzystwo to, którego
członkamI rzeczyWistymi są poszczególne towarzystwa str~ży ogniowych wszelkiego typu, jest
organem, Wiążącym w zgodną całość usiłowania
stow.arzyszeń i jednostek w sferze bezpieczeń
st~a ?g.niow~g.(), .bynadać im kierunek najodpowledmeJszy l JUż zdołało przeprowadzić niejedną
pożyteczną inowacyę. Na liście członków honorowych czytamy imiona: Wielkiej Księżny Maryi
Pawłówny, prezesa komitetu ministrów sekretarzy stanu i ministrów. Prezesem r~dy towarzystwa i duszą jego jest ksiąŻIi Lwow. Z inicyatywy towar~ystwa odbywają się zj~łZdy delegatów straży ogmowych. W celu omÓWienia wspól~ych pot~zeb, wystawy śr?dków ratunkowych
l t. d,
Niespożytą zasługą Jego pozostanie atoli
cne:'giczne propagowanie straży ogniowych ochotniczych i wyjednanie w tym celu ulltawy normalnej, nadzwyczaj ułatwiającej zawiązywanie
nowych stowarz!szeń.
Działalność urzędową. nad stłumieniem pożo
gi polegała na udzielaniu dostępnego kredytu
i zapomóg bezzwrotnych gminom wiejskim osadom, wioskom na sprawienie narzędzi ratuckowych; niekiedy wprost zaopatrywano je w sikawki i beczki. Skutek był ten, że oprócz lmdynków paliły się i narzędzia ogniowe któremi
nie miał kto opiekować się i kiero~ać przy
ogniu. Od czasu powstania towarzystwa Cesarskiego datuje się z,,!,rot na racyonalne tory,
zwrot . ku wytworz6mu sprężystej organizacyi
czy nne 1·
W sty~zniu r. 1896, minister spraw wewnętrz
nych ogłOSił ustawy normalne ochotniczych straż~ ogniowych mi~j8kioh i wiej8kich, z których
pierwszą w grudnIU . r. 1~98 rozciągnit2to i na
K~Olestwo, z pewneml zmIanami, odpowiadające
~I n~szym stosunkom. Towarzystwa, stosujące
SH~ ŚCIśle do ustawy normalnej, odtąd zatwier-
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dza właściwy gubernator, co tnakomicie wpływa
na pośpiech i redukuje sprawę do załatwienia gotowych formalności.
Ustawa oparta jest na przepisach zbioru
praw cesarstwa i innej też nie mógł wydać minister. Widzieliśmy już (list III), że zapobieganie pożarom i tłumienie ich należy w Cesarstwie
niepodzielnie do policyi. Z tej racyi, acz w § 65
ustawy normalnej powiedziano, że naczelnik straży, wybrany na zgromadzeniu walnem Towarzystwa, kieruje akcyą ratunkową przy pożarach
i rozporządzeniom jego ulegają c z ł o n k o w i e
c z y n n i, to przecież w § 74 zastrzeżono, że cała straż i naczelnik jej przy ogniu . poddani są
bezwarunkowo naczelnikowi policyi miejscowej,
jedynie zaś służba niższa: strażnicy, stójkowi,
sołtysi - niema prawa wtrącać si~ do zarządzeń
naczelnika straży, któremu winna udzielać pomocy. Za nieposłuszeństwo swemu naczelnikowi
członek Towarzystwa ulega karom porządkowym,
z których naj wyższa jest wydalenie ze straży;
nad osobami przecież obcemi, a więc galeryą
ciekawych, których zawsze pełno przy ogniu,
a którzy jedynie przeszkadzać umieją, naczelnik
straży żadnej władzy niema.
Takie postawienie kwestyi wywołuje znaczne niedogodności i niepotrzebnie krępuje akcyę
ratunkową, zdaniem uczestników II zjazdu ogólnego, zwołanego przez Towarzystwo Cesarski~
w roku 1899 do Orła, gdyż dyrektywa należec
winna do najgodniejszego, a więc do specyalisty,
jakim wobec policyi jest naczelnik straży ogniowej; na mocy uchwały tegoż zjazdu rada Towarzystwa Cesarskiego wystąpiła do ministra spraw
wewnętrznych o zmianę ustawy normalnej w tym
duchu, aby nie uwłaszczając prawnie uprzywilejowanemu- stanowisku władzy policyjnej, naczelnicy jej mogli wydawać rozporządzenia, dotyczą
ce gaszenia wybuchłego pożaru tylko przez naczelników straty i ich zastępców. Spodaiewać
się wolno, że to skromne życzenie. wywołane
przez konieczność przedmiotową, zaspokojone bę
dzie, zwłaszcza, gdy pochodzi od tak po~ażnej
instytucyi. Ten sam punkt sporny udatme rozstrzygnięto w Niemczech, gdzie władze policyjne
również cieszą się ogromnym wpływem.
Komenda zwierzchnia przy ogniu pozostaje
tam przy burmistrzu, lecz wykonanie jego zarzą
dzeń należy całkowicie do dowódcy straży i do
trybu wykonania burmistrz nie moźe się mięszać.
Ponieważ burmistrze są wybierani, a niestosowne
zarządzenia przy og.Qiu naraziłyby wziętość ich
u wyborców, przeto faktycznie burmistrze przy
ogniu ustępują przodującej roli dowódcom straży,
natomiast zaś czynnie pomagają im przez wydawanie rozkazów osobom obcym, t. j. ciekawym
widzom, w myśl życzeń dowódcy straży. W roku 1896 minister spraw wewnętrznych przychylił
6)

Margiela i Margielka
przez
jĄdolja yygasińskiego.
(Dalszy

ciąg-patrz

N!! 227).

Jednocześnie Boberska dowiedziała się od
Jantkowej, że u Doroty Rudnikowej w tym ro~u
przyszła na świat i ży.je ka~zka pokrac~na, lllezdolna ani do cbodzellla, am do pływama.
- Taki ptak prawie na rosół dla chorego,
.
nie na chowanie.
- Ja zawdy powtarzam swoje-mawiała babi&ia-że ludzie w Gwoździeńcu są dobrzy.
Tomek Ciechoń był innego zdania.
- Są głupi, są. i bardzo głupi; ale nawet
najgłupszy ogląda się na użytek własny.
Z pomiędzy dobrych, babisia oyła chyba najlepsza w Gwoźozieńcu. Przychodziła codziennie
na Pomarłe, opiekowała się troskliwie wyrobnicą
chorą, pielęgnowała niemowlę. a potem śpieszyła
do innego chorego lub chorej. Zwykle wstępo
wała to do Budziny, to do Rudnikowej, Ciechoń
ki. Palikowej, do kuchni dworskiej, nawet do Pu·
kaliny. zachęcała różne kobiety, aby nie zapominały o Margieli.
- Bóg wam stokrotnie wynagrodzi na zdrowiu na dzieciach, na gadzinie, zbożu.
'Bud~illa nie miała dzieci, a pragl'lęła mlec
i była pewna, że babisia ~ tem coś jej pomoże.
Rudnikowa znowu, u której co rok--prorok, spodziewała się. że Boberska zażegna lako chrzciny
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się do ważniejszego o wiele postulatu Towarzymożemy je uważać za obojętne dla siebie, a nastwa Cesarskiego, ograniczając dowolną możność wet uczestnictwo burmistrzy w zarządzie może
rozwiązywania straży ochotniczych przez gubernaułatwić pozyskiwanie zasiłków z kas miejskich.
torów do wypadków, przewidzianych w prawie Zresztą należenie do Towarzystwa Cesarskiego
ogólne m, w innych wypadka·ch decyzya zależy zjednoczonych straży, dostępne dla każdej straży ,
od ministra. Zmiany tej jednak nie zastosowano zapewnia skuteczne orędownictwo.
Donioślejilze znaczenie posiada usunięcie od
do ustawy, obowiązującej od roku 1898 w Królestwie.
wpływu członków ofiarodawców, bez których byt
Ustawa normalna dzisiejsza znacznie odbie- straży ochotniczych w KrOlestwie staje się wąt
I gła od porządku, do jakiego już przywykliśmy, pliwym, gdy rozwój ilościowy i jakościowy tych
powodując na razie nieprzewidywane trudności
instytucyj jest potrzebą nieodbitą.
natury pieniężnej przez pozhawienie głosu i zdolJ. Chr.
ności do urz~dów w straży członków honorowych, dziś zwanych ofiarodawcami, a przelanie
całego wpływu na członków czynnych, t. j. szeregowców. Dotąd straż utrzymywały i kierowały nią żywioły inteligencyi miejskiej, mniej zdolne do akcyi ratunkowej czynnej. Jednakże usta- I
wa ta za postęp uważaną być musi, skoro od
chwili jej ogłoszenia co tydzień, bodaj, słYlilzymy
Znaczna . część robotników zatrudniona jest
o zawiązaniu nowych straży ochotniczych nawet w fabrykach. Wszyscy mniej więcej pracupo osadach.
ją ciężko fizycznie, a do pracy takiej poNiema rady, musimy się pogodzić z brzmie- trzebny wielki zasób sił. Połączone to zarówno
niem ustawy, co, jak zobaczymy, nie jest zbyt ~ z interesem każdego fabrykanta, robotnika i catrudnem, i skwapliwie korzystać z nowego prawa łego społeczeństwa. Robotnik silny, zdrowy,
w dalszym ciągu.
wytrwały,
lepiej wykonywa każdą powierzoI1ą
Główne obostrzenia, któremi uzupełniono
sobie robotę, a więc tem samem przynosi wię
ustawę dla KrOlestwa Polskiego, polegają:
kszy zysk swemu praeodawcy. Człowiek rzeźki
l) na przekazaniu prezydowania z urz~du i energiczny mniej odczuwa nadmiar pracy, gdyż
w zgromadzeniach walnych prezydentowi lub zdrowie czerstwe łatwo mu wypoczynek przynosi.
burmistrzowi miasta i nadania im prawa wstrzy- Zyskuje też na tem i spełeczeństwo, ktorego zamywania mocy uchwał do decyzyi gubernatora; daniem jest dążność do jaknajlepszego stanu
2) pa poddaniu pod zatwierdzenie guberna- zdrowia wszystkich swych członków. A jednak
tora wszystkich ważniejszych uchwał, jaK wybo- ogólna ta sprawa pozostawia wiele do życzenia.
ru wszystkich władz towarzystwa i członków Łatwo to można sprawdzić, przyjrzawszy się żyhonorowych, dopuszczania do obrad członków ciu robotników w fabrykach. Wszyscy robotnicy
ofiarodawców (nie strażaków) i t. d;
zajęci są pracą przez dwanaście godzin dziennie,
3) na wprowadzeniu do zarządu, jako sta- z małemi przerwami na obiad i śniadanie. Lecz
łych członków z urzędu: policmajstrów i prezyco w tym czadie spożywaią? Oto większość ży
dentów miast, gdzie są, uaczelników straży ziem- wi się chlebem, serem, wędliną, wogóle pożywie
skiej i burmistrzy, albo w osadach wójtów;niem suchem, które w najlepszym nawet będąc
4) na prowadzeniu korespondencyi z wła gatunku, nie jest dostatecznem dla zdrowia czło
dzami wyższemi tylko przez naczeluika powiatu. wieka.
W takim stanie rzeczy, gdyż straż znajduje
Organizm nasz potrzebuje gorącego posiłku
się pod ciągłą kontrolą władz i urzędników jej
i tylko taki prawdziwy przynosi pożytek. Nie
zatwierdza jeszcze gubernatór, zapewne nie bę wielu wszakże może sobie pozwolić na zachowadzie przeszkód do nadania instytucyi tej nieco · nie hygieny pożywienia. Jedni mies~kają daleko
saml)dzielności przy akcyi ratunkowej.
od fabryki, tak, iż w czasie oznaczonym nie moW Niemczech np. dowódca stra,iy ma prawo gliby zdążyć tam i z powrotem, niekiedy m&.lnakładać kary pieniężne na opieszałych albo
żonkowie oboje chodzą do pracy, ci zaś, którzy
nieposłusznych członkow od 25 fenigow do 3
robią od sztuki i te krótkie chwile, przeznaczone
marek, które władza administracyjna, t. j. ma- na wypoczynek, starają się sobie skrócić, aby
gistrat, natychmiast egzekwuje, - a przy ogniu więcej zarobić.
.
naczelnik straży jest faktycznym panem położe
We wszystkich tych wypadkach używają
nia, słuchanym bezwzględnie przez wszystkich.
pokarmu suchego, narażając siły swe i zdrowie,
Rygory w ustawie dla Królestwa Polskiego, którego nikt chyba nie posiada zawiele.
z których główne przytoczyłem wyżej, nie wproA jednak złemu możnaby łatwo zaradzić
wadziły. ściśle biorąc, nic szczególnie nowego;
przy dobrych chęciach. Przy każdcj fabryce mo ·
_5
nieustanne. Ciechońka czyniła babiei zw-ierzenia miała w domu i kwaterkę krup, i garnuszek mle,
potajemne, użalając się na męża. Palikowa cią ka, i kromeczkę chleba białego, osełkę masła
gle zapadała na jakąś chorobę kobiecą i potrze- w łaszku i parę jajek. Przetarła się nieco od
bowała rady lekarskiej. Ulina, dziewka dworska,
leżenia, przebielała na ciele, wyładniała cokolktóra miała znaczenie ogromne przy dworze, by- wiek i była już teraz podobniejsza dl) człowieka ,
ła siostrą rodzoną Rudnikowej i już dlatego ceniktórego Bóg stworzył na obra1. i podobieństwo
ła Boberską. Pukalina, wścibska, gadulska, skwaSwoje. Czuła, że jej siły powracają; ale kiedy
pliwie poszukiwała stosunków z osobl!! mającą we się wyspała w dzień, nie mogła zasnąć w nocy
wsi uznanie powszechne. Więc babisia mogła i strachy dręczyły ją straszliwie. Dawniej, spraprzez ludzi wiele zrobić i nieraz robiła.
cowana padała na ten barłóg jak kłoda, a nigdy
Margiela gryzła się zrazu przyjściem na żaden strach snu jej nie zamącił. Teraz słysza
świat córki; ale kiedy widziała, że ludzie nie
ła wyraźnie chroboty dziwne, dreptanie, tupanie.
okazują jej wzgardy i dbają o nią, o dziecko,
łomotanie, piski jakieś i myślała:
mimowolnie powtarzała w myśli za Boberskl!!:
- Dusze pokutujące pewnikiem tak prze- Ludzie są dobrzy.
szkadzają·
Tak myśląc, zaczęła nawet kochać swą maHa, wiadome rzeczy, na Pomarlu straszyło .
łą. Bo człowiek staje się lepszym, kiedy widzi
Nie mogło być inaczej tam, gdzie ludzie zmieradobrych naokoło siebie. Otoczenie ułatwia mu li śmiercią nagłą i niespodziewaną. Brr, śpijże
i uprzyjemnia żyoie.
tu w nocy! Chwytek musiał nieraz zwęszyć coś
takiego, zasłyszeć, może i zoczyć, gdyż podejrzliwie powarkiwał na podwórku, czasem szczeknął
II.
i poskoczył, albo znowu przysiadał na ogonie i wył
tak przerażliwie, aż ciarki przechodziły człeka.
Coś szóstego dnia rano babisia, jak zwykle,
- O rany, a czegóż ten psisko tak wyje,
odwiedziła Margielę, która niecierpliwie rwała
jak gdyby chciał wywyć co najgorszego!
się do wstawania.
Krótko mówiąc, noce hezsenne bywały nie- Kości bolą człowieka z leżenia, cni mi
zm\ernie przykre dla chorej. Bodaj to dzień jasię okrutnie, życie obmierza.
- Sama nie wiesz, co ci grozi... Nie waż sny, pogodny!
Szczęście, że nad łóżkiem Margieli wisiał
się wstawać, . leż kamieniem! Za jakie cztery.
obraz Częstochowskiej, przy którym nie mogło
pięć dni zobaczymy. Musisz wypocząć, nabrać
się stać człowiekowi nic złego! Licho nie ma
sił, przybędzie ci pokarmu w piersiach.
Boberska wypowiedziała to z naciskiem, ki- śmiałości bliżej podejść.
- Pod Twoią obronę uciekam się, święta
wając palcem nad chorą i spieszyła się na łeb
na szyję, gdyż przysłano po nią furę z Woli Li- boża Rodzicielko! - szeptała wyrobnica wśród
powej, gdzie gospodyni jakaś zachorowała nagle. ciemności nocnych, a tu w izbie coraz to-łup
Chora wyrobnica, dzięki staraniom babisi, łup, bęc- bec, tup-tup i chi-chi· chi, pi-pi-pi.
(D. c. n.).
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głaby być założoną kuchnia, w której sporządza

ne śniadania, obiady i kolacye niewykwintne byłyby, lecz zdrowe. Wydatek na prowadzenie
kuchni mógłby być podzielony równomiernie mię
dzy uczestnikami, składającymi się z robotników.

Ograniczenie. Ostatni numer "Praw. wiest. "

~amieszcza

szereg ograniczeń co do wyrobu
) sprzedaży słodyczy chemicznych, służących do
słodzenia, lecz nie zawierających w sobie żadnych
pierwiastków pożywnych. Przedewszystkiem preparaty tego rodzaju mogą być używane tylko
w lecznictwie, lub przy doświadczeniach naukowych. Sprzedaż ich ml)że odbywać się wyłącznie
w aptekach l za receptą lekarza, oraz w tych
składach aptecznych, które otrzymają na to specyalne zezwolenie ministra spraw wewnętrznych,
przyczeni sprzedawać je mogą tylko do aptek
i laboratoryów chemicznych. Używanie podobnych preparatów do wyrobu rozmaitych napoi
lub jako przymieszki do potraw, nadal absolutnie jest wzbronione. Za wykroczenia przeciwko
tym nowym puepisom winni będą podlegali karom pieniężnym od rb. 100 do 300, lub aresztowi od jednego do trzech miesięcy.
-

Halle targowe. Mimo, że zaprowadzono na
Starym Rynku halle targowe, odznaczające się
z początku w00rowym ptlrządkiem. obecsie znów
Zapanował dawniejszy nieład.
Handlarze porobili Robie budy, poobijane staremi deskami,
Szafki . różnego kształtu i t. p., wskutek czego
zakradły się niewłaściwości,
które składają
się na to,
że teren targowy przedstawia
się wcale . nie estetycznie, a co najważnieisza,
trudno w takich warunkacm o zachowanie wymagań hygienicznych. To też p. policmajster wraz
z prezydentem m. · Łodzi zamierzają dokonać
SZczegółowej rewizyi targów · na Starym Rynku,
celem zO'bowiązania handlujących, do utrzymania
straganów w należytym porządku.
/ Rozszerzenie gmachu glmnazyalnego. W0-

bec br.aku miejsc w gimnazyum tutejszem, zarząd
miejski łącznie z zarządem gimnazyalnym posta nowił utwor7.yć oddziały równoległe w sześciu
pierwszych klasach, jak to już donosiliśmy w swoIm czasie.
Ze względu atołi na to, iż lokalohecny nie
mógłby pomieścić nowootwartych klas, zarząd
miejski postanowił dobudować oDcynę, która sta.nie na granicy ogrodu miejskiego.
Nam jednak budynek ten, dla którego wyZnaczono . plac długości 60 arszynów będzie wzniesiony, oddziały . równoległe klas niższych, w miarę ich otwierania, mieście się będą w lokalach
zajmowanych obecnie przez profesorów.
Projekt nowej budowy powierzono budowniCzemu p. Majewskiemu. l'

. Teatr Victoria. Jutro powtórzoną będzie
.Zona mego brata", z dodaniem na rozpoczęcie
widowiska wybornej bluetki Benedixa "Broń niewieścia", w intrepretacyi panny Czaplińskiej i p.
Winklera.
N i e d zi e l a: pierwsze popołudniowe przedstawienie "Żona mego brata", wieczorem atrakcyjny "Hajduczek" i "Kusicielka".
Następną premjerą będzie "Dziedzictwo pana Plumet", słynna komedya Barriwa. Dyrekc'ya
z całem zamiłowaniem przystępuje do wystawienia wy bornego dzieła, wyposażając je nowemi
dekoracyami i rekwizytami. Główne role spo·
Czywają w rękach pp.: Czaplińskiej, Gromnickiej,
Stogniewskiej, pp.. Winkiera (rola tytułowa),
Mielnickiego, Kopczewskiego, Różańskiego, Ol~
Szewskiego i innych.
Teatr Sellina. Wczoraj wystawiono po raz
Pierwszy w sezonie bieżącym "Zieloną. wyspę",
"Peretkę Lecoque'a, z pp. Jezierską i Bertoletti
w rolach głównych, z której sprawozdanie dla
braku miejsca pomieścimy w numerze następnym.
Jutro "Mały Faust".
W n i e d zi e l ę "Zielona wyspa" po cenach
zniżonych; wieczorem nowość "Fikaiski", w którym wystąpią świeżo zaangażowane siły.
. Zapowiedziana przez repertuar "TelegrafIatka", operetka Millockera, dla lepszego wypróbowania odłożoną została na później.

Piątek,

dnia 5

października

1900 r.

Czasopisma lekarskiego wyszedł z druku
nr. lO, który zawiera następujące artykuły:
Przyczynki do kazuistyki złamań czaszki,
podał dr. Jan Swiątecki (z Wilna). Granice
władzy zawodowej lekarza ze stanowiska prawa
i etyki (c. d.), napisał dr. E. Sonnenberg.Sprawozdanie z przytułku położniczego przy
szpitalu małż. Poznańskich (dok.), podał dr. Józef Saks.-Szpitalnictwo w gubernii radomskiej
(dok.), opracówał dr. H. Fidler.-IX zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Krakowi~,
w lipcu 1900 r, (dok.) - Towarzystwa lekarskIe
prowincyonalne. Korespondencye: Wrażenia
z Krynicy, napisał dr. med. . St. Rontaler.
W sprawie felczerów, przez Az. - Referaty. Kronika.
Zgromadzenie czeladzi stolarskich
się dnia 7 października
popołudniu, przy ulicy

2

odbędzie

tj. w niedzielę o godz.
Widzewskiej pod M 71

w własnym lokalu.

Mylna informacya. W 273 numerze nLodzer

Zeitung" pomieszczono wiadomość o sprowadzonych dwudziestu lokomotywach przez kolej warszawsko - wiedeńską, które są jakoby znacznie silniejszemi od dotychczasowych; lokomotywy
te sprowadzono w celu utrzymania terminowej
dostawy towarów, a tem samem zabierania wię
kszej ilości wagonów.
Otóż ta wiadomość jest zupełnie mylną, gdyż
wyżej wzmiankowana kolej sprowadziła już przed
pięciu laty lokomotywy do prowadzenia pocią·
gów towarowych z fabryki lokomotyw w Hanowerze, pobudowane na czterech osiach, a które
nawet pod największą górę na tejże kolei (profil
od Dąbrowy Górniczej do Zawiercia i ze Skierniewic do Płyćwi) swobodnie prowadzą Ipo 150
osi ładownych, co czyni 75 wagonów, nawet
przy niekorzystnym stanie powietrza i temperatury. Co się zaś tyczy dawniejszych parowozów
na trzech osiach, kotły z fabryki Schwarzkopfa,
to takowe są zawsze w stanie prowadzić po 120
osi latem i po 100 osi w porze zimowej ła 
downych.
Nowo sprowadzone parowozy towarowe są
takiej samej siły, jak pierwsze i również czteroosiowe, a nie ośmio· osiowe,. ()si tendra (wagon
przy parowozie z wodą i węglem) w rachubę nie
mogą wchodzić, jako w działaniu siły na pociąg,
nie biorące żadnego udziału.
Wreszcie, powiększa~ia pociągów nad 150
osi zabraniają przepisy ministeryalne o bezpieczeństwie ruchu na drogach żelaznych.
Nieporządki na dziedzińcach ·przedmieścia
Bałuty przechodzą wszelkie granice. Literalnie ilą
one zarzucone śmietnikdmi i gnojowkami. Powietrze wakutek tego jest w niektórych domach zabijające. A jednak p. policmajster m. Łodzi polecił właścicielom domów, rządcom i wszystkim,
od kt6rych to zależy, aby ze względu na warunki sanitarne i dla odwrócenia chorób epidemicznych nakazywali pilnować porządku w dziedziń
cach i na ulicach. Widocznie przepis ten jest
martwą literą dla pp. właścicieli nieruchomości.
Cieplarnia. Dowiadujemy się, że w nowo zakładanym ogrodzit:l miejskim przy ulicy Dzielnej
wybudowana będzie cieplarnia, przeznaczona na
rośliny znoszące temperaturę średnią. W cieplarni urządzona będzie grota wypełniona roślinami
wymagającemi wilgoci. Przeznaczony również bę
dzie oddział cieplarni na rośliny egzotyczne, dla
których jest potrzebną temperatura wyższa. · Tym
sposobem, zarząd ogrodu będzie w możności mnożyć rośliny dekoracyjne, któ!e ukazywać się będą na kwietnikach w znacznej liczbie.
~
Osobiste. W Łodzi oBiadła się na stałe p-na
Kazimiera Wiśniewska, artystka malarka, laure·
atka Szkoły sztuk pięknych w Rouen we Francyi i uczennica profesora Cugez w Paryżu. P na
Wiśniewska niezależnie od pracy w dziedzinie
swej sztuki zamierza udzielać lekcyi rysunków
i malarstwa.
otrzymał wczoraj
dniu l b. m. w pobliżu Brzegub. warszawskiej, spuścił się
hr. de La-Vanlx, który skutkiem rozgrywaj~cego się konkursu, wzbił się d.
poprzeduiego w Paryżu i w ciągu doby odbył
podroż ze stolicy Francyi do Rosy i.
Balon
hr. de La·V.uh nosi nazwę "Centaure" i razem
~ 12 innemi balonami poszybował z placu wystawy paryskiej.

Balon. "Warsz. dniew. "

wiadomość, że w
ścia-Kujawskiego,
włal:lnym balonem

3
Drożyzna grochu i kapusty. Skutkiem tego.
czesneJ suszy, cena g1'ochu dochodzi od 6. do 6 rb.
50 kop. za korzec. Niepraktykowana to dotychczas cena. Kapusta bardzo słabo obrodziła w niektórych miejscach, skutkiem czego na rynkach
tutejszych żądają za średnią głowkę po 3,5 - 20
kop., a za pud 60 - 75 kop.
Z targu. Targ dzisiejszy, aczkolwiek odznaczał się ożywieniem na wszystkich rynkach, wykazał zniżkę cen na wszystkie produkty. Na paszę dla bydła ceny spadły na rynku Bałuckim
zaledwie o 5 kopiejek na centnarze, siano bowiem płacono po 1 rb. 55 kop.
Dużą zniżk~ cen i duż~ dostawą cieszył się
drób, natomiast dowóz zwierzyny był mały.

Fałszowane pierze. Zdawałoby się, że przemysł i handel nasz dążyć powinien do ulepszeń
i starać się o to, aby dawać towar jaknajlepszy
i po możliwie nizkiej cftnie. Byłoby to rzecz~
zupełnie naturalną, a jednak dzieje się wprost

przeciwnie.
Oto naprzykład zdawałoby się, że pierze nie
powinno podlegać fałszowania. Tymczasem przekonano się, że i pierze fałszować można. Ceoo
pierzy tegoż samego gatunku za fant w jednym
sklepie wynosi 1 rubla, w drugim 50, 60 do 90
kop. Jakaż przyczyna różnicy w cenie? Oto
sprytny żydek skupuje stare pierze, macza je
\V roztworze wapna, suszy i w ten s)osób z jednego robi najmniej dwa fanty. Osiadłe na piórkach wapno. staj~ się dla oka niedostrzegalne,
lecz waga Się ZWIększa. Gdy włożymy pierze
w ten sposób sfabrykowane w torbę mnślinową
i. 8vrobujemy trzep.ać, ~ówczas wydobywający
SIę kurz bIały, utWierdZI nas w przekonaniu że
kupiliśmy więcej wapna aniżeli pierzy. Zwr~ca
my więc lla. tego rodzaju fałszerstwo uwagę
zważywszy, że kurz wapienny łatwo dostaje si~
do płuc i oczów.
.
Z r~chu .tramwajowego. Ze względu na pohczby konduktorów i rozszerzeuie
linij tramwajów elektr.ycznych powiększono liczbę kontrolerów, których obecnie jest 10.
Ni.c · więc dziwn~g(:), że na ciągłą kontrolę
w pOCiągach tramwajowych narzekają pasaże
row!e.
.

wlększeme

Najechanie. Wczoraj na ulicy św. Andrzeja, najechaprzez wóz Krystyn:1 Szkotler i nległa zgnieceniu lewej stopy.
.
- :Na ulicy Cegielnianłlj woz ładowny najechał na
7-letniego Szyję Silberberga.
ną została

. Zatruole się r~bą. VV czoraj m i eszkańcy ulicy Pbłno~
neJ domu 1-& 22, \\ olf Obarzanek, lat 60, Fieda Kawejt,
lat 15 i Chana Knarys lat 32, po spozyciu ryby dostali
raptownych boleści zołądka, skutkiem czego zawezwano
Pogotowie ratunkowe.
. Lekarze skonstatowali, ze r.yba musiała być nieświe
za l z tej przyczyny, po całodZIennym poście nastapiło
zatrueie zołądków.
'
W bójce. Wczoraj w bójce dwóch sasiadek w domu
na rogu ulic Pański~ j i św. Ludwiki, powaz~ie pokaleczoną
z~stała Stanisława Wieczorek, praczka, liczą('a 22 lat. Są
SIadka, która odniosła' zwycięstwo, zawezwała Pogotowie
ratnnkow<', by pokonanej udzieliło pomocy lekarskiej.
. Z okna .Wczoraj przy uli ".y Widzewskiej pod .M 50,
corka robotUlka fabrycznego Maryanna Rede liczaca
l~t 3,. wypadła na brnk z okn~ pierwllzego piętra i z;amła SIę w lIzoło . Pomocy udZIeliło Pogotowie ratunkowe.
Wypadek w fabryce. Robotnikowi Janowi Oswaldowi
maszyna oderwała rękę.
'
NieszczęŚliwym zajął się zarząd fabryki.
Krewki mąż. Wczoraj, stroz domu N1 28 przy ulicy '
Ogrodowej, tak się rozmówił ze IIWą zona ze poJicya
zawezwała Pogotowie ratunkowe.
.'
Okazało lIię, ze małźonka stróża Helena Kuźnicka
licząca lat 25, została bardzo cięzko przez męza pobitą. '
Brutalność. Wczoraj przy ulicy Zagajn~j, robotnik
fabrycl~y w 8~rZ?CZce z robotnicą Apolonią Adamczyk,
kopnął Ją t~k sIlm" w okolice zołądka, ze poszwankowa_
na npadła mep~zy~omna. W stanie bardzo groźn} m i nieprzytomną OdWIeZIono ją do szpitala Poznańskich.
Kontrabanda.. Okoliczna straz pograniczna przytrzymała. w tych dm~ch znaczną kontrabandę, wieziona do
ŁodZI. Zabrano woz, naładowany pakami materyi jedwabnej i \vstązek. Odstawiony towar do komory wieluńskiej
oceniono na 1,400 rubli.
Wypadki. Robotnik pracujący na rusztowaniu w fabryce w Kon8t~ntynowie, p.rzez nieostrozność zsunął deske,
ktor~ z pe~~e~ wyso~O~?1 .spadła na głowę drugiego ro'"
botmka "oJclecha L,plDsklego, zraniła go niebezpieczn0
i uszkodziła m~ oko. O~wieziono go na kuracyę do dom~~
- ":czoraJ robot?Jka Dzwonkowskiego, przech~dza- ·
cego pomIędzy wozamI ~a Starem MieŚcie, koń uderzył
kopytem w bok; uderzeDle było tak silne, ze DzwonkowIlki zemdlał.
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W tej trudnej walce pomi~dzy uzdolnieniem
Sztuczny węgiel.
wykonawców, a słabnącym widocznie talentem
Wobec aktualnej od dłuższego czasu liweautorów, szedł na czele reżyser komedyi pan
»Żona mojego brata", komedya w 3 aktach Kadelberga Karol Kopczewski, który uczynił hr. Bald wina styi drożyzny węgla, nie od rzeczy będzie poi Blnmenthala.
Mengerll, '/, pOlltaci wyci~tej ~ papieru, istotą żywą, dać wiadomość o wynalazku, który w Niemcze ::b
,.Zona mojego brata"-dla c~ego nie brat 0- drgającą temperamentem i prawdą życiową. Ma- zwłaszcza budzi niemaie zainteresowanie, a który
wa, tern bardziej, że sztukę tę tłómaczył Ed. niery wielkiego pana, lekka ale gryząca ironia, ser- podaje sposob sztucznego wytwarzania czarne;o
Lubowski?-jest to sobie bezpretensyonalny, naj- ce odczuwające siłuie czyn szlachetny, pomimo po· dyamentu, podhijauego ciągle w cenie przez nie·
nowszy płód talentu dobrej niegdyś marki nie- zorów chłodu, wreszcie rzewny liry~m w scenie nasyconych baronów węglowych.
Wynalazcą jest zwykły robotnik, niejll ki
mie<:kiej Kadelberga i Blumenthala, . ale płód z córką usprawiedliwiały przełom, w charakt.erze
bez Ilmaku i woni, coś czemu trudno dać ok re- hrabiego Baldwina; który z taką ·stanowczością Montag, zatrudniony w pewnej fabryce aniliny
i sody pod Mannheimem .
ślona nazwe.
odrzucał, wspaniałomyślnie ofiarowany mu przez
Udało mu się przez domieszkę pewnych cbe·
• "Zona' mojego brata" uie jest komedyą ze bratową majątek, o który przecież proces toczył,
względu na akt trzeci, farsą znów ze wzglęa później przyjął go nagle i pełną z tej skarbni- mikaliów do torfu (skład ich jest dotychczas
jego tajemnicą), uzyskać materyał opałowy, po·
du na akt drugi bezspornie najlepszy i zbudo- cy czerpał dłonią· Tuż obok br. Baldwina szła
dobny
do sztuczuego węgla kamiennego, a barwany w stylu czy ato .komedyowym, kiedy akt dzielnie dotrzymując mu kroku w tej walce o ura~
trzeci nosi ~namię farsy i to farsy płytkiej, zro- towanie s~tuki, p·na Pawłowska w roli Katarzy- dzo przy tern wydatny. Hozmaici kapitaliści nie·
bionej przy tern dość szablonowo i szuiladkowo. ny jego córki. Dawno nie słyszeliśmy ze sceny mieccy objawiali ochotę Ilfinansowania tego wyHrabia Baldwin Mengerll jest zrujnowanym tak szczerych akcentów, nie widzieli tak natu· nalazku, Montag wszakże, nie chcąc pomysłu
prze~ grę i życie hulaszcze, w dodatku przegrywa
ralnej naiwności i to w grze "pokojnej, skllpionej swego sprzedać za pieniądze stosuukowo tanieproces, który toczył ze swoją bratową Karoliną, w sobie a tak prostej, że robota aktordka zaciera ofiarowano mu posadę dyrektora z płacą 12000
z domu Kot, hrabiną Mengers, niegdyś lektorką si~ najzupełniej i pozostaje tylko prawda, bo ar- marek rocznie i 2 prc. z czystego zysku-zwią'
jego brata, którą brabia Baldwin zalicza do tystka wcieliła się w swą rolę najkompletniej. zał si~ tylko z sekretarzem mannheimskiej izby
grupy, tych szczelnie zapiętych pod szyję i dziel· Nie mniej i p. Gromnicka bardzo szlachetnie, handlowej Sehringiem w sp6łkę prywatn~, kt6ra
nie broniących swej cnoty łowczyń serc i szka- ~ dużym zasobem rutyny aktorskiej i ft·nezyi nie- o własnej sile przystąpiła do produkcyi węgla
torfowego.
tuły podtatusiałych adonisów. Myli się jednak
wieściej przeprowadziła rolę hrabiny Karoliny
Zakupiono w tym celu na razie czterdzieści
hrabia Baldwin w ocenie swej bratl)wej, kobiety Mengers. Widz zgodzić się musiał, że taka kobiemorgów
torfu pod miastem, zastrzegając sobie
bezinteresownej i wielkiego serca, która dlatego ta zdolną była · skruszyć pancerz rodowej dumy
nadto
prawo
pierwokupna dalszych dwustu
tylku wiodła proces, by nie pozwolić na ubliże- magnata, gdyby był nawet rycerzem bez skazy.
nie pamięci męża, którego hrabia Baldwin usiPan Kosiński ba.rdzo poprawnie i szlach et- morgów. Jak donosi "Frankfurter Zeitung", na
łowuł uczynić niepoczy~alnym. To teź skoro
nie wywiązał się z roli Maltitza, towarzysza hu- podstawie wiarogodnych infurmacyi, fabryka już
proces wygrab, oddaje kapitał sporny szwagrowi lanek hr. Baldwina--ale roli swej nie pojął na- się buduje i wkr6tce będzie pu~zczoną w ruch,
obliczona na paruset robotników i na produkcyę
zadawalniając się jedynie moralne m zadośćuczyleżycie. · Wszak Maltitz, to sobotwór prawie hra·
nieniem. ~rabi~ ~al~win, .kt6ry ~rze~ dwa. ~kty; biego Baldwina, równie jak on zevsuty i przeżyty. około. 600 centnarów w~gla dziennie.
Swiadkowie naoczni pr6bnego o palania wę
trzymał SIę dZlelme I pomlmo naJkompletllleJszeJ
Tym!lzasem w wykonaniu pana Kosińskiego wyglem sztucznym podziwiają jego nadzwyczajną
ruin~, ~s~aniał~mJślnie ofiarowanego m~ majątku l' szedł on na bardzo sympatycznego chłopaka,
pr.zYJą.c Dle chCIał,. nara~ w końcu. drugIego aktu
kt6remu hulanka żadnej nie przyczyniła szko- wydatność i siłę wytwarzanego cie pła. Węgiel
ml~kD1e a .w trzeCIm przeobraża Się w zdeklarody a jedynie tylko ulżyła kieszeni. Wskutek torfowy pali się jasuym płomieniem, rozżarza
wanego wielbic~ela bratowej i ~o tak. da.lece, ~e t~go, widz dziwić się musi, dlaczego br. Baldwin piec w kr6tkim czasie i nie pozostawia po sobie
on który potępIał surowo mezaham:, JakIego SH~ I Dle chce oddać córki temu dobremu i sym- o prócz ni ewi elkiej ilOŚci białawego popiołu, ża
brat dopuścił, tlam gotów jest ofiarować serce patycznemu chłopcu, dlaczego porQwnywa go ~nych zresztą odpadków. Fabrykacya tego pahwa odbywa się przez suszenie torfu świeżo wyi nazwitlko pani Kot, hrabinie Mengers.
z sobą.
Ten przełom w pojęciach hrabiego BaldwiPan Olszewski zuów jakkolwiek zagrał Ko- dobytego, rozcieranie go maszynami na miał
na niczem prawie nie jest u>.lprawiedliwiony, bo -berstein'a, zbogaconego młynarza ze szczerem i mi~szanie z chemikalia,mi wynalazku Montaga.
mih'ść dla córki, o którą dbał niewiele, jeśli
komizmem i werwą, nałożył nau za wiele farb ~ak uzyskaną masę prasują potem w formie ce·
w . ci~gu trzechletniego pobyt~ n~ p~nsyi odwie~ jaskrawych i narysował go w zbyt ostrych kon- ' glełek i sprzedają jako brykiety . Węgiel torfowy ma barwę świecącą czarno·brunatną, zbliżo·
dZlł Ją tylko trzy razy, Dle Jest Jeszc.z~ dośc turach, przez co, cała ta najlepsza w sztuce I
ną do koloru węgla brunatnego. Centnar takiego
przekonywającym mO,tywem, . bo przecle~ be~
pOdtać wyszła nieco za przesadnie.
węgla sztucznego kósztuje na razie około 40 kp .
wzgl~du .na przyszłośc. tegu Jedynego dZiecka,
Podn~eść mi jeszcze należy wspani9.łą wyprzegrał 1 prz~~ulał maJ~tek ~o do grosz~.
stawę "Zony mojego brata' niepozostawiającą
Na S:l.CzęsCle, arty~cl nasI wy.borną I dobrze nic a uic do życzenia nawet na pierwszorzędnej
zespoloną gr~ uratowalt sytuacyę l każdy z osobi bardzo zasobnej scenie.
godzinę
St. Łqpiński.
na a wszyscy razem wydobyli z tych resztek
kadelburgo. blumentbalowskiego humoru, wszystko
Nieraz można się spotkać z twierdzeniem,
co by!', można, p rJ.. l: t; co "Zml:l. mojego brata"
iż ostatnie vrJ:ed śmiercią wypowiedziane słowa,
Iltała się zaimui~c~ i ubawiła widzów.
czy nie ma znajomych aresztantów mi~dzy m~ż- babsku, była -to Fiedosia, Niechludów wysiadł
129)
c~yznami, a potem, skoro znajdzie śród kobiet
z. doroźki ,i podHzedł do idących kobiet, chcąc
Hrabia L. N. Tołstoj.
Masłowę, dpytać ją. czy otrzymała posłane dla
Sl~ zapytac Masłowej, czy dostała posłane rzeI niej rzec~y.
czy, i jak się czuje obecnie; lecz konwojowy pod·
Upał był coraz większy. Wiatru ani na leoficer, idący z tej strony, spotrzegł zaraz ~bliża·
karstwo, a kur~ czyniony tysiącem nóg, unosił jącego się i podbiegł ku niemu.
"Iię jak szary obłok nad aresztantami idącymi
- Nie wolno, panie, podchodzić tak bIhko
POfoieść 10 3 c:r.ęściaclt.
Środkiem ulicy. Szli raź9ym kwkiem i leniwa
partyi, to wzbronione, - krzyczał, podbiegając.
dorożkartlka szkapina, ledwie że mogła ich wy- I
Atoli zbliżywszy się, poznał Niechludowa
T l Ó m a cz e n i e z r o s y j s k i e g o.
przedzić.
Rzędem,
jedne
za
drugiemi
szły
te
dzi(bo
w
więzieniu wszyscy go już znali) i IJalutu(Dalszy ciąg - patrz :tł 227).
wue, straszne istoty, dźwigając Hlę na tysiącu jąc mu na powitanie, powiedział:
Gdy już podwody napełniły się workami a na n6g jednakowo obutych i odzianych, i w takt
- Teraz nie można! Na dworcu to można
workach usadowili się więźniowie, konwojowy kroków, wymaohując śmiało jedną wol;::ą jeszcze będzie, ale tutaj wzbronione. Ruszaj! marsz! oficer zdjął kaszkiet, otarł chustką uznojone czo- ręką. Było ich tak wielu, tak byli do siebie krzyknął na aresztant6w, i prostując si~, nie
ło, łysinę, czerwoną grubą szyję i przeże
podobni i w tak dziwnem znajdowali si~ poloże- zwa~ając na upał, podbiegł kłusem na swoje stagnał si~.
niu względem Niechludowa, iż zdawało mu się nowls~o, błyszcząc w słońcu nowemi butami.
_ Partyal marsz! - zakomenderował.
Nlechludow zawrócił si~ na trotuar i dając
chwilami, że ·to nie lud~ie, tylko jakieś inne,
Żołnierze brzęknęli bronią, aresztanci pozdejdziwne i straszne istoty. 'fo wrażenie przeszło, rozkaz dorożce, aby jechała za nim, podążył piemowali czapki, niektórzy lewą r~ką zaczęli się gdy ujrzał w tłumie katorżuych, al'eRztanta· za- chutą za partyą. Gdziekol wiek przechodzili areżegnać, woźnice coś zakrzyczeli, odpowiedzieli' b6jc~ Fiedo:owa i pośród zesłanycb zabawnego
sztanci, wszędzie zwracali na siebie uwagę, wy·
im aresztanci, mi~dzy kobietami powstał gwar komika Ochotina i jeszcze jednego bradiagę, któ- wołując zmieszane uczucie strachu i żalu. Prze'
i otoczona wokoło żołuierzami w białych kitlach,
ry Ilię obrócił do niee;o. Prawie wszyscy are- jeżdźaj~c~ wychylali się z powozów i przepropartya ruszyła ~ miejsca, podnosząc tumany pyłu. liztallci oglądali się na wymijającą ich dorożkę ,,:ad~alt ~Je~a.wym wzrokiem aresztantów, dop6ki
Na czele szli żołnierze, ~a nimi, brzęcząc i na. wpatrującego się w nich pana. Fiedorow CI ~Ie. z~lkh Im z oczu. Piesi zatrzymywali się
łańcucbami, kajdaniarze, po czterech w rzędzie,
zad~rł głowę do góry na znak, że poznał Niez~zlvylelll
przerażeni p2.trzyli na złowrogie
dalej zesłańcy, potem osiedleńcy, skuci po dwóch chludowa, Oćhotill mrugnął oczami. Lecz ani je- ZJaWIsko.
za ręce, następuie kobiety. Na końcn ~aś jecha· den, ani drugi, nie ukłonili się, m) śląc widoczuie,
Niektórzy podchodzili, ofiarowując jałmużnę·
ły podwody, obładowane workami i chorymi areże to jest wzbronionem. Zr6wnawszy się z kobie·
J~łmużnę tę przyjmowali konwojowi oficerowie.
sztantami; na jednym wozie siedziała wysoko tarni, Niechludow rozpoznał w jednej chwili
Nlekt6rzy' znów, jakby zahypnotyzowani, szli za
kobieta owinięta w chustkę, płacząc i szlochając slow~. Szła w drugim rz~dzie. Z brzegu, przebie- pa.rtyą, a po.tem zakzymywali się i kiwaiąc sm~
głośno.
rając kr6tkiemi nogami, szła zmęczona i czerwo- tnie głowami, pr~eprowadzali wzrokiem nieszczę
na, o czarnych oczach kobieta, z::::tknąwszy kaf· l ~liw!cb. ~ dziedzińców, z bram, przywołując
XXXIII.
tan za pas; była to Choroszawka. Następnie,! JedOl drugich, wybiegali, wychylali się z okien
Korow6d był tak dlugi, że kiedy pierwsze szla brzemi~nna kobieta, led wie powłócząc noga- coraz to nowi ludzie, i w milczeniu i smutku pa·
szeregi znikły już ~ oczu, podwody obładowane mi; trzecia była Masłowa. Niosła worek na ple- trząc na złowrogi korowód.
cach i patrzyła ;prosto przed siebie. Twarz jei I
chorymi zaledwie ruszyły z mIeJsca.
(d. c. n.).
Gdy podwody ruszyły, Niechludow wsiadł wyrażała spokój i. jakąś stanowczość. Czwarta
w czekającą na niego dorożkę i kazał woź z rzędu, za nią szła równo, prOlIto, ładna kobieta, I
nicy wyprzedzić party~, aby przekonać si~, w kr6tkim kaftanie i knyż6wce, pod wiązanej po '
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są niejako sumą całej działalności życiowej da- winienby zająć się sposobem, w jaki pracują nad
żej wymieniona linia kolejowa zORtała zbudowanego. osobnika i najcenniejszym dokumentem dla krzewieniem kultury w Afryce niemcy.
na w 1888 r. dla przewozu węgla z Kaipiugu
ocemenia jego dążeń, gdyż podmuch śmierci zryJ ak odbywa się "praca cywilizacyjna" w ko· do Taku i Tientsinu i dopiero przed kilku laty
Wa ~ twan\y ludzkiej nawet maskę obłudy. loniacll Iliemieckich, można osą,dzić z następują przeprowadzona dalej przez Kaiping aż do Kin- '
W} hIstoryi spoty kamy setki takich "o8tatl1ich cego · listu, wystosowanego do pism wolnomyśl czau na południowem wybl'zeżu Mandżuryi. Zas ów", których prawdziwość wszakże w niewielu nych przez niemca, mieszkającego w Kamerunie: jęcie tych kopalń stanowi dla sprzymierzonych
tY.lko przy padkach zasługuje na bezwzględną
nietylko rozszerzenie zdobytego wybrzeża na
.Około dn~a 10 lutego przybył do miasta
~I~rę; inne częstokr('ć bardzo efektowne muszą Bakundu kapitan Besser, z 200 żołnierzami. lVIu - ich tyłach, ale i zapewnienia sobie dostateczneyc zaliczone do anegdot, w które obfituje na- rzyni, na wieść o jego przybyciu, schronili się ho zapasu opału na zbliżające się leże zimowe.
~et magiMt.ra vitae-hllltorya. Do ich lzędu na- w lasy. Część jednak pozostała, wierząc naszym
Podług wiadomości z Szanghaju, spriymieeży zalicz,) ć słynne odezwanie się Dantona, . zapewniom, że nikomu nie stanie się nic złego. rzeni zajęli tymczasowo także Szanhaikwan,
~tór~ na chwilę przed śmiercią miał powiedzieć Wyszli na tem niedobrze!... Nakazano im do- największy port na wschodniem wybrzeżn zatoki
o. l~dnego z przyjaciół: "Gdyby i na tamtym starczyć orzechów kokosowych, pisangu, kóz Liautong, położony mniej więcej w środku \ po- ·
~WIe~le miały istnieć rewolucye, to nie będę się i kul'. Murzyni spełnili żądanie. Następnie z\dą między Taku a Kinczau (na zachód od Niucz~ nIch mieszalI" Oatatni jęk Goethegn "Światła, zano naczelnika plemienia, aby Ilie mógł uciec, wangn) i połączony z dwoma tern i miastami
\ ":Ięcej świathd" tlómaczouy przez wielbicieli ge- i zaprowadzono do lasu, żądając, . aźeby wskazał traktem i koleją źelazną. Podług późni ej s,zej
~Ialnego poety jako wskazówka dla postępu sztukę bydła na rzeź. Pokazał jednego wołu nadchodzącej z Tientsinu wiadomości, zajęcie
Udzkości, mógł być rownie dobrze wywołany nie .podobał się; pokazał drugiego - nie podo- tego portu nie jest dotąd jeszcze faktem dokoprzedzgonnem zaćmieniem wzroku; Otylia Goethe, bał się również. Spostrzeżono nareszcie piękną nanym, op,iewa ona bowiem, że rosyanie i niemcy
s.Ynowa poety, ktora go pielęgnowała w cza- cielną krowę i zastrzelono ją, co murzyni, jak po części morzem, w części drogą lądową wy·
raszyli dopiero przeciwko S'Łanhai kwanowi. .Za~e choroby, zaprzeczyła na wet stanowczo, jako- zresztą także biali, uważają za krzywdę.
y
z ust autora "Fausta'" miały wyjść podobne
Wieczorem żołnierze rozproszy li się po mie- dziwia do pewnego stopnia, że wojska sprzymieII ł Owa.
rzone, które jeszcze dnia 20 września stały pod
ście i zaczęli grabić. Ponieważ po takim poPeitangiem, dotarły już do oddalonego o 150
Słynnemu filozfowi Heglowi _wkładają znowu
czątku można było obawiać się jeszcze gorszych
W u~ta ",'statnie słowa": "Tylko jeden mnie zro- rzeczy, czarni pouciekali w nocy i musiano ich kilometrów Szanhaikwanu. Mimo to wiadomość
ZUUl1ał, a i ten nawet źle mnie zrozumiał!·
rano sprowadzić przemocą. Zabrano około dwu- ta nie jest nieprawdo podobna, przy pochodzie
Wo~ec znanej zawiłości wywodów Hegla takie dziestu do dźwigania bagażu i od samego miasta bowiem 20 kilometrów dziennie, przestrzeń ta
POWIedzenie zakrawa na dowcip, dokonywany zaczęto się znęcać nad nimi bez litości. Zaraz może być przebyta w przeciągu dziesięciu dni,
z~acznie później, a trzeba wyznać - dość pierwszej nocy kilku murzynOOr uciekło. Odtąd w tej liczbie dwa dni wypoczynku. Zważyć
przy tern naltŻy, że pochód ten nie spotkał się
DI~stosowny. Przynajmniej małżonka filozofa, opiwiązano ich na noc.
s~Jąc śmierć męża nie wspomia o tern ani słowa.
Przez dwa dni nie dano im nic do jedzenia. z źadnemi przeszkodami ze strony nieprzyjacielPIęknie brzmiący wyrzut Cezara: .Et tu Brute?" W Ediki (nn drodze Jo lVIundame) żołnierze za- skiej; W każdym zaś razie Stanghaikwan, jako
POWstał również, jak się zdaje, w bujnej wy- - bili z nieznanych mi przyczyn jednego z niewol- . ogui8ko handlu, port ufortyfikowany i ważny
obraźni ludzkiej, gdyż bistorycy milczą o nim ników. Rozumie się, że inni, przerażeni tem za- punkt strategiczny .uspra wiedliwio. w zupełności
lawzięcie; według Suetoniusa Cezar rażony szty- bójstwem, pomyśleli na nowo o ucieczce. Do ten wysiłek wojsk sprzymierzonych.
ete~ padł na ziemię nie wydawszy nawet jęku. jednego z uciekających strzelano dwa razy. Oba
Hrabia Waldersee.
SChIller, jak twierdzą jedni, chciał na chwilę strzały chybiły. Puszczono się za nim w pogoń,
przed J:gonem n rzucić okiem na słońce" - inna schwytano go i zakuto w kajdany. Pomiędzy
Feldmarszałek hrabia Waldersee przybył do
Jednak .. wersya wkłada mu w stygnące wargi tymi niewolnikami był pewien bardzo poważny Tientsiuu, a więc stanął na terenie swej właści~łowa: "coraz lepiej--coraz spokojniej". "W Two- murzyn z Bakundu, który cierpiał oddawna na wej działaluości.
.
~ ręce, o Panie!· szeptał, umierając pobożny
Dnia 17 Mierpnia cesarz Wilhelm pożegnał
gruczoły na stopie.
orqullto TaMso. Klopstock skonał ze słowami:
Zabrano go mimo to i kazano dźwigać cięż hrabiego w Kassel, dnia 19 sierpnia opuścił
.JeMteśmy wszyscy w ręku Buga!"
kie brzemię. Gdy nie mógł, dopomagano mu ki- feldmarszałek Berlin, odfotografowany z polece\Vidand opuszczając ten świat zapytał, jami i uderzeniami pałasza.
nia cesarza dla kinematografu, dnia 20 sierpnia
z .RamIeten l : "Być . albo nie być?", a Locke
Nareszcie, gody nie mogąc ujść dalej, upadł jadąc do Włoch, minął Insbruck, gdzie zamelz Iście filll'l.Oficznym spokojem zakończył życie na drodze i nie podnosił się mimo bicia, zatłu Idował mn si~ przydany do jego sztabu kapitan
słOwem: "Dość". Oll-tatniem życzeniem Mozarta czono go na śmierć i pozostawiono trupa na austryacki Karol Wójcik, dnia 22 sierpnia był
było usł~ szeć jeszcze raz muzykę, a tego same- drodze. Znaleźli go tam później europejczycy na posłuchaniu w Rzymie u króla Wiktora Emago praguął Mirabeau. "Czas spać!" rzekł Byron i pogrzebali. Kij, którym zabito tego człowieka, nuela III.
?ddając du!'ha; bliskość końca widział równie pokazywali nam póżniej ludzie z Bakundu. Była
Jeszcze tego samego dnia wyjechał hr. Wal·
lasno Alfieri. mówiąc do jednego ze stojących to gałęź gruba jak ramię, zbroczona krwią. In- derllee do Neapolu, gdzie wsiadł na okręt "SachPrzy swem łożu przyjaciół: "Uściśni,i mi rękę, nego murzyna z Kake, który również nie mógł sen", który już w Genui wziął tia pokład cały
tn~j drogi, teraz umieram!" Theodor Villcher ko- ujść dalej, zabito IV taki ·sam sposób i pozosta- orszak wojskowy wodza naczelnego wojsk sprzyDając powtórzył synowi dwa razy z naciskiem
mierzonych .v prowincyi PeczUi.
wiono na drodze.
słowo: "Praca!" Ostatnie chwile Kromwella były
Dnia 24 września wysiadł hr. Walders ee
Pan K. (lekarz) opowiadał nam, że spotkał
dlań widać niezbyt bole lin e, gdyż przed zgonem na drodze również trupy pomordowanych murzy- w Szanghaju, by olIbyć przegląd tamtejszej zaW~lItchnął: "Jestem uwolniony!" Cała duma rzym
nów. Jeden z nich żył jeszcze, ale miał pałaszem łogi międzynarodowej. Zaraz dnia następnego
SkICh imperatorów odbija się w słowach Vespa- odcięte całe łydki, tak, że zwieszały się na 20 ndał Mię w dal$zą podróż na pokładzie "Herthy".
zYana: "Cesan musi umierać stojąco!", Augustus centymetrów. Pan K. obwiązał mu rany.
W Taku stanął IJO 36 dniach podróży morskiej.
Zaś rzekł tylko: "Komedya skończona!" Równie
Dalej opowiadał nam, że w miejscowościach, Oczywiście, tylko tempo przyśpieszone zarówno
SPokojnie czekał śmierci król angieltiki Jerzy IV, położonych dalej na drodze, biali dopuszczali się biegu statków, jak i przystanków sprawiło, że
Z~uając ouecnym pytanie: . "Czyi śmierć nie jest również okrucieństw, a w pobliżu miasta Kokom- owa przeprawa trwała tak krótko.
.
Dlezem "ięcej jak tern?" Zuto królowa Elżbieta ba powiesili nawet kilku murzynów.
W chwili przybycia hr. Walderseego woj~ołała w agonii; "Całe ~rólestwo moje za chwi·
Gdy murzyni z Bakundu ogromnie przel'ze- ska międzynarodowe były na terenie prowincyi
ę życiIiI" Pewną obawę przed sądem Bożym
dzeni, przybyli nareszcie do lVfundame, umieszczo- Pecz,li rozstawione w sposób następujący:
Wyrażają słowa Frydetyka V: "Moje ręce nie są
Na liuii Taku-Tient8in-Lutai str.)i główny
no ich pod golem niebem, w skwarze słonecz
zmazane krwia!"
nym; następnie musieli przynieść żołnierzom wo- korpus wojsk rosyjlilkich pod wodzą. generała Lek' . O slynny~ dyrektorze kliniki uniwersytec- dy, a potem ustawiono ich ku uciesze żołnierzy niewicza; niektóre kolumny rOayjskie są wysu·
lej w Wiedniu J. P. Franku (zmarł w r. 1821) znowu na SłOl'lCU, pomimo, że od dwóch dni nie nięte na południe wzdłuż kanału cesarskiego aż
OPOWiadają co następuje: "Ośm "gwiazd" świata mieli nic w ustacl1.
po Tsinghai, ku północy zaś aż w okolice Kbai~edycznego czuwało przy jego śmiertelnem łożu.
Wreszcie odesłano ich do domu, z wyjątkiem pingu przy torze kolei, prowadzącej ku Szung.al·az chory wybuchnął śmiechem, a na zapyt&.- dwóch, których, z nieznanych mi przyczyn, żoł haikwan. Główny korpus niemiecki z generałem
nIe, co to ma znaczyć, odpowiedział: " Przy· nierzE' zabrali ze sobą w głąb ~raju".
Lesselem, część wojsk francuskich i angielskich
fonllliała mi :"i~ anegdotka o gl'cnadyerze, który
stoją między T,eutsinem i Yangtsunem na obu
eżąc na polu bitwy pod Wagram, liczył swoje
brzegach rzeki Peiho. Linię Pekin-'fungczaurany. Porachowawszy je, l.awoła}; "Parbleu,
Linghsiang tworzą: głowuy korpus japoński pod
wiadomości.
OŚmiu kul potrzeba na to, aby odebrać ' życie
wodzą generała Yamaguczi, brygada morska niefrancuskiemu grenadyerowi". "Was także jest
miecka pod komendą generał·majora Hoepfnera
OŚmul.." I z tymi lIłowami na ustach, śmiejąc się,
i kontyngent amerykański pod wodzą generała
Operacye wojskowe.
Ptleszedł do lepHlego świata.
Chaffee.
Działania mające na celu wytworzenie stałej
Garść marynarzy austr0 węgierskich i konpodsta'IV y dla armii sprzymierzonej, operującej tyngent włoski porozrzucani od Taku do Yangna wybrzeżu chińskiem, posunęły się w ostat- tsuou.
nich czasach znacznie naprzód. ~ajęciem fortów
List cesarza Wilhelma.
Peitangu i fortyflkacyi Lutaiu, sprzymierzeni za· '
pewnili sobie trakt i kolej żelazną, prowadzącą
Dzienniki niemieckie podają w całości list
. Kiedy przed kilku miesiącami rozeszła się z Taku w północuo-wschodnim kiernnku prze~ własnoręczny cesarza niemieckiego, wysłany na
WIadomość o nadużyciach urzędników belgijskich Kaiping i Czangli, a dalej wzdłuż wybrzeża do ręce posła niemieckiego w Chinach, Muma, jako '
państwie Kongo,
prasie ni~mieckiej .powsta- Kiaoczau i jednocześnie zajęli w posra-danie ko- otlpowierlf. na Wla'lll\lręC1l1y li"lt reHarza Kwana ogromna wrzawa l w dZIeSIątkach pIsm po- palnie węgla w Kaiping; których eksploatacya gsu w sprawie ukł:uluw p"kojowych.
l'U8~ono myśl, czy nie należałoby oclclać ~)arba pod kiemukiem przychylnego cudzoziemcom dyOdpowiedź ta brzmi jak natltępuje:
l'Z~IlStw belgijskich pod s'ąd kongresu europ ej:- rektora Cbaugyinana nanowo ~o.stała ·podjęta.
.Ja, cesarz niemiecki, otrzymawszy pismo
S~Iego. Była to bardzo dobra myśl. Sąd taki W ęgle kopalni w Kai piug stanowią naj ważniej jego cesarskiej mości cesarza chińskiego, przekumIałby więcej do roboty, a pomiędzy innemi, po- szy artykuł wywozowy prowincyi Peczili, a wynałem się z niego z zadowoleniem, że wasza ce-

Ostatnie

Rządy

t

niemców w Afryce.
'v,

ROZWOJ. -

6

dążysz, według zwyczajów i przywaszej religii, do odpokutowania za zamordowanie mojegl) posła, które jest naigrawaniem się z wszelkiej cywilizacyi. Ale ja, jako
eesarz niemiecki i chrześcianin, nie mogę ofiary
na ołtarzu uznać za dostateczne zadośćuczynienie
za ,podobną zbrodnię·
Wraz z moim zam<)rdowanym posłem, przed
trone~ Bożym stanęła wielka liczba naRzych
b,rą.ci w religii Chry8tusowej, biskupów, misyo narzy, kobiet i dzieci, poległych za swoją wiarę,
która jest także i moją wiarą ·
Zmarli oni wśród mąk śmiercią gwałtowną
i w Niebiosach są oskarżycielami w 3szej ce3ar8kiej mości. Czyż zarządzone przez waszą cesarską m(}Ść ofiary są dostateczne wobec tylu nie·
winnych ofiar?
Nie składam osobiście na waszą cesarską
mość odpowiedzialności ani za krzywdy, wyrzą
dzone poselstwom, uznawanym za nietykalne
n wszystkich narodów, ani za krzywdy, wyrzą i
dzone t.ylu. narodom, religjom i poddanym waszej
cesarskiej moBci.
.
Urzędnicy, na których spada odpowiedzial·
ność za współudział w zbrodniach, które wszystkie narody cbl'ześciańskie napełniły wstrętem,
winni ponieść karę za swoje ohydne postępowa
nie i, jeżeli wasza cesarska mość nałoży karę na
zasługujących Da. nią, uznam to zadośćuczynienie,
które narody chrześciańskie zadowolić może.
Jeżeli wasza cesar~ka mość pragniesz przyłożyć do tego swoją rękę i ' poprzeć przedstaw.icieli wszystkich zainteresowanych mocarstw, Ja !
ze swej strony oświadczam, że będę zadowolony
i z przyjemnością powitam powrót waszej cesar":
..
skiej mości do Pekinu.
W tym celu, mój generał feldmarszałek hr.
Walderilee otrzyma rozkaz, aby nietylko powitał
waszą cesarską moilć zgodnie z dostojnością waszą, alt: także, aby waszej cesarskiej mości dał
wszelką opiekę wojskową, której wasza cesarska
mość będzie sobie życzyła i której, być mo~e,
wasza cesarska moŚć będzie potrzebowała przecIw
powstańcom.
.
I
Ja równiei pragnę pokoju, ale pokoju, Który winę zmaże, usunie w8zelką niesprawiedliwość
w pełnej mierze i pod każdym względem i zapewni wszystkim cudzoziemcom w Chinach zupełne bezpieczeństwo życia i mienia,a zwłaszcza
wolność religi i" .

sarska

mość

kazań

Piąteit,

dnia 5

października

1900 r.
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deputacya miasta Pragi. Przywiozła ona srebrny natora gazeta "Aftonfasten" zamknięta, dwie
wieniec laurowy i adres z temi słowy: "Oby wie- gazety zawieszono czasowo, a jednej udzielono
niec ten przypominał Wam zaW8ze, że jesteśmy ostrzeżenia.
gałęziami w tym samym pniu słowiańskim i że
Baku, 5 października. Znowu był pożar na'
jesteśmy z Wami zgodni nietylko w kulturalnym,
fty w B i hi Ej bade W składzie spaliło się naale także i w politycznym względzie . Ludność , fty gotowej 40,000 pudów, Straty wynoszą
miasta Pragi żywi niepłonną nadzieję, że oba : 200,000 rb.
braterskie narody zgodnie będą postępowały" . I
Berlin, 5 października. Cesarz przesIał gorąOtwarcie nowego teatru odbyło się wczoraj cy telegram kondolencyjny załużycielowi związku
rano o g0dzinie 11 ej z wielką okazałością. !:'o- hakatystów Hansemanuowi z powodu śmierci
przedziło je uroczyste nabożeństwo w katedrze
syna, który zmarł na chorobę nerek.
łacińskiej, zamówione przez nowego dyrektora,
Berlin, 5 października. Cesul z chiński p ona które p. Pawlikowski zaprosił wszystkich ar- lecił przediltawić mocarstwom ukaz z 25 wrzetystów teatru .
śnia, który nakawje ukaranie wielu z nazwisk
W nowym gmachu zebrali się: dyrektor wymienionych książąt i wysokich urzedników za
teatru z wszystkimi artystami dramatu, opery popieranie ruchu bokserow. W przypuszczeniu,
i operetki, marszałek krajowy, namiestnik, pre- że ukaz ten jest prawdziwy i w' celu urzeczy'
zydent miasta z radą miejską, przedstawiciele wistnienia propozycyi, zawartej w nocie niemiewszystkich władz, goście z Warszawy, Krakowa, ckiej z dnia 17 września, rząd niemiecki zapro'
Poznania, Pragi czeskiej i t. d.; literaci miejsco- P?nował mocarstwom pójść o krok dalej i pole wi i dziennikarze niemal w komplecie. Gmach CIĆ posłom w Chinach nadesłanie odpowiedzi na
poświęcił, przemowiwszy gorąco, arcybisknp ornastępujące 3 punkty: 1) Czy wystarczająca i
miański Issakowicz. Z kolei mówił twórca teaprawdziwa lista osób przeznaczonych do ukaratru :j.rchitekt G<>rgolewski, oddając klucze; dalej nia, a wskazanych w ukazie; 2) czy wystarcza·
zabierali kolejno głos: prezydent miasta Mała jące są proponowane . kary i 3) w jaki sposob
chowski, kończąc okrzykiem na cześć cesarza, mocarstwa dopilnować mogą wymiaru kary.
namiestnik Piniński, marszałek Badeni, dyrektor O~rzyruane dotąd wiadomości pozwalają spodziePawlikowski, Aure1i Urbański natchnionym wier- wać zupełnej zgody na tę propozycyę.
szem imieniem pisarzy dramatycznych, Władysław
Paryż, 5 października. "Matin" donosi , że
Woleński imieniem aktorów; wreszcie przedsię
Rosya, Niemcy, Au:!trya, Włochy i Japonia przybiorca budowy, budowniczy Lewiński.
stąpiły do ' memorandum ministra Delcasse co do
Po . marszałku Badenim przemówił w gorą ustanowienia podstawy rokowail z Chinami.
cych słowach burmistrz Pragi, i wręczył przywieziony przez siebie srebrny wieniec.
Chóry miejscowych towarzystw śpiewaczych
i muzycznych, odśpiewały przepiękną kantatę
Jana Galla.
Po uroczystości odbyło się śniadanie, wyda· w niedzielę d. 24 września (7 października) 1900 r.
ne w salach ratuszowych przez reprezentacyę
miasta.
Przedstawienie inaugurącyjne w teatrze rozpoczęło się o g. 6t wieczorem, skończyło o g.
12 w nocy. Wśród publiczności pr.nował ,nastrój
uroczysty. Zachwycano się widownią i foyer.
Z balkonu otwiera si ę prześliczny widok na Wa- I
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ły Hetmańskie.
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Prolog Kasprowicza trwał li godziny i wywarł wielkie wrażenie. Język w tym utworze
na cel dobroczynny.
piękny.
Pp. Marcello, Stachowiczównę, Romana
Dochód obrócony zostanie na rzecz Towarzystwa
i Wysockiego darzono oklaskami. Efekty deko- ! Czerwonego Krzyża, a mianowieie na rannych
racyjne podobały się nadzwyczajnie i zjednały
i chorych żołnierzy w wojnie na
Ukazy cesarza chińskiego.
uznanie dla p. Jasieńskiego. W "Odludku i poe- !
dalekim wschodzie. .
.
"Juurnal de Shanghai" podaje następującą uie" Fredry wyborny był p. Solski.
W konC'ercie przyjmą udział 3 orkiestry wojwiadomość, charakteryzującą doskonale bezład,
Nowa opera Zeleńskiego "Janek" trwała
skowe.
jaki pauuje obecnie w państwie chińskiem. Oto d wie godziny. Po uwerturze zagrzmiały oklaski.
Ogród będzie oświecony i iluminowany.
wicekról Szanghaju otrtoymał w ciągu tygodnia Dziękował kapelmistrz Czelansky. W akcie pierwWejśole 30 kop., dzieci I uoznlowle płacą połowę.
4 ukazy cesarskie. Pierwszy - obwieszczał karę szym podobali się bardzo pp. Korolewiczówna
Bilety roczne na ten koncert niewaźne.
śmierci dla wicekróla za podejrzane jego stosun i Myszuga. W akcie drugim chóry wspaniałe.
Początek o godzinie 2 popołudniu.
Id z europejczykami; drugi - przynosił mu wyso- Wszystko w tej operze skończone, imponujące.
kie odznaczenie za zdolności dyplomatyczne; Powodzenie w ' niej zdobyli pp. Liljan Esten,
trzeci - zawiadamiał · 0 mającem nastąpić przy- baryton Szymański, basista Paszkowski. Opera
byciu komisarza cesarskiego ,i groził wicekrólowi ma powodzenie zapewnione.
złożeniem z urlędu; czwarty wreszcie zapewniał
Lwów nie widział dotychczas tak wspania.
,
wicekróla ponownie o zupełnem zaufaniu i zado- lego widowiska.
woleniu hogdychana. Widać stąd jasno, że ce!Jo przedstawieuiu odbył się raut n marszał
sarz chiński niema najmniejszej władzy i że ka Stanisława hr. Badeniego. Dziś bankiet w KoOrdynator lecznicy chorób zQbów i jamy ustnej,
przechodzi, jak piłka, z rąk do rąk rozmaitych, . le literackiem.
przyjmuje w domu od 4-7 w.
wrog ich sobie nawz:~m ~ronnictw dworskich.

I

I

Lekarz-Dentysta

F.·RORN
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Otwarcie' teatr.. we Lwowie.
W dniu wczClrajszym już od rana do Lwowa
na otwarcie nowego teatru przyjechali z Krakowa :

wicepreLydent dr. Pieniążek, radcy miejscy: dr.
Doboszyński, Federowicz, dr. Horowitz, Jawornicki, dl'. Seinfeld, .Stryjeński i dyrektor te~tru
Kotarbiński' z Pragi: prezydent dr. Srb, wICeprezydent Voisl i b. poseł Bl·zeznovski - jako

ZIELONA K! 3.
3-1

Telegramy.
Petersburg, 4

października.

JegoC.esarska

Wysokość Wid ki Książę i Następca Tronu przybył w towartystwie Króle~jcza greckiego Mikołaja do Petersburga, poczem na yachcie "Zarnica"
odpłynął d0 Dauii.
Petersburg, 4 października. "Finland~kaja

Gazieta" donosi:

Postanowieniem

LISTA PRZYJEZDNYCH.

I

generał-guber-

HOTEL VICTORIA. Grzegorzewski z Goatynina-Baruszyński z Kielc Sobolewski, Goldman, Dobrzański ,
Kotarski, Haubold i Hassenberg z 'Warszawy - Glicn'cke
z M~ rseburga - Epstein z Białegostoku.
HOTEL POLSKI. Soawiński z Lublina - Walewski
z Niegocina - Domani-owaki z Pctersburg'l - Korniewski,
Szweicar, Hędrzecki, Biermau i Maślajew z Warszawy Wer ze Słodkowa'-' Ekkart z Bendkowa - Maliszewski
z Kielc - Stelmaszczyk z Kuflewa - Jacymirski z Charkowa - Garkawienko z Czeska - Frenkel zWiskitna.

p

PRACOWNIA

~A~mi~ZDD-T~~Ani~ZD'
w WARSZAWIE,
Aleje-Jerozolimskie 80.

Analizy rud. metali. torfu,
węgla, gliny etc.
Porady w ~westyach dotyczących przemysłu chemicznego.
Przepisy i projekty jabrykatyjRe.

Dr.' Goldsobel, Jablczyński i Mutermilch.

Dr Sonnenberg

I

•
wyłlłcznie

choroby

skórne

i weneryczne.
Ulica Cegelniana Nr. 14.

I PrzvJ'młlJ'e od g. 10
J.

rano do 1 ppi.
•
I od 3-8 popoł. ·

-------

·
W
Dr J R"w~~Dg~llJtt
I

f

Specyali8~a

chorób

gardła i żbocżeó mowy
Przyjmuje od 9 - 11 r. i od 4-7 popoł.
w niedzielę od 9-11 r. l od 2-4 popoł
Łódź, Zawadzka Ni 4.

, uazu, nosa,

l
I

.

Prośby

na

Najwyższe Imię

I do wszystkich bez wyjątku władz oraz
o~ób, przepisy~ania i tłOma~zenia usku. teczmają, się w. mOJe~
,

BIUrze prośb

I

zalalen

I mu
w ·Łodzi przy ulicy Pi.otrko~skiej.
:Ii 88 m. 18 a z
UlICY

')

w

~o~

&1!kolaJ ew~kleJ

zjazd lIQdziow pokoju. Dla bieI 35, gdziednych
od 8-9 bezpł~tl\ie. _

. ~td~p~dania
60-48

N. M. Szaplro.
znaczna

ilOść

- --

DRZEWA

dę·bowego,
o 9 wiorB~

llosnewego, brzozowego na pniu,
odległości od Łodzi. Wiadomość w adminisiracyi majątku. Dobra, pocz.ta przez Zgierz.
U-4-2

lir. 9428 .

. .~ __ ~

C)~AL

Towarzystwa Kredytowego m.
podaje do powszechnej wiadomości, że niżej wyszczegOlnione nieruchow m. Łodzi położone, z powodu niezapłar,enia raty majowej
1900 r. wystawione zostały na sprzedaż przez publiczne licytacye, odbywać ~ię mające o go~zinie 11 z rana, w kancelaryi Wydziału Hypotecznego przy ulicy Sredniej pod · M 427 w m. Łodzi przed wyznaCzonymi notaryuszami, a to na zasadzię § 82 ustawy Towarzystwa
w zmienionej redakcyi stosownie do Najwyżei zatwierdzonej w dniu
29 marca (10 kwietnia) 1878 roku rezoll1cyi Komitetu do spraw Królestwa Pohkiego.
Warunki sprzedaży każdej niżej wyszczególniouej nieruchomości
są dołączone do aktów hypotecznych danej nieruchomości; można je
przejrzeć w Wydziale Hypotecznym lub teź w Zarządzie Towarzystwa.
Do sprzedaży wyznaczono następujące nieruchomości:
.
mości

Łodzi

5) pod M 1108 przy ul. Widzewskiej obciążona pożyczką T9w.
rb. 23500, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 74:7 k.
50, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb, 4700, licytacya
rozp)cznie się od sumy rb. 35250, termin sprzedaży wyznaczono na
dzień 18/31 Grudnia 1900 roku przed notaryuszem Konstantym Pła
checkim.
6) pod M 1385a. przy ul. Wschodniej obciążona pożyczką Tow.
rb. 13,000, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 838 k.
50, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb . 2600, licytacya
rozpocznie się od sumy rb. 19500, termin sprzedaży wyznaczono na
d. 18 (31) GruJnia 1900 r przed notaryuszem Józefem Grabowskim.
7) pod M 321kb. przy ulicy Golca, obciążona pożyczką Tow.
rb. 13500, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 9-38 k.
25, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2700, licytacya
rozpocznie się od silmy rb. 20250, termin sprzedaży wyznaczono na d._
20 Grudnia 1900 r. (2 Stycznia) 1901 r. przed notaryn~zem Juliuszem
Gruszczyńskim.
.
8) pod .N'g 658a. przy ul. Wólczańskiej obciążona poźyczką Tow.
rb. 13000, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 613. k.
50, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2600, licytacya
rozpocznie się od sumy rb. 19500, termin Ilprzedaży wyznaczono na
d. 20 Grudnia 1900 r. (2 Stycznia) 1901 r. przed notaryuszem Włady
sławem Jenszerem.
9) pod M 787h przy ul. Długiej obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 9400, należność Towarzystwu z zal€głościami wynosi rb .
643, k. 30, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 1880,
licytacya rozpocznie się od sumy rb. 14100, termin sprzedaży wyznaczono na dzień 20 Grudnia 1900 r. (2 Stycznia:) 1901 r. przed 11otaryuszem Konstantym Mogilnickim.
10) pod .N'g 1055 przy ul. Zarzewskiej obciążona pożyczką Tow.
rb. 12000, należność Towarzystwu z zaiegłościami wynosi rb. 828 k.
- , vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2400, licytacya
rozpocznie się od sumy rb. 18000, termin sprzedaży wyznaczono na d·
21 Gru(lnia 1900 r. (3 Stycznia) . 1901 r. przed notaryu8zem Janem
Kamockim.

• 1) pod M 1428 przy ul. Kamiennej, obciążona poźyczką Tow. rb.
18,800; należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 689 k. 70,
vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 3,760; licytacya
rozpocznie się od sumy rb. 28,200; termin sprzedaży wyznaczono na
d. 15/28 Grudnia 1900 r. przed notaryullzem Juliuszem Gruszczyńskim.
2) pod .N'g 683:1. przy ulicy Wólczańskie.i, obciążona pożyczką Tow.
rb. 2,700; należność Towarzystwu Z zaległościami wyno:-li rb. 305 k.
12, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 540; licytacya
rozpocznie ( się od sumy rb. 4,050; termin sprzedaży wyznaczono na o.
15/28 Grudnia 1900 r. przed notarynszem Władysławem Jonszerem.
3) pod M 697e. przy ul. Radwańskiej obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 10,000; należność Towarzystwu z załegłościami wynosi
rb.68B k. 31, vadium do licvtacyi złożyć się mające wynosi rb. 2000,
licytacya rozpocznie się od 'sumy rb. 15000; termin sprzedaży wyznaczono na d. 15/28 Grudnia 1900 r. przed notaryuszem Konstantym
Mogilnickim.
.
4) pod M 819p. przy ul. Milsza,. obciążona pożyczką Towarzyst\;Ya rb. 21,500; należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb.
1426 k. 75, vatlium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 4300,
licytacya rozpocznie się od sumy rb. 32250; termin sprzedaży wy·
znp.czono na dzień 18/31 Grubnia 1900 r. przed notaryuszem Janem
Kamockim.
Łódż, dnia 11 (24) Września 1900 r.
Za prezesa Dyrektor M. ·Sprzączkow.ki.
3-1
Zaraz do

Dyrektor Biura A. Rosicki.

wynajęcia

~

I

Jeden pokój II
z "Vspólnym przedpokojem dla inteligentnej kobiety.
Redakcyi "Rozwoju."

Wiadomość

w
1201-1-1

Do wynajęcia od 1 paidziernika mieszkania składające się z pięcin, trzech,
dwóch i Jednego pokoju z kuchniami, wodociągiem I zlewem. Sklep narożny z mieszkaniem i piwnicą· Ul. Pańska 13. d-30

I Króliki

i

z Flandryi sprzedam.

M 18.

Składowa
2-~

: Obiady gospodarskie w domu prywatnym
po 30 kop. Ulica Stefana .Ni 5, m. 4,
I piętro.
d-7

Do sprzedania !

Majątek ziemski Rososz z fabryką
poko j z kuchnią ,do wynajęcia od l paź
kafli i cegielnią z drenarką bez służeb
dziernika. Ul. Srednla ~ 31 m. 24, I-sze
ności w kulturze.
Folwarkn 271 mórg, lapiętro.
d-B
su 265 mórg, pod fabryką 4 morgi razem
540 mórg, wtem torfn 50 morgo Stacya
potrzebny wspolnlk obeznany z rachunkolei nadwiślańskiej Leopoldow w mająt
kowością do interesu dobrze procentują
ku. Od Warszawy wiorst 110. Bliższe
,
cego
od rb. 600 do 1,500. Oferty proszę
szczegOły objaśnią w Warszawie Sienna 17
składać pod M. S.
li-l
m. 8 od 4 do 6 popołudniu, w Łodzi ~u
,
gust Olszewski Solna 7.
Dianin~ ·Są dQ wynajęCIa. StrOjenie i reJ. peracye fortepianów i pianin przyjmuje
się. Widzewska .N2 86. m. 12.
Zarząd .Starazyoh ZgromadzenIa majstrów
rzeżn/czych m. ł.odzl, niniejszym ogłasza,
3-1ppś
ze w dniu 3/16 paźdZiernika r. b., to jes~
Rolnicze i wszelkie maszyny przyjmuj;
we wtorek, w sali Majstrów tkackich o 6
się
do reperacyi' w fabryce kamieni
popołudniu odbędzie się kwartalne posiemłyńskich I narzędzi ' młynar8kich Karola
dzenie. Jednocześnie podaje się do wiaAsi, Lipowa ;Ni 35. Zastępstwo fabryki
domości panow majstrów, iż wszyscy nczmaszyn i narzędzi rolniczych H. Cegielniowie, ·którzy mają eyć wyzwoleni na
skiego w Poznaniu.
701-87-d.
czeladzi, winni w niedzielę dnia 7 paź
dziernika od godz. 10 z rana do 2 popodo wszystkiego potrzebna zaraz.
łndniu, zgłosić się do Starszego majstra
S łużąca
Piotrkowska 120 m. 2.
2-1
który wraz z wydaną kaŻdemu kartką
wBkaie uczniowi, u k~órego z majstrów
czeń potrzebny .do cukierni ROBzkowlJla okaza6 zdolność swego fachu.
Uskiego.
3-1
3-1
Zarząd Sbrszych.

.

~--=-- "I<"" •. ,

, Z
.

WARSZAWY:~,~~

~~~~~;;~'t;~~~~~,.. ~

p'~~mosłem~~nalmojąlposiadłość~l l::j

. . Łódź, (ut Milsza)

",:' _ .<>~

___

Ne 25 .

ŁĄKOWA

..

.:;;~.::~;::'~
'7-

obok Czerwonego Krzyza, mój w Warszawie przez lat 13 egzystujący~H

IeI~

__ AL.~~

polecam Sz. Publiczności po cenach możliwie przystępnych:
Paski prawdziwe paryskie i tutejszc.

Pasmanterye, Boa
Dzety i koronki

z pierwszorzędnych fabryk zagranicznych.

Szale, chustki, pledy,

Gotowebluz~i

dla

pań,

Ubranka dziecinne dla dziewcząt i
na wierzchnią i spodnią odzież.

Materyały

·A

chłopców.

Głównie proszę zwracać uwagę

na tOI

.te prawdzIwe Jaegerowskie kos'l.Ule, kalesony, kaftany, spódnice,
pończochy, skarpetki, handaże, nakolaniki etc. oprócz podpisu "Prof.
dr. Jaegera" i mojego ("Julius Panzer"), opatrzone są jeszcze
Wyżej pomieszczonym Orłem"
n~ co proszę przy kupnie zwracać szczególniejszą uwagę, w celu zabezPIeczenia się od falsyfikatów.
.

Z uszanowaniem

JULIUS PANZER

Jedyny w kraju i cesarstwie przez prof. dr. Jaegera koncesyonowany fabrykant
wszystkich do wełniarstwa nale1ących wyrobów.

10-5

eksel wystawiony
Wjewsklego

przez Józefa Maw Zgierzu na
I Piaskach NJ 149 na sumę rb. 200 na imie
Teofila Gibkiego, płatny dnia 7 paździer~
. niba 1900 roku zaginął. Znalazca zechce
Sprzedam fisharmonię za rb. 45. Wia- : go zwrocić za nagrodą do Teofila GibkieI go zamieszkałtlgo w Zgierzu na Piaskach
'domoś6 ul. Zawadzka ;Ni 40 m. 15.
XI 280. OBtrzeźenia wszelki~ co do nie3-1pps
ważności wekslu bez żyra zrobiono. Teoo sprzedania jest zaraz sklep kolonialfil Gibkie.
1-1
. no-dystrybucyjny na dogodnych warunkach. Wiadomość w redakcyi "Rozwoju".
Z~g~nęł:O: książeczka leg~tymacyjna na
6-4
Imię Maryanny NawrockIej
wydana z
magistratu m. Łodzi.
'3-2
Do wynajęcia od 1 paźdlliernika 3. pokoje z kuchnia,. Wiadomość nI. PioirkowZaginął paszport na imię Wojciech Ziemska ;Ni 192 m. 8, III piętro (oficyna).
.
ny wydany z gminy Niemiesłow. 3-1
1158-d-23 I
Zaginęła karta pobytu na Imię Aleksangzystencya pewna. Sklep bieliznianodra Łuezkowskiego, wydana z Ilmin y
galanteryjny z wyrobioną klijentelą jest
II-l
Zagorow.
zaraz do sprzedaQ.ia. Komorne bardzo niz- I
kie. Kapitał wymagalny rb. 1000-1200.
Zaginęła książeczka legitymacyjna na
Wiadomość w Sali Licytacyjnej ul. DzielImię Szczepana Kowalskiego, wydana
na XI 25.
4-lppśp
z gminy Ramotow.
3-1
•

I

kołdry,

.

Zakiety i rotundy.

-

D

E

zamieszkałego

ROZWOJ. -

8

Piątek,

października

dnia 5

1900 r.

Xl! 228

Nr. 9413.

Dyrekcya

Towarzystwa Kredytowego ID.
podaje do powszechnej wiadomości, że niżej wyszczególnione nieruchomości w m. Łodzi położone, z powodu niezapłacenia raty majowej 1900 r. wystawione zostały na sprzedaż przez publiczne licytacye, odbywa~ się mające o godzinie 11 z rana, w kancelaryi Wydziału Hypotecznego przy ulicy Sredniej pod N. 427 w m. Łodzi przed
wyznaczonymi notaryuszami, a to na zasadzie § 82 ustawy Towarzystwa w zmienionej redakcyi sto:!ownie do Najwyżej zatwierdzonej
w dniu 29 marca (10 kwietnia) 1878 r. rezolucyi Komitetu do spraw
Królestwa Polskiego.
.
Warunki sprzedaży kaźdej niżej wyszczególnionej nieruchomości
są dołączone do aktów hypotecznych danej nieruchomości; można je
przejrzeć w Wydziale hypotecznym lub też w Zarządzie Towarzystwa.
Do sprzedaży wyznaczono następujące nieruchomości:
1) pod Nr. 471 przy ul. Pasaż Szulca obciążona pożyczką Tow.
rb. 23,500; należność Towarzystwa z zaległościami wynosi rb. 1088
k. 75; vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi 4,700, licytacya
rozpocznie się od sumy 35,250, termin sprzedaży wyznaczono na dzień
3 (16) stycznia 1901 roku, przed notaryuszem Juliuszem Gruszczyńskim.

2) pod Nr. 48i przy ulicy Zawadzkiej obciążona pożyczką Tow.
rb. 14,700; należność 'rowarzystwu z zaległóściami wynosi rb. 1073
. k. 63, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2940; licytacya rozpocznie się od sumy rb. 22050; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 3 (16) stycznia 1901 roku przed notal'yuszem Józefem
Grabowskim.
3) pod Nr. 10 przy ul. Nowomiejskiej obco poż. Tow. rb. 17400,
naleiność Towanystwu z zaległoś0iami wynosi rb. 912 k. 87, vadium
do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 3480, licytacya rozpocznie
się od sumy rb. 26100, termin sprzedaży wyznaczono na dzień 4 (17)
8tyc,mia 1901 roku przed notaryuszem Władysławem Jonszerem.
4) pod Nr. 16 przy ul. Nowomiejskiej obciążona pożyczką Tow.
rb. 23;700; należność Tuwarzystwu z zaległościami wynosi rb. 1647
k. 15, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 4740, licytacya J'ozpocznie się od sumy rb. 35,550, termin sprzedaży wyznaczono
na dzień 4 (17) stycznia 1901 roku przed notal'yuszem Konstantym
Mogilnickim.
5) pod Nr. 47kk przy ulicy Pasaż-Szulca obciążona pożyczką
Tow. rb. 24,700; należność Tuwarzystwu 'I. l.aległuściaroi wynosi rb.
1714 k. 19, vadium do licyt. złożyć się mające wynosi rb. 49401icytacya rozpocznie się od sumy rb. 37050 termin sprzedaży wyznacZl)no na dzień 5 (18) stycznia 1901 roku przed notaryuszem Janem
Kamockim.
6) pod Nr. 51 h przy ul. Zawadzkiej obciążona pożyczką Tow.
rb. 8700 należność Towarzyst\\ u z zaległościami wynosi rb. 604 k. 65,
vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 1740 licytacya rozpocznie się od sumy rb. 13,050; termin spr.zedaży wyznaczono na dzień
5 (18) stycznia 1901 r. przed nota!'. Juliuizem Gruszczyńskim.
7) pod Xg 1398a przy ulicy Cegielnianej obciążona pożyczką
Towarzystwa rb. 26,000; należność To.warzystwu z zaległościami wynosi rb. 845, va:dium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 5200,
licytacya rozpocznie się od sumy rb. 39,000; termin sprzedaży wyznaczono na dzień ·5 (18) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Józefem
Grnbowskim.
8) pod Nr. 47p przy ulicy Wólczańikiej obciążona pożyczką Tow.
rb. 19,000, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 1117
k. 50. vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 3800, licytacya rozpocznie się od sumy rb. 28500; termin sprzedaży wyznaczono
na dzień 8 (21) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Konstantym Pła
checkim
9) pod Nr. 1367 przy ulicy Dzielnej obciążona pożyczką Tow.
rb. 61,000, należność Towarzystwa z zaległościami wynosi rb. 2104
k. 50, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 12200,licytacya rozpocznie się od sumy rb. 91500; termin sprzedaży wyznaczono
na dzień 8 (21) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Władysławem
Jonszerem.
] O) pod Nr. 47 przy ulicy Zachodniej obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 60700, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi
rb. 5870 k. 97, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 12140
licytacya rozpocznie się od sumy rb. 91050; termin sprzedaży wyznaŁódź,

dnia 9 (22)

Września

Łodzi.
,

czono na dzień 9 (22) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Janem Kamockim.
11) pod Nr. 1408a przy ul. Wschodniej obciążona pożyczką Tow.
rb. 18,900, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 1434
k. 15, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 3780, licytacya rozpocznie się od sumy rb. 28350; termin sprzedaży wyznaczonona dzień 9. (22) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Juliuszem Gruszczyńskim.

12) pod Nr. 250a. przy ul. Cegielnianej obco poż. Tow. rb. 9600,
Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 619 k. 20, vadium
do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 1920, licytacya rozpocznie
się od sumy rb. 14,400; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 9 (22)
stycznia 1901 roku przed notaryuszem Józefom Grabowskim.
13) pod Nr. 270cc przy ulicy Zakątnej obciążona pożyczką
Tow. rb. 7800, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 73~
k. 79, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 1560, Hcyta-cya rozpocznie się od sumy rb. 1 J, 700; termin sprzedaży wyznaczono
na dzień 10 (23) stycznia 190 l r. przed notaryuszem Konstantym
należność

Płaclleckim.

14) pod .~ 305 przy ulicy Północnej obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 12,000, należność Towarzystwu z zaległościami rb. 914k. 67, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2400, licytacya rozpocznie się od sumy rb. 18,000; termin sprzedaży wyznaczono
na dzień 10 (23) stycznia 190 l r. przed notaryuszem K. Mogilnickim.
15) pod oM 525a przy ul. Przejazd obco pożyczką Tow. rb. 9500,
należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 660 k. 25, vadium
do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 1900, licytacya rozpocznie
się od sumy rb. 14,250; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 11 (24}
stycznia 1901 r. przed notaryuszem Juliuszem Gruszczyńskim.
16) pod oM U34 przy ulicy Widzewskiej obciążona pożyczką
Tow. rb. 33,000, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb.
2483 k. 34, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 6tiOO,
licytacya rozpocznie się od sumy rb. 49500; termin sprzedaży wyznaznaczony na dzień 11 (24) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Józefem
Grabowskim.
•
17) pod Xl! 766a przy ulicy Zachodniej obciążona pożyczką Tow.
rb. 14600, należnQść Towarzystwu Z zaległości~mi wynosi rb. 1038k. 17, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2920,licytacy a' rozpocznie się od sumy rb. 21,900; termIn sprzedaży wyznaczono na dzień 12 (25) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Konstantym
Płacheckim.

18) pod M 786aa przy ul. Zielonej obciążona pożyczką Tow.
rb. 15,000, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 1184
k. -63, vadium do -licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 3,000 licytacya rozpocznie się od sumy rb. 22,500; termin sprzedaży wyznaczono
na dzień 12 (25) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Władysławem
Jonszerem.
'19) pod M 787g przy ul. Długiej obciążona pożyczką Towarzystwa rubli 19,000, należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb.
1498 k. 47, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 3800,
. licytacya rozpocznie się ad sumy rb. 28,500; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 12 (25) stycznia 1901 r. przed notaryuszem Konstan·
tym Mogiluickim.
20) pod oM 821h przy ul. Milsza obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 13,000, należność Towyrzystwu z zaległościami wynosi rb.
904 k. 35, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2600.licytacya rozpocznie się od sumy rb. 19,500; termin sprzedaży wyznaczono na d~ień 15 (28) Stycznia 1901 r. przed notariuszem Janem.
Kamockim.
21) pod Xl! 808 przy ul. Wólczańskiej obciążona pożyczką Tow.
rb. 13500, naleźność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb, 1008 k._
66, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 2700, licytacya
rozpocznie się od sumy rb. 20250, termin sprzedaży wyznaczono na.
d. 15 (28) Stycznia 1901 r. przed notaryu8zem Juliuszem Gruszczyń
skim.
22) pod.M 1079/80 przy ul. Widzewskiej obciążona pożyczką Tow.
rb. 49,500; należność Towarzystwu z zaległościami wynosi rb. 2975 k.
78, vadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 9,900; licytacya.
rozpocznie się od sumy rb. 74,250; termin sprzedaży wyznaczono na
d. 15/28 Stycznia 1901 r. przed notaryuszem Józefem Grabowskim.

1900 r.
Za prezesa dyrektor R. FINSTER
Dyrektor biura A. ROSICKI.
.LI.OIIS0JleBO ~eBlypol), r. JIOJł8lo
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